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A fa és a játék egyesülése
Szitka Péter polgármester szerint egy játszótérfej-
lesztés vagy -bővítés nemcsak a gyerekeknek, ha-
nem a felnőtteknek is maradandó ajándék a várostól.
„A tősgyökeres barcikaiak tudják, hogy a gyerekek 
fához való kötődése és játszóeszközeink történelme 
egy irányba fut. Évtizedekkel ezelőtt volt a Csóna-
kázó-tónál egy hatalmas nagy favár, ami emble-
matikus jelképévé vált annak idején a városnak.  
A fával és a közlekedési eszközökkel a gyerekek 
nap mint nap találkoznak a meséken keresztül, és 
az így létrejött közös halmaz adta azt, hogy egy 
hatalmas nagy hajó legyen a legújabb játékeleme 
ennek a játszótérnek.”

Utazás mesebeli kalandokba
A csúszdás hajó igazi mesebeli izgalmakat rejt majd 
a kicsik számára. A játékértékkel teli hajó óriási kö-
zépső árbóccal, 8 híddal, 3 csúszdával, 3 mászó-
hálóval, forgólétrával és számos egyéb játékfunkci-
óval rendelkezik. Megközelítése a meglévő járdáról 
lehetséges majd, a játszóeszköz alatt pedig ütés-
csillapító gumiburkolat védi a gyermekek testi ép-
ségét — összegezte a beruházás részleteit a város 
polgármestere.

„Különböző logikai elemek kerülnek bele, amiket le-
het húzni, tolni, összerakni. De lesz mászófunkciója, 
lehet rajta ugrálni, a benne található játékok pedig 
segítik majd a gyerekek egyensúlyának fejleszté-
sét. Vagyis azokat az alap és tradicionális játékokat, 
amiket a gyerekeknek játszaniuk kell, mint bújócska, 
fogócska, mind ki lehet majd próbálni a hajón.” 

Monumentalitás
A hatalmas hajó többszáz négyzetméternyi terüle-
ten épül fel, és valóban monumentális látványt nyújt 
majd a téren. Az árbóca például 6 méter magas lesz. 
Kazincbarcika elkényeztetett helyzetben van játszó-
terek tekintetében, az ekkora méretű játékelemek 
nem számítanak egyedinek a városban. A hatalmas 
hajó nemcsak elkészülvén, hanem már a kivitele-
zés során is látványos lesz, hiszen az ott élők, és a 
városlakók is látni fogják, ahogyan a becsomagolt 
dobozokból rövid időn belül egy egyedi, grandiózus 
játszótéri elem születik.
„Még nekem is — aki már láttam a terveket — nagyon 
nehéz elképzelnem, hogy volumenében mekkora 
játékelemről van szó. A monumentalitásában pedig 
benne van az is, hogy maga a játszóeszköz rengeteg 
funkciót tartalmaz.”

Kazincbarcika és a még zöldebb város

A város az ilyen jellegű fejlesztések során kiemel-
ten fókuszál arra, hogy az új játszóeszköz ne csak 
egyszerűen elhelyezésre kerüljön a régi miliőjében, 
hanem az adott terület összességében újuljon meg, 
és kapjon egy egységes arculatot. Ugyan a jelen beru-
házás önmagában „csak” egy hatalmas játszóeszköz, 
mégis sokkal több lesz annál. Környezetének növé-
nyekkel való beültetése, cserjékkel és virágokkal 
történő „felöltöztetése” is része a munkálatoknak.

Határidő
A kivitelező cég már felvonult a Fő térre, és néhány 
napja megkezdődött a pihenőpark utolsó játékele-
mének építése. A tervek szerint legkésőbb ősszel 
birtokba vehetik az új építményt a gyerekek. Ameny-
nyiben a munkálatok hamarabb befejeződnek, akkor 
akár a határidő előtt is megindulhat az élet a hajón.

A legfőbb szempont a biztonság
Az elmúlt évtizedekben a játszóeszközök biztonság-
technikai előírásai nagyon sokat szigorodtak. Ezek-
nek a szempontoknak minden kis- és nagyjátszótér 
megfelel Kazincbarcikán, és ez alól a Fő téri új játék-
elem sem lesz kivétel. A cél, hogy hosszú évekig 
szolgálja a különböző generációkat. 

Kazincbarcika játszóterei  
és a bennük lévő „wow-faktor”
60-as és a 90-es évek között épült játszóterek a 
szigorodó biztonságtechnikai előírásoknak már nem 
feleltek meg. Ezért a települések vezetőinek két le-
hetőségük volt. Kazincbarcika a kétezres években 
azt választotta, hogy nem több apró játszóteret fog 
fenntartani hatalmas nagy felújítási és karbantartá-
si összegekért, hanem szakít a hagyományokkal, és 
kevesebb, de nagyobb, korszerűbb játszótereket épít.

Egy bámulatos óriási hibridhajó köt ki hamarosan a Fő téren a városi és az ide-
látogató gyerekek számára. Ezzel véglegesen elkészül a pihenőpark játszóte-
re a város szívében. A bővítés munkálatai már megkezdődtek, a birtokbaadás 
pedig ősszel várható. 
Végső fázishoz közeledik a város legnagyobb kiterjedésű terének a megújulása, 
hiszen a Fő téren novemberre elkészül az összetett, progresszív játszótér még 
hátralévő eleme. Utolsó kirakódarabként kerül a helyére a tér fő attrakciója.  
A 260 négyzetméteres, kapitális méretű hajó árbóccal, vitorlával, hidakkal várja 
majd, hogy a gyerekek birtokba vegyék.
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„A városvezetés úgy döntött, hogy a város frekventált pontjain olyan jellegű 
rekreációs, sport- és játszóeszközökkel kialakított tereket alakít ki, amelyek na-
gyobb közönséget képesek kiszolgálni. Így jött létre az évek során a Völgy parki, 
a Radnóti, az Eötvös, a Babits és az Árpád fejedelem téri, a kertvárosi, valamint 
a várdombi játszótér, amelyek minden korosztályt kiszolgálnak. Fő szempon-
tunk az volt a helyszínek kiválasztásakor, hogy a városlakók maximum 15 perc 
sétával eljuthassanak egy-egy játszótérre, bárhol is éljenek Kazincbarcikán.”
Hasonló utat járt be korszerű játszóterei kialakítása során az ország jónéhány 
városa is. Kazincbarcika polgármestere főként Budapesten és Pest vármegyében 
tapasztalta, hogy az elmúlt 15-20 évben a barcikaihoz hasonló figyelem összpon-
tosul más településeken is a játszóterekre és a rekreációra.

Kazincbarcika, a vonzó város
Évtizedekkel ezelőtt Kazincbarcikát a fiatalok városaként emlegették. Bár ké-
sőbb sokat temették ezt a szlogent, de a valóság erre rácáfolt. Ingatlanpiaci és 
foglalkoztatási szempontból is azt mutatja a statisztika, hogy a fiatalok számára 
ma is rendkívül vonzó a város, amelynek nem mellesleg egyre erősödik térségi 
központi szerepe. 
„Ezek a tények egy városvezető szívét mindig megdobogtatják, így én is rend-
kívül büszke vagyok erre. Természetesen ahhoz, hogy fejlődhessen egy város, 
szükség van olyan jellegű beruházásokra, amelyek azt erősítik, hogy a családok 
jól érezzék magukat lakóhelyükön. Ezért tartom fontosnak, hogy olyan korszerű, 
biztonságos játszóterek épüljenek, amelyek nem ismétlései az országos tren-
deknek, hanem egyedülálló elemeikkel valóban kolorcitysek. Kazincbarcikán a 
gyerekek, a szülők és a nagyszülők, korosztálytól függetlenül tudnak választani 
akár helyszínben, akár funkcióban olyan játszóteret, amely szórakoztat, globá-
lisan pedig hosszú időn keresztül képes változatos kikapcsolódási lehetőséget 
kínálni az itt élőknek vagy az ide látogatóknak.”

Nagyon remélem, hogy ez egy ékköve lesz a Fő térnek.  
És mielőtt bárki is azt gondolná, hogy csak a Fő térre fókuszá-
lunk, le kell szögeznem, hogy az elkövetkezendő időszakban 
a többi játszótér ráncfelvarrása is elkezdődik a városban. 
Tehát ugyanúgy fókuszt fogunk helyezni a peremkerüle-
tekre, és azokra a fontosabb területekre, ahol adott a rek-
reációs-szabadidős lehetőség.

