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HÁBORÚ

Kazincbarcika segítséget nyújt ukrán testvérvárosának
Az orosz-ukrán háború kitörését követően, a
kialakult katasztrofális helyzetre való tekintettel Kazincbarcika Város Önkormányzata
azonnal felvette a kapcsolatot ukrán testvérvárosával, Técsővel. A település megköszönve
a felajánlott segítséget egy listát küldött arról,
hogy mire volna sürgősen szükségük.
A listán elsősorban egészségügyi felszerelések
– többek között kötszerek, kanülök, gyógyszerek, hordágyak, tolószékek – és tartós élelmiszerek szerepeltek, ami az ott kialakult helyzet
komolyságát jelzi.
Szükségük van egy nagy méretű egészségügyi sátorra is, amit az önkormányzat szintén
tud biztosítani, hiszen a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesülettel egyeztetve legkésőbb
a szezon végeztével – amennyiben a háborús
helyzet rosszabbra fordul, azonnal – a jégpályán
lévő sátor nélkülözhetővé válik, ami nagy segítséget jelent majd Técsőnek.
A kialakult helyzetre való tekintettel, már most
is sokan keresték meg az önkormányzatot és
fejezték ki csatlakozási szándékukat kezdeményezésünkhöz. Folyamatosan érkeznek a
visszajelzések, az elsők között csatlakozott a
gyűjtéshez és adományozáshoz a Szalézi Rend,
a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák és tagintézményei, valamint a KSZSZK és intézményegységei.
A Szalézi Rend augusztusig szállást is tud biztosítani az esetleges menekülteknek.
Emellett szintén ilyen jellegű segítséget nyújtana a Relax Center, ahol március 12-ig 50 főt tudnak elszállásolni. Az Aranymérleg Gyógyszertár
is csatlakozott a felajánlásokhoz, ők gyógyszerekkel és kötszerekkel járulnának hozzá az
adományokhoz. Fazekas Katalin, mint magánszemély 300 000 forint értékben gyógyászati segédeszközökkel támogatná a técsőieket.
Kazincbarcika Város Önkormányzata folyamatosan tartja a kapcsolatot Técső önkormányzatával. Az általuk kért egészségügyi eszközöket,

generátorokat, tűzoltósági munkához szükséges eszközöket, élelmiszereket és tisztítószereket, valamint a lakosság és a szervezetek által
összegyűlt adományokat több etapban kívánja
eljuttatni testvérvárosunknak.
Amennyiben valaki segíteni szeretne, úgy adományát az Egressy Béni Művelődési Központban
kedden és csütörtökön 10-15 óráig; a Családsegítő Központnál hétfőtől csütörtökig 8- 16 óra
között, pénteken 8 és 14 óra között; 16 óra és
reggel 8 óra között az Éjjeli Menedékhelyen továbbá a Szalézi Rendházban adhatja le.
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy bár minden
segítségre szükség van, az adománygyűjtés
nem lomtalanítás, kizárólag tiszta, kifogástalan
állapotú, működőképes adományokat várunk a
segíteni szándékozóktól.

SEGÍTSÜNK!
A LAKOSSÁG ELSŐSORBAN AZ ALÁBBI LISTÁN SZEREPLŐ TERMÉKEKKEL ÉS
ESZKÖZÖKKEL TUDJA SEGÍTENI A TESTVÉRVÁROSUNK ÉS TÉRSÉGÉNEK LAKÓIT.
Egészségügyi eszközök
• tolószék
• mankók
• járókeret

Hosszan tárolható élelmiszerek
(előre csomagolt)
•
•
•
•
•
•

növényi olaj;
gabonafélék, hajdina, köles stb.
tésztatermékek
búzaliszt
hús- és halkonzervek
tápszerek gyermekeknek

Ágytakarók, párnák, takarók
• ágynemű
• hálózsákok
• ágykeretek (összecsukható ágy)

Higiéniai termékek és háztartási
vegyszerek
•
•
•
•
•
•

folyékony és szilárd szappanok
mosószerek
mosogatószerek
fertőtlenítőszerek
pelenkák
női higiéniai termékek
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KÖLTSÉGVETÉS

BIZTOSÍTOTT A FELADATOK ELLÁTÁSA AZ IDÉN
Elfogadta Kazincbarcika város 2022. évi költségvetését a képviselő-testület a február 28-ai munkaterv szerinti ülésén. Az idei ismételten feszes
és jól megtervezett költségvetés a kötelezően ellátandó feladatok magas
szintű ellátásán túl a tavalyi éveben elkezdett beruházások folytatására, valamint a következő európai uniós pályázati etaphoz az előkészítő,
tervezői munkálatokra is lehetőséget ad.