ADJUNK NEVET A HAJÓNAK
Névadóra invitál a város polgármestere

A helyi média az elmúlt napokban sokat foglalkozott a készülő új  
Fő téri játszóelemmel. Így vélhetően a legtöbb városlakóban már 
kialakult valamiféle kép arról, milyen lesz a robosztus, de szerethető 
hajó. Szitka Péter polgármester azt szeretné, hogy az új játék elemet 
mindenféle tekintetben a magukénak érezzék az itt élők, ezért a 
fejlesztés bejelentésekor a közösségi médiában névadót hirde-
tett. Arra buzdít mindenkit, hogy „Nevezzük el együtt a hatalmas, 
árbócos hajót! A névjavaslatokat kommentben várjuk, és a Kolor-
line weboldalon szavazás dönt majd arról, melyik lesz a győztes!” 
Ha a kedves olvasóban is lenne kreatív ötlet egy frappáns és találó 
névre, akkor ne tartsa magában. Ossza meg velünk vagy a város 
polgármesterével a javaslatot, hogy a beruházás befejezésekor 
névadóval közösen ünnepelhessük a hajó átadóját. 
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Megszületett Kazincbarcika 2023-as költségvetése. 
Bár a tervek szerint nem számol hiánnyal a város, 
mégis komoly áldozatokkal jár, hogy a kormányzat 
ellehetetleníti a települési önkormányzatokat a so-
rozatos pénzelvonások miatt. Kazincbarcika ugyan 
ígéretet kapott a kormánytól 1,6 milliárd forint kom-
penzációra, ám ebből csak 600 millió forint érkezett 
meg. Így újra felül kell vizsgálni a városi projekteket.
 
Kazincbarcika Város Önkormányzatának legfonto-
sabb szempontja a költségvetés összeállításánál az 
volt, hogy takarékosság jellemezze a költségvetést. 
Ennek oka a jelenleg is drasztikusan megemelkedett 
energiaárakban keresendő. A másik, hogy kiemelt fó-
kusz maradjon a kötelezően ellátandó feladatokon, és 
azokra a forrásokat az önkormányzat rendelkezésre 
tudja bocsátani. Ilyen a szociális ellátás, az egészség-
ügyi alapellátás vagy a városüzemeltetési feladatok.

Kormányzati hozzájárulás, amelynek 
csak egy része érkezett meg
A kormány az utóbbi években sorra vonta el a tele-
pülések költségvetésének stabilitását biztosító helyi 
adókat. A kormányhatározatok elvették az iparűzési 
adó jelentős részét, helyette fejlesztési célú hozzá-
járulás odaítéléséről született döntés. 
Kazincbarcika a mai napig nem kapta meg a megítélt 
összeg nagyobbik részét. Klimon István alpolgármes-
ter hangsúlyozta: ígéretet kaptak Demeter Zoltán 
országgyűlési képviselőtől arra, hogy Kazincbarcika 
1,6 milliárd Ft kompenzációban részesül. 
 
„Sajnos csak 600 millió Ft érkezett meg, és bár kor-
mányzati határozat van arról, hogy 1,6 milliárd forint 
jár Kazincbarcikának, de 1 milliárd Ft-ot a mai napig 
nem kaptunk meg. Az összeg kizárólag fejlesztésekre 
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fordítható, tehát olyan dologi költségekre nem, mint 
például rezsi, buszközlekedés, óvodák vagy szociális 
intézmények működtetése. Ezért olyan fejleszté-
seket valósítunk meg, amelyek a lakosság érdekeit 
szolgálják. Ilyen a Rózsa úti és a Gépész utcai rendelő 
felújítása, a Mátyás király úti körforgalom megépíté-
se, a tavaly elkészült Árpád fejedelem téri bekötőút 
és parkolók vagy a Nefelejcs és a Mesevár Tagóvo-
dák belső felújítása. Ha megkapná Kazincbarcika a 2,4 
milliárd forintos, önkormányzattól elvont szolidaritási 
hozzájárulást és a megígért, de meg nem érkezett 1 
milliárd forintot, vagyis összesen 3,4 milliárd forintot, 
nem kellene azon gondolkodnunk, hogy felújítsuk-e 
a Táncsics Művelődési Házat vagy létrehozzunk a 
volt Jókai iskolában egy bentlakásos idősellátó és 
fogyatékosellátó intézményt, elengedhetnénk a ma-
gánszemélyeket sújtó helyi adókat, létrehozhatnánk 
egy felújítási keretet, melynek köszönhetően minden 
társasházat fel tudnánk újítani, ingyenes étkezést 
biztosíthatnánk minden 12 év alatti gyermeknek.”
 
Bár a városvezetés minden követ megmozgatott, 
hogy előrelépés történjen a pénzek átutalásában, de 
az erőfeszítések nem jártak sikerrel. Emiatt 2022-ben 
több elnyert pályázatot forráshiány miatt vissza kel-
lett adnia a városnak. 

A végsőkig kitart a városvezetés
A rendkívüli nehézségek, valamint az ígéretek nem 
teljesülése ellenére sikerült úgy gazdálkodni, hogy a 
legkardinálisabb beruházások elindulhassanak vagy 
folytatódhassanak. Ezek főként rekreációs célúak 
és a közlekedési infrastruktúrát érintőek. Bár az 
ígért multiplex mozi egyelőre egészen biztosan nem 
épül meg, de abban nagyon határozott a városve-
zetés, hogy minden másról: az orvosi rendelők és az 

óvodák felújításáról, a vízi komplexum mellett épülő 
strand létrehozásáról vagy a Lidl-körforgalom meg-
építéséről nem mond le — hangsúlyozta Szitka Péter  
polgármester. 

„Kazincbarcika Város Önkormányzata például  
a bentlakásos intézményekben történő idősellátást 
és a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet mű-
ködtetését önként vállalt feladatként látja el, mely-
nek folytatása kiemelten fontos. Éppúgy, mint a szín-
vonalas, minőségi kulturális- és sportrendezvények 
szervezése, melyre jó példa a tavalyi Kolorfesztivál, 
ahol a Valmar-koncerten több ezres tömeg volt jelen, 
és mozdult meg egyszerre a város főterén.” 
 
A tervek szerint folytatódik a főbb közlekedési útvo-
nalak felújítása, karbantartása, tavasszal újranyithat 
a Városi Fedett Uszoda, tovább halad a 26-os számú 
főút elkerülő szakaszának építése, ezen belül is a mú-
csonyi elágazásnál található körforgalom kialakítása.

A kritikus pontok, amik fájnak

Orvosi ügyelet

Sajtóhírek szerint áprilistól az orvosi ügyelet meg-
szűnik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Nagy 
valószínűség szerint a betegek ellátását az Országos 
Mentőszolgálat veszi majd át.

Helyi közösségi közlekedés
A kormányzat döntése a vármegyei és országos tö-
megközlekedési jegyekről, bérletekről, ellehetetle-
níti a helyi közlekedést. Ezekkel az árakkal ugyanis 
Kazincbarcika Város Önkormányzata nem tud ver-
senyezni. Így megtörténhet, hogy Kazincbarcikán 
május 1-jétől meg kell szüntetni a helyi közösségi 
közlekedést. 

Hatalmas vagyon szállhat  
az egyházakra
A kormányzati döntések értelmében az egyházak 
kérhetik azon intézmények tulajdonjogát, ahol ok-
tatási vagy közösségi tevékenységet folytatnak. 
A Református Egyház és a Szalézi rend már jelez-
te, hogy igényt tartanak az általuk fenntartott 2-2 
kazinc barcikai iskola épületére.
Bár a hétköznapokban ez nem érinti a városlakókat, 
ám jó tudni, hogy az ingatlanok egyházi tulajdonba ke-
rülése csökkenteni fogja az önkormányzat vagyonát.
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NYITVA MARAD 
A DON BOSCO 
SPORTKÖZPONT

2022 szeptemberében sok más uszodához, gyógy-
fürdőhöz hasonlóan felelősebbnek találta a városve-
zetés a Kazincbarcikai Fedett Uszoda működésének 
átmeneti felfüggesztését. Kovács László, a Barcika 
Centrum Kft. ügyvezetője emlékeztetett: a szakértők 
már akkor jelezték, hogy a magas gázárak nem tart-
hatnak örökké, és csökkenés várható majd a piacon.  
A reményből mára valóság lett.

Drasztikusan megemelkedett gázárak
A tavaly szeptemberi gázárak alapján az uszodának 
180 millió forint lett volna az éves nettó gázköltsége, 
szemben a korábbi 20 millióval. A kilencszeres növe-
kedésre a képviselő-testület nemet mondott, bízva 
a változásban. Az idő igazolta a döntést, így most az 
akkori ár töredékéért lehet újra szerződést kötni.

Sokrétű előkészület a nyitáshoz
A nyitásra való felkészülés egy komplex, egymásra 
épülő folyamat. Az új gázszerződés megkötése után 
épületgépészeti szempontból kell átvizsgálni a léte-
sítményt, a fűtést pedig helyreállítani. Aztán jöhetnek 
a karbantartások: szükség esetén burkolatpótlás, 
fugapótlás vagy a vízzáróság javítása. Ezt követheti 
a nagytakarítás és a fertőtlenítés, csak ezután lehet a 
medencéket ismét feltölteni vízzel. Végül a műszerek 
kalibrálása utáni laborvizsgálatok eredménye hoz-
hatja el az újabb nyitást.

Nem egyedi bezárás
Az elmúlt hónapokban nem a Kazincbarcikai Fedett 
Uszoda volt az egyetlen, amely bezárt. Számos ön-
kormányzati uszoda, sőt, több állami fenntartású in-
tézmény ajtajára is lakat került. A vizes sportok így 
országszerte nehéz helyzetbe kerültek. Mindenhol al-
ternatív megoldásokat és edzéslehetőségeket kellett 
keresni. Kazincbarcika számára nagy öröm, hogy új-
raindulhatnak a vízi sportokkal kapcsolatos feladatok.

A vizes sportok visszatérhetnek
Az őszi-téli uszodabezárás miatt Kazincbarcikán a 
sportolók egy része szárazedzésre tért át, mások 
pedig távolabbi, állami fenntartású uszodákba jár-
tak edzeni. A KSK Delfin Vízisport Klubnál nagyon 
sok segítség érkezett a szülőktől, de az egyesület is 
minden lehetőséget megteremtett, hogy a sportélet 
egyben maradjon. Halász Béla elnök szerint remek 
közösségi együttműködések születtek Például szü-
lői telekocsi változatok működtek, és bár csökkent 
az edzéslétszám, de érezhető volt, hogy a gyerekek 
szeretik ezt a sportot. 

A nyitást követően az uszodaüzemeltetésben nem 
lesznek korlátozások. A nyitvatartási időt és az edzé-
seket optimálisan fogjuk összehangolni, hogy mind az 
úszóközönség, mind pedig a sport és a versenysport 
megtalálja a maga helyét. A megfelelő szervezési elő-
készületek után visszakerülhetnek az eredeti edzés-
időpontok, és reméljük, hogy újra a régi létszámmal 
tudjuk az edzéseket megtartani.

Áprilisban újranyithat a Városi Fedett Uszoda Kazincbarcikán. A tavaly drasztiku-
san elszállt energiaárak mostanra mérséklődtek, és bár még mindig magasabbak, 
mint korábban, de elérhető közelségbe került annak megfizethetősége. 

A Sportközpont vezetése egyesével tekintette át, 
hol és hogyan lehet megtakarítást elérni. A néhány 
éve átadott, korszerű technológiával felszerelt épü-
let építészetileg is alkalmas a költségcsökkentésre.  
Bár a hőmérséklet alacsonyabb lesz az eddig meg-
szokottnál, de a nyitva maradás ténye mindenki szá-
mára a legmegnyugtatóbb döntés — erősítette meg a 
Kolorhétnek Szabó Zsolt, a Don Bosco Sportközpont 
igazgatója.
A gépészetünkön olyan nagy fogásokat találtunk, 
amit mi sem gondoltunk előtte. Ez a sok pici apró 
részlet összeállt egy egésszé, kiegészült az áreme-
léseinkkel, így ennek az az örömhír lett a vége, hogy 
tovább tudunk működni.

Tovább működhet a Don Bosco Sportközpont, nem 
kell bezárni az intézményt az elszállt energiaárak 
miatt. Az intézmény tulajdonosai úgy döntöttek, hogy 
továbbra is megtarthatóak a gimnázium és a Don 
Bosco iskola testnevelésórái, az edzések, hétvégén 
pedig a meccsek és az utánpótlástornák. A létesít-
ményben továbbra is elérhetőek lesznek a közösségi 
terek szolgáltatásai, a rendezvénytermekben pedig 
az alkalmi programok. ÚJRANYITHAT AZ USZODA 

KAZINCBARCIKÁN
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A Barcikai Ipari Park első fecskéje 2 évvel ezelőtt váltott székhelyet. 
A Greenplannél nemcsak a tulajdonosok helyiek, de a dolgozók zöme 
is kazincbarcikai. A lokálpatrióta szellem, amely vállalati szinten is 
meghatározó, megjelenik a mindennapokban is: a Greenplan nemcsak 
helyben működik, hanem a cég projektjeit is itt fejlesztik tovább a tár-
saság szakemberei.

Kazincbarcika színe idén a zöld

Önkormányzati segítséget vett igénybe néhány éve a Greenplan, amikor egyér-
telművé vált, hogy a cég kinőtte önmagát. A város a telekvásárlásban és az elő-
készítő munkában, egészen a projekt megvalósításáig támogatta a vállalatot. 
Szász Pál főmérnök azt mondja: az elmúlt 2 év igazolja, hogy jó döntés volt helyben 
maradni, mert a Barcikai Ipari Parkban felépült telephely tágas, ahol nemcsak az 
irodai alkalmazottak dolgozhatnak kényelmes, 21. századi körülmények között, 
hanem lehetőségük nyílt egy új gyártócsarnok megépítésére, valamint a logisz-
tikai feladatok korszerű ellátására is.  
A Greenplan szerteágazó tevékenységekkel foglalkozik. A kandeláberek gyártása 
és a térvilágítási rendszerek megvalósítása mellett a naperőművek létesítése a 
legnagyobb húzóágazata. A cég 20 ezer négyzetméteres telephelye Kazincbarcika 
zöldkoncepciójával is összhangban van: zöldfelületének nagysága meghaladja az 
5 ezer négyzetmétert. Miután napjainkban egyre erőteljesebb a megújuló energi-
arendszerek iránti igény, így a cég feladatai is megsokasodtak, a cég főmérnöke 
szerint legalább 20-30%-kal több a megrendelésük. 

A Barcikai Ipari Park
Kazincbarcikán 10 éve kezdődött az ipari park fejlesztése. Akkor épült ki az alap-
vető infrastruktúra a megközelítést biztosító közúttal, csapadékvíz-elvezetéssel, 
ivóvíz- és szennyvízrendszer kialakításával és a villamosenergia kiépítésével.  
Az elmúlt évek során már több kisebb vállalkozás is betelepült, ám kinőve önma-
gukat nagyobb ipari parkokba költöztek át. A Greenplan viszont mindenképpen 
fontosnak tartotta, hogy a cég helyben maradjon, így itt építette fel egységét 
— fogalmazott Klimon István alpolgármester, a cégnél tett bejárása alkalmával.
Ipari parkunk nemcsak az országhatárhoz van közel, de az autópálya is könnyen 
elérhető innen. Ha pedig megépül a Sajószentpétert elkerülő út, mely Kazincbar-
cikáig tart majd, még erőteljesebben reflektorfénybe kerülhet városunk a bete-
lepülő vállalkozások számára. 
Az önkormányzat egyrészt nyitott a szolgáltatóipar vállalkozásai számára, ame-
lyek a lakosság igényeit szolgálják ki, másrészt pedig azokat az ipari technológiákat 
megvalósító cégeket is várja, amelyek sem a levegő, sem a környezeti terhelést 
nem fokozzák a térségben. Ez utóbbit jól példázza a város felelős gondolkodása, 
hiszen korábban az önkormányzat elutasította egy bioüzemanyag-gyár letelepe-
dési szándékát, a cég által kukoricából előállítandó bioetanol erőteljes szaghatása 
miatt — emlékeztetett Klimon István alpolgármester.
Eddig főként a Borsodchem alapanyagai és a vegyipari óriás kiszolgálása volt a 
fő szempont az ipari parkba betelepülőkkel kapcsolatban, azonban mára újabb 
perspektíva került fókuszba: a zöld megoldásokkal foglalkozó cégek bevonzása. 
Erre kerül majd kiemelt fókusz a következő időszakban.

A VEGYIPARI ÓRIÁS ALAPANYAGAIRA ÉPÍTŐ VAGY 
ZÖLDMEGOLDÁSOKAT ALKALMAZÓ CÉGEKET VÁR  
A BARCIKAI IPARI PARK
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A téli időjárási viszonyok között megszaporodtak a kátyúk Kazincbarcikán is.  
Az útjavító szakemberek a téli időszakban csak az úgynevezett hideg aszfaltozási 
eljárás ideiglenes megoldását vethetik be, csökkentve a lehetséges kár mértékét 
az autókon, a mélykátyúk által okozott sérülésekkel szemben.

Az utakon az enyhe idő ellenére is megjelentek a kátyúk. Kazincbarcikán folya-
matos munkával a javításuk is megkezdődött,. Az önkormányzat gyors, de ide-
iglenes hideg aszfaltozási módszerrel foltoztatja az utakat. A tartósnak számító 
meleg aszfaltozással csak az aszfaltkeverő telepek március közepi újraindulása 
után lehet helyrehozni a kátyúkat.
A Városüzemeltetési és Rendészeti Osztály vezetője, Halász Béla szerint kiváló 
Kazincbarcikán a lakossági együttműködés az úthibák bejelentésével kapcso-
latban. A Kolor¬APP alkalmazás felhasználói közvetlen jelzést küldhetnek a 
szakembereknek.
„Sokkal könnyebb azonosítanunk a bejelentésből a helyszínt, ha az applikációban 
be van kapcsolva a GPS helymeghatározás vagy ha olyan fényképet kapunk, ami 
alapján felismerhető a helyszín.”
A jelenleg alkalmazható hideg aszfaltozásnál minimális kellemetlenséggel vagy 
forgalmi akadállyal kell számolni, útlezárás nélkül. Elsőként a nagyobb forgalmú 
utakat, majd a kisebb, alsóbbrendű utcákat javítják a szakemberek. Kritikus te-
rületet főleg az Építők útja, a Mátyás király, a Jószerencsét, a Május 1., az Attila, a 
Tardonai és a Herbolyai utak, illetve a nagy sugárutak és a főbb tömegközlekedési 
szakaszok jelentenek. A kátyúk nagysága és elhelyezkedésük is befolyásolja a 
munkálatok ütemezését.
A hideg aszfaltozással csökkentett úthibákat a Polgármesteri Hivatal nyilvántartja, 
hogy tavasszal a végleges eljárással is kijavíthassák. A meleg aszfaltozás forga-
lomkorlátozással jár, amelyről a városlakók időben tájékoztatást kapnak majd.

Kazincbarcika alapfokú oktatási intézményeibe, így az egyházi iskolákba is, 
összesen 200 szelektív hulladékgyűjtő kerül. A zöld szemléletformálás kiemelt 
mozgalma a városnak. Ezt a gyerekekkel kezdi az önkormányzat, közösen a Zöld 
Völgy Nonprofit Kft.-vel.

Kazincbarcika polgármestere, Szitka Péter és a Zöld Völgy Nonprofit Kft. kommu-
nikációs vezetője, Mida Gábor személyesen vitte a szelektív hulladékgyűjtőket a 
Pollack Mihály Általános Iskolába. 
19 darab hulladékgyűjtő edényzetet, vagyis tantermenként egyet hoztunk ki 
a gyerekek számára. Ezáltal a gyerekek iskolai hétköznapjaiba is beépül a hul-
ladék szelektív válogatása, és megtanulják annak kiemelt szerepét — közölte 
Mida Gábor.
A szelektív hulladékgyűjtés mostantól gyakorlati oktatásként is megjelenik majd 
a kazincbarcikai általános iskolákban, hiszen a hétköznapi tevékenységek során 
formálódik legjobban a gyerekek szemlélete.
 Eddig is gyűjtögettünk szelektíven, de fontos lépés, hogy innentől a tantermek-
ben  is eldönthetik a gyerekek, hogy a kommunális hulladékgyűjtőbe dobják-e  
a szemetet vagy a szelektívbe. Bízom benne, hogy hazaviszik ezt a példát, és fel-
nőtt korukban ők is ezt a mintát fogják követni — hangsúlyozta Kondorné Sztojka 
Ágnes iskolaigazgató.
Kazincbarcika polgármestere — egykori általános iskolájában — egy rögtönzött 
interaktív szemléletformáló beszélgetés során igyekezett a gyerekek érdeklő-
dését felkelteni a téma iránt.
Egy város vezetőjének és képviselő-testületének egyik legfontosabb célja, hogy 
a település minél zöldebb és környezettudatosabb legyen. Kazincbarcikán a hul-
ladékkezelés már hosszú évek óta kiemelt fontosságú, állandó napirenden lévő 
téma — tette hozzá Kazincbarcika polgármestere.
A projekt végeredményeképpen mintegy 200 tanteremben és közösségi tér-
ben tudják a gyerekek, valamint a pedagógusok válogatva gyűjteni a hulladékot 
Kazincbarcikán.

FEBRUÁRTÓL  
SZELEKTÍVEN GYŰJTIK  
A HULLADÉKOT  
AZ ÖSSZES KAZINCBARCIKAI 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

ÉLHETŐ KAZINCBARCIKA

HIDEG ASZFALTOZÁSSAL 
CSÖKKENTIK  
A BALESETVESZÉLYES 
KÁTYÚKAT  
A BARCIKAI UTAKON
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Szitka Péter polgármester | Klimon István alpolgármester | Dr. Makkai Orsolya alpolgármester

Ünnepi program: 

9.30 Nemzetiszín (megemlékezés)
  Közreműködnek a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 

magánének, népzene, néptánc és színjáték tanszakának tanárai és növendékei

10.00 Koszorúzás

  Konferál: Dányi Krisztián színművész

  Közreműködik a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola             
fúvószenekara

10.30 Történelmi játszóház a Gyermekek Háza - Kézművesházban 

2023.03.15. 9.30 
Helyszín: Kazincbarcika, Jókai tér
Esőhelyszín: Mezey István Művészeti Központ

20
0MeghívóMeghívó

Pe
tő
fi

A koszorúzási szándékát, kérjük, 2023. március 10-én 16.00 óráig legyen kedves jelezni 
a rendezveny@barcikaart.hu e-mail-címen vagy a +36 48 310 116-os telefonszámon!

Kazincbarcika Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk Önt és Partnerét, Kollégáit 
az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc tiszteletére megrendezett 

Nemzetiszín megemlékezés
című városi ünnepségre.

SZAKRÁLIS ÚJ NŐ
KÖNYVBEMUTATÓ, MAJD KÖTETLEN BESZÉLGETÉS

23|03|10 18h
Mezey István Művészeti Központ, 
rendezvényterem

Részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Regisztráció a www.kolorcity.hu weboldalon, vagy személyesen a Mezey István Művészeti Központban.

Boldog 
nőnapot  

k í v á n u n k !  
Szitka Péter polgármester  |  Klimon István alpolgármester  |  Dr. Makkai Orsolya alpolgármester

Tisztelt Ügyfeleink!  
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás 
rendje nem változik a március 15-ei ünnepnap 
alkalmával. A hulladékot változatlanul, a korábbi 
megszokott rend szerint szállítjuk el.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsá-
kokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig 
szíveskedjenek kihelyezni.

Az ügyfélszolgálati irodák és a hulladékudvarok 
2023. március 15-én zárva tartanak.

A nyitvatartással kapcsolatos további informá-
ciók a www.bmhnonprofit.hu oldalon érhetők el.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

BMH Nonpro�t Kft.



Kazincbarcika egy új, különleges saját fejlesztését adta át lakóinak és a város 
iránt érdeklődőknek, ezúttal az online térben. Március 1-jétől a kolorkarrier.hu 
állásportál Kazincbarcika önkormányzatának és cégeinek, intézményeinek állá-
sait kínálja egy helyen, extra felhasználói lehetőségekkel. 

Kazincbarcikán már épül  
az önkormányzati munkáltatói márka
A BorsodChem után maga „a város” Kazincbarcika egyik legnagyobb munkálta-
tója, amivel érdemes számolniuk az új állásra pályázóknak. Az önkormányzat — 
cégeivel, intézményeivel és a Polgármesteri Hivatallal együtt — mintegy 800 főt 
foglalkoztat, és rendszeresen új pozíciókat kínál. Bóta Edittől, a Barcika Centrum 
Kft. humánerőforrás-vezetőjétől megtudtuk, hogy a kolorkarrier.hu oldal mögött 
álló csapat mindenekelőtt azt szeretné tudatosítani az itt élőkben, hogy a köz-
szolgáltatás munkalehetőségként is megjelenik a város életében.

A személyre és városra szabott állásportál
A március 1-jén élesedett, saját fejlesztésű kolorkarrier.hu oldalon egy helyre 
koncentrálva található meg az önkormányzat cégeinek, intézményeinek és a 
Polgármesteri Hivatalnak az összes nyitott pozíciója, ahova a jelentkezéseket is 
várják. A pályázóknak a honlapon a részletes hirdetéseken túl lehetőségük van 
az adott cégről, intézményről akár videót is megnézni, sőt, egyetértés esetén egy 
egyszerű folyamattal aktívan adatbázisba kerülni. A humánerőforrás-vezető arra 
biztatja az álláskeresőket, hogyha az először kiválasztott pozícióra nem felel meg 
a végzettségük vagy a tapasztalatuk, attól még regisztráljanak a rendszerbe, hi-
szen egy testhezállóbb, talán még ki sem írt pozíció esetén azonnal megtalálhatják 
a legmegfelelőbb személyt.

Elkezdtük építeni az önkormányzati mun-
káltatói márkát. Azt szeretnénk vele erő-
síteni, hogy az önkormányzat cégeinél, in-
tézményeinél, valódi megbecsülés mellett 
lehet dolgozni Kazincbarcikáért, és ez stabil 
életet biztosíthat. Amellett, hogy a rendszer-
ben dolgozók pozitív élménye lehet a legjobb 
vonzerő, a tudatos bevonzásról is fontos gon-
doskodnunk, ezért alakítottunk ki egy ösz-
szesítő karrieroldalt.

A pályázók engedélyét kérjük arra, hogy 
másik pozícióra is eljuttathassuk a jelentke-
zésüket. Adatbázisunk egy hatalmas érték 
lehet a jelentkezők önként megadott legfőbb 
paramétereivel, esetleg motivációs levelük-
kel, persze az adataik biztonságos kezelése 
mellett. A legfontosabb célunk, hogy össze-
köthessük a lehető legoptimálisabb embert 
és a lehető legjobb pozíciót.

A kolorkarrier.hu a vezetőket is tehermentesíti
A kolorkarrier.hu az állást kínálókat is segíti: leveszi a vállukról a hirdetésírás 
vagy a jelentkezőszűrés terhét. És ezt a HR-szolgáltatást az önkormányzat saját 
HR-csapata révén biztosítja. A technikai weboldal mellett, ezzel aktív HR-támoga-
tás is jár, hiszen a kiválasztási folyamatot is az önkormányzat HR-csapata végzi, 
eltökélten pozitív munkavállalói élményt biztosítva a jelölteknek már az interjú és 
az ajánlattárgyalás során is. Csak ezek sikere esetén kerül sor az új munkavállaló 
bemutatására az adott szervezetben.

Egyéves egyedi fejlesztés
A városi szinten egyedinek és úttörőnek számító felhasználóbarát és biztonságos 
portál egyéves fejlesztés után vált elérhetővé az álláskeresőknek, alkalmazva más 
álláskereső- és HR-oldalak tanulságait. Aki szeretné, az akár kérheti önmaga és 
adatai teljes törlését is az adatbázisból, amennyiben az aktuális pozíció betöltésre 
került. Bóta Edit szerint példátlan más városokban, hogy konkrét álláskeresés nél-
kül be lehet lépni egy oldalra, és  informálódni az összes önkormányzathoz kötődő 
álláslehetőségről. A kolorkarrier.hu már elérhető az online térben.

ELINDULT A  
KOLORKARRIER.HU,  
AZ EGYEDI VÁROSI 
ÁLLÁSPORTÁL
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MELEGBEN TELNEK 
AZ ESTÉK HERBOLYÁN 
EGY FELAJÁNLÁSNAK 
KÖSZÖNHETŐEN
A legrászorultabb családoknak jutott abból az adományból, amelyet Kazincbarcika 
legnagyobb hipermarketje ajánlott fel. 

A hideg időben minden segítség jól jön, ha az otthon melegebbé tételéről van szó. 
Ezért döntött úgy az áruházlánc kazincbarcikai üzlete, hogy fabrikettet ajánl fel 
a városban élő, nehéz sorsú családoknak. Kazincbarcika Város Önkormányzata 
megköszönve a felajánlást, intézkedett az egy raklapnyi, rendkívül magas fűtőér-
tékkel rendelkező alternatív fűtőeszköz elszállításáról és kiosztásáról. 
A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Szol-
gálatának munkatársai osztották ki a brikettet a Herbolyai Szociális Blokkban. 
Ott, ahol többszáz rászorult mindennapjait is segítik. A több mint 1 raklapnyi fű-
tőanyag 4 nehéz körülmények között élő családnak ad majd meleget otthonaikban.  
Ők alacsony jövedelműek, nyugdíjasok vagy időskorúak. 
A Herbolyai Szociális Blokk fontos szerepet tölt be az ott élő rászorulók életében. 
A létesítmény mosási és tisztálkodási lehetőséget biztosít számukra, de rendsze-
resek az ide érkező adományok is, legyen szó akár ruházatról, műszaki cikkekről, 
bútorokról vagy például fűtőanyagról a téli időszakban. A felajánlásokat továbbra 
is várja a KSZSZK, és köszönettel vesznek bármilyen támogatást vagy segítséget. 

RÖVID HÍREINK

KÍVÁNJUK, HOGY  
FŐZZÖN MÉG SOKÁIG  
A 90 ÉVES ERZSIKE NÉNI!
Kis Jánosné, Erzsikét 90. születésnapján otthonában köszöntötte a város nevében 
Klimon István alpolgármester és Bukó Géza önkormányzati képviselő. A gratuláció 
mellett mindketten betekinthettek az ünnepelt mindennapjaiba, és meghallgatták 
történetét, valamint üzenetét is.

Családja, barátnői és szomszédai körében ünnepelte 90. születésnapját Kis Já-
nosné. Erzsike néni jókedvűen és korát meghazudtoló szellemi frissességgel 
fogadta Klimon István alpolgármestert és Bukó Géza önkormányzati képviselőt, 
akik virággal és miniszterelnöki emléklappal érkeztek.
Erzsike néni, menyének féltő gondoskodása mellett éli mindennapjait. Bár fia és 
férje elvesztését nehezen dolgozta fel, Pesten élő unokája és szomszédaival való 
kiváló kapcsolata enyhíti hiányukat.

A hosszú élet titka kérdésre Erzsike néni a szerencsés gének mellett a sok munkát 
és a szerető emberi kapcsolatokat említette. Második férjével 44 évet éltek együtt, 
tökéletes összhangban. Az alpolgármester és a képviselő jó egészséget és hosszú 
életet kívánt Erzsike néninek azzal a reménnyel, hogy 5 év múlva újra találkoznak.

Majdnem minden nap főzök valamit. Van egy jó szomszédasszonyom, akivel egy-
másnak viszünk ebédet. Hol ő hoz, hol én. Nagyon aranyos szomszédaim vannak, 
tényleg jóban vagyunk. Nem is tudom mi lenne velem nélkülük, hiszen sokat segí-
tenek a hétköznapokban. A menyem távolabb, Edelényben lakik, az unokám pedig 
Pesten, így ők nem tudnak mindennap jönni.
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ROADPOL —  
A BIZTONSÁGI ÖVEK HASZNÁLATÁT  
ELLENŐRIZTÉK A RENDŐRÖK
Februárban egy egész hétig Roadpol rendőrségi akció zajlott az utakon. Öt napon 
át Kazincbarcikán is a biztonsági övek használatát ellenőrizték a rendőrök. Bár a 
statisztika bizonyos elemei kimondottan jók, még így is sok halálos baleset tör-
ténik amiatt, mert az utas vagy a sofőr nem kötötte be a biztonsági övét.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság is csatlakozott a Roadpol-akcióhoz, így a 
rendőrök egy héten át mindennap a biztonsági övek használatát ellenőrizték 
az utakon.
Egy 2022-es felmérés szerint 10 gyermekből 4 öv nélkül vagy nem megfelelően 
utazik a hátsó ülésen. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság adatai alapján a 
sofőröknek 88, az anyósülésen utazóknak 87, míg a hátsó ülések utasainak csu-
pán 57 százaléka használja a biztonsági övet.
A biztonsági öv becsatolásával az esetlegesen bekövetkező balesetek során 
csökkenthető a sérülés foka, vagy egyáltalán a sérülés bekövetkezése — ezért 
elengedhetetlenül fontos, hogy aki autóban ül, bekösse magát — emelte ki a 
Kolor hét kérdésére Dr. Rácz Tamás, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság közle-
kedésrendészeti osztályvezetője.

Bár egy baleset akár tragikusan is végződhet a biztonsági öv használata nélkül, 
egyelőre mégis rendkívül alacsony az utána kiszabott büntetés mértéke. Te-
lepülésen belüli elmulasztása a jogszabály szerint mindössze 10 ezer forintos 
pénzbírságot ér.

Ezidáig az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok jogkövető 
állampolgár van, akik használják ezeket a passzív bizton-
sági eszközöket. De sajnos rossz tapasztalatokkal is talál-
koztunk: a gyermekbiztonsági rendszer használatának 
elmulasztása, biztonsági öv nélküli vezetés, illetve a kora 
reggeli órákban még mindig látjuk sajnos, hogy lefagyott 
szélvédővel közlekednek az autósok a járművel.

BOSCO SZENT JÁNOS 
EMLÉKCEREMÓNIÁJA 
KAZINCBARCIKÁN
A Don Bosco név 1993 óta egyre jobban beépült Kazincbarcika mindennapjaiba a 
Szalézi rend helyi intézményeinek hála. A Don Bosco Általános Iskola, Szakkép-
ző Iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium idén is megemlékezett a fiatalok 
pártfogójáról.

A Bosco Szent János tiszteletére rendezett ünnepségen a Don Bosco iskola di-
ákjai, pedagógusai és a Szalézi rend szerzetesei együtt emlékeztek a kazincbar-
cikai Szent Család-templomban és a Don Bosco Sportközpontban a nemes lelkű 
rendalapítóra. Don Boscot az egész világon, 130-nál is több országban ünnepelik 
egyszerre. Az ifjúság barátjaként, mestereként és segítőjeként őrzik az emléke-
zetek. Andrásfalvy János, a Szalézi rend tartományfőnöke kiemelte, hogy Bosco 
Szent János egész életét a fiatalság pártfogásának szentelte. Molnár-Gál Béla, a 
Don Bosco Általános Iskola, Szakképző Iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium 
igazgatója pedig egy Don Bosco példázatot elevenített fel, melynek üzenete, hogy 
„ceruzával nagyon szép dolgokat lehet rajzolni, lehet tervezni, de mindig van egy 
kéz, ami irányítja a ceruzát”.
A szentmisén a szaléziak és a diákok interaktívan idézték fel Don Bosco életét és 
jótetteit, miközben az eredeti cél mentén viszik tovább örökségét: a hátrányos, 
nehéz helyzetű gyerekek felzárkóztatásával, tanulmányaik és pályakezdésük 
segítésével. Bosco Szent János ünnepén az arra méltók tevékenységét és ered-
ményeit jutalmazta az iskola vezetősége.
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PORTRÉ

2023 
BARCIKART 

DÍJASA, 

HEGEDŰS 
JÁNOS 

GRAFIKUS
Művészi pályája elismeréséül Hegedűs 
János kazincbarcikai grafikus, festő kapta 
idén a BarcikArt díjat az idei magyar kultú-
ra napi ünnepségen. Az alkotó elemi kö-
tődése Kazincbarcikához kihat a múltra, 
a jelenre, sőt még a jövőre is.
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Kazincbarcika, az eszményi szülőváros

Hegedűs János számára nagy megtiszteltetés a szü-
lővárosától kapott díj. Ezzel az értékkel tekint Kazinc-
barcikára, hiába Sajószentpéteren született.
„1957-ben Kazincbarcikán még nem volt kórház, de 
én itt nőttem fel. Tősgyökeres kazincbarcikainak 
vallom magam, és ez nagyon sokat jelent nekem. 
Kifejezetten nagyszerű attól a várostól díjat átven-
ni, amelynek minden utcáját ismerem, és amire az 
enyémként tekintek. Innen indult a pályám, itt nyílt 
meg kiállításaim sora is: az idősek otthonában, a Kis-
galériában, majd később a Mezey István Művészeti 
Központban.”

Kihívás hazai pályán
A lokálpatrióta művész máig másképp éli meg ka-
zincbarcikai kiállításait, mint az idegenben való be-
mutatkozást.
“Nagyon szép kiállításaim és kellemes élményeim 
voltak többek között Miskolcon vagy Veszprém-
ben. Sokat jelent, amikor ismeretlenek megtisztelik 
a grafikáimat a látogatásukkal, és mindig jó visz-
szajelzéseket kaptam. Szívesen megyek ezentúl is 
bárhova, ahova csak hívnak, akár Budapestre, akár 
Magyarország bármely településére. Célom, hogy 
minél több kiállításon mutathassam be munkáimat. 
Számomra ebben nincs határ, de nekem mindig a ka-
zincbarcikai közönség lesz a legfontosabb. Az a város, 
ahol sok embert ismerek, és ahol többen neveztek 
már engem Mezey István utódjának, de hasonlítot-
tak Szász Endréhez és Szalay Lajoshoz is. Én a saját 
stílusom egyediségét igyekszem tartani. Próbálok 
a tárgyak és az emberek mögé belátni. Nemcsak 
azt akarom lerajzolni, amit látok, hanem azt is meg-
próbálom papírra vetni, amit mögöttük érzékelek. A 
művészet alappillére a rengeteg munka, a szüntelen 
sok rajzolás és alkotás. Ez meghozza a gyümölcsét, 
és magával sodorja a változást, a fejlődést, a stíluse-
lemek keveredését és újak létrehozását.”

Hegedűs János emberközpontú művészetét Kazinc-
barcika sokféleképpen inspirálja: a város műemlékei, 
épületei és jelenetei egyaránt. Grafikáiban igyekszik 
az embert és a környezetét egymással vegyíteni. Na-
gyon szereti a templomokat, a város különböző tereit 
és utcáit, kiemelten az Egressy Béni utat. Sok képén 
megjelenik a falu és a város kapcsolata is.
“Amikor felnőttem, Kazincbarcika még nagyon apró 
volt, inkább a falurésze dominált. Ahogy teltek az 

évek, úgy nőtte ki magát a város. A falusias házakon 
túl megépült például a kórház és rengeteg emeletes 
ház. A templomok, a kórház és a Fő tér összekom-
ponálása szinte naponta szerepel rajzaimon. Mások 
talán nem is sejtik, hogy egy templomot hányféle 
stílusban lehet variálni egy kicsike elvonatkoztatás-
sal, még fekete-fehérben is, a különböző árnyalatú 
hátterek befolyásolásával.”

A Hegedűs-grafika és a Kolorcity  
színei talán összecsengenek
A friss BarcikArt díjas grafikusművész egy-két éve 
kezdett el intenzívebben színeket használni, hogy 
az alapvetően fekete-fehér grafikákon a színekkel 
még jobban ki tudja fejezni elgondolásait. Ezekre a 
művekre már a konkrét grafika és a festészet át-
meneteként tekint.
“Mégha nem is tudatosan, de lehet hogy volt ebben a 
színesedésben párhuzam a Kolorcityvel, amit nagy-
szerűnek tartok. Felélénkül tőle a város. Nagyon 
jónak találom a városvezetés hozzáállását a Kolor-
cityhez, és kedvemre való a sok színes program is. 
Amelyiken csak lehet, részt veszek, és mindig na-
gyon jól érzem magam. A Kolorcity alkotásai közül a 
körforgalmi oroszlán kifejezetten tetszik nekem, de 
még a sárkány is, ahogy a terek régi szobrait is min-
dig szerettem. Sőt, a falfestményeket is egyesével 
kedvelem. Talán pont azért is tetszenek ennyire, 
mert nem egyenstílusúak, hanem mindegyik más és 
más, és ettől nem egyhangú a város. A kertvárosból 
befelé üdvözlő léggömbös festmény és a locsoló kis-
lány is kedvencem a tízemeletesek falán. Az utóbbit 
ötletesnek és szépnek tartom. Szintén nagyon meg-
fog egy másik tízemeletesen a biciklis festménye 
a különleges stílusával. Esetében is hangsúlyosak 
a színek. Természetesen mindegyik alkotásnál lé-
nyeges, hogy mit ábrázol a kép, de a színek is nagyon 
meghatározóak.”
Hegedűs János-alkotás egyelőre nem szerepel Ka-
zincbarcika falain, de a művész nem titkoltan örülne, 
ha városában előbb-utóbb visszaköszönne valame-
lyik műve falfestmény formájában is. Jónéhány konk-
rét elképzelést tartalékol már, amit szívesen látna 
nagyban megvalósulni. 

Egy személyes, becses emléktől  
Mezey István emlékezetéig
Amint a Kazincbarcikán megélt sok kedves, szemé-
lyes történetét idézi fel a művész, az elsők között 
jut eszébe az a fontos momentum, amikor 1997-ben 

Mezey István rendezett számára kiállítást a Kisga-
lériában. 
“Utána is találkoztunk, sokat beszélgetünk, jártam 
a műtermében is, de ez az első kiállítás volt a leg-
emlékezetesebb alkalom, felejthetetlen hangulattal, 
barátokkal, ismerősökkel, családias légkörben. Így is 
nagyon sokan voltunk, nem fértünk be a Kisgalériába. 
Kis túlzással, tapostuk egymást. Nagyszerű érzés 
volt először bemutatni az akkor még 80-90%-ban 
fekete-fehér alkotásaimat.
Mezey Istvánnak ma már csak az emlékkiállítására 
járhatok. Sokszor megyek, nemrég is megfordultam 
ott. Nagyon tetszik, hogy nem éveken át ugyanazok 
a képek szerepelnek a falakon, hanem időnként cse-
rélgetik az alkotásait a művészeti központ munka-
társai. Így mindig találok valami újat, valami mást.  
Ettől mozgalmasabb lesz a hely, és jobban megi-
dézi őt.”

A művészi alkotás és Kazincbarcika 
párhuzama
A művészt a kezdetektől megragadta „szülővárosa” 
fejlődése, és ez a 21. századra is érvényes, például 
a bicikliutakra. Lelkesedik a város tisztaságáért és 
rendezettségéért is.
“Nagyon szimpatikus, hogy a városvezetés ennyire 
odafigyel Kazincbarcikára, és mindent megtesz, hogy 
az itt lakók jól érezhessék magukat, bármikor kelle-
meset sétálhassanak. És ez nemcsak nekem tetszik, 
hiszen az ország különböző részéről idelátogató ba-
rátaim is mindig kiemelik a város ápoltságát és gon-
dozottságát. Én is sokfelé járok Magyarországon: a 
Dunántúlon, a Duna-Tisza közén vagy a szomszédos 
Szabolcs vármegyében, és látom, hogy Kazincbarcika 
semmiben sincs lemaradva, nagyon szép, más váro-
sokkal összemérve is. 
Fontos, hogy mi, lakók is szeressük a várost, és te-
gyünk meg mindent azért, hogy tovább fejlődhes-
sen. Javaslom mindenkinek, hogy élvezzék ki a helyi 
alkotók kiállításait is, amiktől csak még vonzóbb 
Kazincbarcika. A barcikai művészi élet remek, és 
ha teljesen visszaállunk a régi kerékvágásba, talán 
csak még jobb lesz.
Szeretném továbbra is látni a város szép, folyama-
tos fejlődését, ami most a nehéz gazdasági helyzet-
ben is tovább folyik. Kívánom, hogy mindig lehessen  
új szépséget találni itt. A művészetben is az az  
egyik legfontosabb, hogy mindig előrelépjünk és 
fejlődjünk. Ez vonatkozik a városomra, Kazinc - 
barcikára is.”
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Vasárnap debütált Csábi József vezetőedző, a Kolorcity Kazincbarcika - DVTK 
találkozón, ahol 1-0-ra győzött a KBSC. Az új csapatkapitány a kbsc.hu-nak azt 
mondta: az lesz a célja, hogy a Kolorcity Kazincbarcika megőrizze NB II-es tagságát.
 
Csábi József a Testnevelési Egyetemen végzett, de azóta is folyamatosan képzi 
magát. Hisz abban, hogy az egyéni fejlesztésen keresztül lehet csapatot is fejlesz-
teni, hiszen ha az adott egyén fizikálisan, taktikailag és mentálisan jó állapotban 
van, akkor ez kihat a csapat teljesítményére is. De ugyanez fordítva is igaz: egy 
rossz mentális állapotban lévő csapat fizikailag is gyenge állapotban lesz. 
 Az új vezetőedző úgy állapodott meg a klubvezetéssel, hogy a korábbi stáb segíti 
a munkáját. Integráló személyiségként úgy érzi, jól tudnak majd együtt dolgozni.

„…stabilizálni és továbbfejleszteni…”
Csábi Józsefnek több csapatot sikerült már feljuttatnia magasabb osztályba, 
viszont mostanáig az nem adatott meg számára, hogy az élvonalban vagy a 
másod osztályban irányítson. Korábban a vezetőedzőnek egy bennmaradásért 
küzdő csapatot kellett stabilizálnia, majd továbbfejlesztenie, és bízik abban, hogy 
itt is ez fog történni.
Amikor Csábi József elvállalta a munkát, tudta, hogy egy kész kerettel fog dol-
gozni. Most azon van a stábjával, hogy a csapat leghatékonyabb működéséhez 
megtalálják a legjobb szakmai megoldást. Ahogyan fogalmazott: küzdeni fog azért, 
hogy a Kolorcity Kazincbarcika megőrizze NB II-es tagságát.

 Meg akarom mutatni, hogy meg lehet csinálni! És ha 
ez együtt sikerül, akkor örülni fogok annak, hogy én 
is tudok valamit adni a kazincbarcikai labdarúgás-
nak. Én a futballtól nagyon sokat kaptam, és ha ebből 
valamit Barcikán (is) visszaadhatok a vezetőknek,  
a csapatnak, a közönségnek, akkor számomra ez a 
legnagyobb motiváció!

Újra kézilabdásokat toboroz a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diáksport Egye-
sülete, a profi sportkarrierről álmodók mellett az egészséges testmozgás ifjú 
híveit is. A városvezetés egyértelmű támogatását élvezi a kiváló szakosztály.

A 3 lány- és 2 fiúcsapatból álló, 75-80 tagú szakosztály elnöke, Kovács László 
szerint egyesületük fő célja az utánpótlás-nevelés. A 13-20 éves korosztályú 
csapatok mellé most elsősorban a 8-13 éves korú diákokat várják.

Csapataik első vagy dobogós helyen szereplése mellett fontos a verseny-
sport-szellemre nevelés és az összetartó közösségépítés, de a szakosztály 
elnöke sem hagyhatja figyelmen kívül az eredményeket. 
„Az elmúlt években a csapat volt már diákolimpiai országos bajnok, és többször 
dobogós is. Összesen 8 érmet szereztek eddig, legutóbb tavaly egy bronzot.  
De idén is lehet szurkolni nekik: a nagyobb fiúk a 2. helyen állnak, míg a kisebbek 
az 5. helyen — saját korcsoportjukban.”

Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere a jövőben is kiemelt támogatásáról 
biztosította a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesületének Kézi-
labda Szakosztályát.
„A városvezetés az elmúlt időszak átalakulásai után is kiemelten igyekszik tá-
mogatni a kazincbarcikai kézilabdát. Látjuk a városban a sok lelkes kézilabdá-
zó diákot és az eredményeiket is. A támogatásunk megmarad — hangsúlyozta  
Kazincbarcika polgármestere.”
A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesületének Kézilabda Szakosz-
tálya tehát továbbra is stabil háttérre számíthat a várostól a csapatok működte-
téséhez, hogy az edzőknek és a diákoknak csak a sportra kelljen koncentrálniuk.

FIATALOKAT 
VÁR 

A SZALÉZI SZENT FERENC 
GIMNÁZIUM DIÁKSPORT 

EGYESÜLETÉNEK 
KÉZILABDA 

SZAKOSZTÁLYA

Szeretnénk gyarapodni és minél több csapatot összeállítani. 
Most kiemelten az általános iskolákból várjuk a fiúkat és lá-
nyokat. Nagyon örülünk a város kimondott támogatásának 
és a jó kapcsolatnak az általános- és középiskolákkal.

SPORT

MUNKÁBA ÁLLT  
CSÁBI JÓZSEF 
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Tavaly is dobogós, III. helyen végzett a szakosztályi pontversenyben a Kazinc-
barcikai Városi Sport Egyesület Súlyemelő Szakosztálya, amely mind a 8 ver-
senyző után pontot kapott. Az utánpótlás, a fluktuáció és az edzői helyzet azonban 
veszélyeztetheti a sportág jövőjét.

A 20 fős szakosztály 10 és 69 év közötti súlyemelői egyénileg is kiválóan teljesí-
tettek 2022-ben. Holló Szilárd Dávid az albániai U20-23-as Európa-bajnokságról 
2 bronzéremmel tért haza, míg Pacsuta Gergő és Bojti Vilmos Marcell a III. helyet, 
Kovácsné F. Mária pedig a IV. helyet szerezte meg a Felnőtt Országos Bajnoksá-
gon. Az Ifjúsági Országos Bajnokságon Moldovai Levente ezüstérmes lett, a Junior 
Országos Bajnokságon Hornyák Zalán, és Hernádvölgyi Dániel Zsolt szintén a II. 
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helyet szerezte meg. De a Tini Országos Bajnokságon is arattak egy ezüst- és 
egy bronzérmet a fiatalok. 
A masters versenyzők is derekasan szerepeltek tavaly. A lengyelországi  
Európa-bajnokságról Kovácsné Fábián Mária, Nagy Gyula és Pátrovics Géza ezüst, 
Hornyák József pedig bronzéremmel tért vissza, míg a Masters Országos Bajnok-
ságon mindnyájan aranyérmet vívtak ki. 
A sikerek mellett a szakosztály 10. alkalommal adott otthont a Szabó Ferenc-, és 
14. alkalommal a Szűcs Lajos Emlékversenynek, októberben pedig egy sikeres 
Kazincbarcikai Városi Bajnokságot is szerveztek. 
Pátrovics Géza, a szakosztály 16-szoros világbajnok és 18-szoros Európa-bajnok el-
nöke szerint a fiatalokon máig érződik, hogy az utóbbi évek megtépázták a sportágat.
Pátrovics Géza az egyre idősebb edzők miatt is aggódik. Úgy látja, fontos lenne a 
fiatalabbak motiváltsága. A jövőre 50 éves szakosztály így is rendületlenül készül 
az új nemzetközi és magyar bajnokságokra, és példát mutat a fotelban ülőknek.

A COVID-idők megtörték a természetes utánpótlást 
amellett, hogy az egyetem is sok sportolót szív el. Fontos 
küzdenünk azzal a hiedelemmel is, hogy a súlyemelés 
veszélyes lenne. Ehhez kiváló mutató, hogy a megfelelő 
szakemberek figyelme mellett alig történt sérülés a 49 
évünk során.

Az Extraligában és a Magyar Kupában is fontos mérkőzések várnak még a Vegyész 
RC Kazincbarcika férfi röplabdacsapatára. A következő néhány hétben eldől, hogy 
sikerül-e újabb éremmel gazdagítania dicsőségfalát a GreenPlan-VRCK-nak.

Extraliga
A férfi röplabda Extraligának lapzártánk előtti utolsó mérkőzése nem alakult a 
legjobban a VRCK számára. A középszakasz biztos második helyezettjeként a 
Vegyész háromszettes vereséget szenvedett a MÁV Előre SC-Foxconn ellen.   
A székesfehérváriak megérdemelt győzelmet arattak, de továbbra is a negyedi-
kek. A Vegyész RC Kazincbarcika, bár jobb teljesítményt remélt, de ez a vereség 
most belefért.

Magyar Kupa
A Magyar Kupa legutolsó mérkőzésén nem sikerült a visszavágója a Vegyész-
nek. A Fino Kaposvár hazai pályás 3:0 arányú győzelme után, 1:3-ra nyert a Don 
Bosco Sportközpontban a GreenPlan-VRCK-val szemben. Így a barcikai fiúk a 
Kecskeméttel mérkőznek majd a DRK Magyar Kupa bronzmeccsén március 11-én, 
a budapesti Riz Levente Sportcsarnokban.
Van tehát miért és kikért szurkolni a következő hetekben Kazincbarcikán. A tét 
nem kevesebb, mint legalább két érem begyűjtése a röplabdasikerekről elhíresült 
VRCK számára. A csapatnak elkél a szurkolás. A hátralévő mérkőzéseken várják a 

sportkedvelőket, hogy buzdítsák a játékosokat a nehéz pillanatokban arra, hogy 
megtalálják azokat a rejtett tartalékokat, amelyekkel győzelemre válthatják a 
begyűjtött pontokat.

IZGALMAS NAPOK  
A GREENPLAN-VRCK ÉLETÉBEN

Pátrovics Géza az egyre idősebb edzők miatt is aggódik. Úgy látja, fontos lenne a 
fiatalabbak motiváltsága. A jövőre 50 éves szakosztály így is rendületlenül készül 
az új nemzetközi és magyar bajnokságokra, és példát mutat a fotelban ülőknek.

KOLORHÉT – kulturális és közéleti havilap
ISSN 2416-2531 Megjelenik havonta 12050 példányban.

Kiadó: Barcika Art Nonprofit Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
T.: 48/510-220 | F.: 48/510-224

Ügyvezető igazgató: Szemán Norbert

Főszerkesztő: Halász Erika
Munkatársak: Bartók Bence, Csanádi Tibor Ulu,  

Untenerné Márton Ágnes 
Tördelés, design: Augusztin Nándor, 

 

Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 1/A
Telefon: 48/800-800 

Hirdetésfelvétel: +36 30 262 6968
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu

Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős vezető: Németh Balázs ügyvezető

IMPRESSZUM

IX.ÉVF. 2. SZÁM • 2023.03.03.



Az Úti cél: Kolorcity, Kazincbarcika formabontó színes könyve a Mezey Művészeti Központban és az Álomgyár könyvesboltban is besze-
rezhető. Jár hozzá egy ajándék „megtévesztő” könyvjelző, amely a QR-kódon túl filmeket jelez, egy-egy fejezet szereplőinek történetét.

A kezdetektől figyelte és rajongta az idén 10 éves Kolorcity, valamint az Úti cél: Kolorcity könyv születését Kazincbarcika alpolgár - 
mestere, Dr. Makkai Orsolya. Végignézte, sőt serkentette, hogy a naiv köztudati szürkeség helyére élénk színek kezdtek nőni egy évtizeddel 
ezelőtt.  Dr. Makkai Orsolya 2021 óta Kazincbarcika alpolgármestere és 2013 óta a Kolorcity-csapat lelkes tagja. Számára is örömteli fejlemény, 
hogy az egykori ötletből és vízióból napjainkra 10 éves valóság lett. A Kolorcity vívmányok mára egy könyvben lapozhatóak és mutathatóak, 
de akár ajándékozhatóak is a messziről jött embereknek, akik a szürke gondolataik helyére hirtelen színrobbanást kaphatnak. 

A Kolorcity misszionáriusa és követe szerint a könyv küldetése az, hogy a barcikaiak büszkék legyenek városukra, és hogy az egyedi Kazinc-
barcika név — új képzettársításként — méltón tündökölhessen hazánkban és országhatárainkon túl. 

KAZINCBARCIKA BELSŐ RAJONGÓJA
DR. MAKKAI ORSOLYA ALPOLGÁRMESTER,  

AZ ÚTI CÉL: KOLORCITY KRÓNIKÁSA