Idén 1 100 000 000 forintot kell fizetnie szolidaritási hozzájárulásként Kazincbarcikának az államkasszába a befolyt iparűzési
adók alapján. Ez a megszorítás
nagyban meghatározza a város költségvetését a fejlesztések terén, a kötelező feladatok
ellátásának biztosítása mellett.
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése,
amelyből finanszírozza és ellátja a
törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként
vállalt feladatait. Ezen feladatok
ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes
költségvetési rendelete – melyben
működési hiány nem tervezhető –
elkülönítetten tartalmazza.
Az iparűzési adók alapján fizetendő,
központi költségvetésbe folyó szolidaritási hozzájárulás drasztikusan
emelkedett az elmúlt években. Ez a
helyzet évek óta azt eredményezte
a költségvetés tervezésénél, hogy
a szokásosnál is feszesebb, kevesebb mozgásteret adó költségvetés került a testület elé.
– A képviselő-testületi ülést
megelőzően a bizottsági ülésen
is hosszasan vizsgálták a bizottsági tagok a költségvetésünket,
és azért az a típusú megnyugtató
vélemény, hogy a kötelezően ellátandó feladatok, és azok a vállalt
plusz feladatok, amelyek egyébként Kazincbarcikán már megszokottak, hagyományosak, azok

ellátása 2022-ben is zökkenőmentesen biztosított. Ez nagyon
fontos, hiszen azt látni kell, hogy
akár a pandémia, akár a gazdasági helyzetre vonatkozólag egy
meghatározott mezsgyén kell végig vinnünk az önkormányzatot, a
cégeinket, az intézményeinket is
– mondta el Szitka Péter polgármester, aki hozzátette, hogy azt
tudni kell a szolidaritási hozzájárulás kapcsán, hogy az iparűzési adóbevételek nagy része a központi
költségvetésben, a kormányzatnál
landol évről évre, ettől függetlenül
az önkormányzat részt vesz különböző olyan pályázatokon, ame-

lyekkel az utakat, a közlekedést javíthatja Kazincbarcikán.
– Az intézmények felújítása és
kiegészítése – mint például a
súlyemelő és bírkózócsarnok
– már most folyamatban van. A
költségvetés már tartalmazza azt
is, hogy tervezésekben és előkészületekben a következő uniós
pályázatokra is lépni fogunk, ami
azt jelenti, hogy a következő uniós
ciklusra a felkészülés, a fedezet is
biztosított ebben a költségvetésben. Ami talán a legmarkánsabb, az
a nagy volumenű beruházás, az új
vízi komplexum, ami már a városlakók szeme láttára nő ki a földből
és amelynek egyébként költségvetési támogatási fedezete szintén
biztosított. A pontos kivitelezést és
a megvalósulást az önkormányzatunk is és a képviselő-testület is
figyelemmel kíséri. Szintén fontos,
hogy a stratégiai partnerekkel jól
működik az együttműködés. Az elkövetkező testületi ülések egyikén
például a BorsodChem tájékoztatást fog adni az önkormányzatnak
és ezáltal a lakosságnak az új beruházásukkal kapcsolatosan – egészítette ki a városvezető.
A költségvetés alapelvei között
idén is a városi intézmények takarékos, átlátható és biztonságos
működtetése, a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása, a szociálisan rászorultak támogatása, az

elindított beruházások megvalósítása, a források biztosítása, tudatos városüzemeltetés és fejlesztés,
az önkormányzat működőképességének és pénzügyi egyensúlyának fenntartása szerepel.
Fő szempont, hogy a megtermelt
adót, helyi szinten költsék el a városban.
– Folyamatosan fejlesztjük többek között az úthálózatot, új parkolók épülnek majd, bővítjük a játszótereken a játszóeszközöket és
a zöld felületek megtartására is
nagy hangsúlyt fektetünk. A Barcika Park Nonprofit Kft. gépparkja is
tovább bővül, amely a tavaszi, nyári,
őszi és téli munkálatok elvégzéséhez nyújt majd számukra segítséget. A pandémia alatt nehéz helyzetbe került Barcika Príma Kft.-nél
és a Barcika Art Nonprofit Kft.-nél
is biztosítva van a forrás arra, hogy
bővíteni tudják szolgáltatásukat.
A közétkeztetés területén a tálaló konyhákat újítjuk majd fel az
idén, valamint ismét bevezetik a
nagy népszerűségnek örvendő AB
menü választást. Az önkormányzat által szervezett rendezvények
is újraindulhatnak a közeljövőben,
egyelőre a kültéri programok szervezése zajlik. Március 15-én lesz az
első idei külső rendezvény, majd a
sportmajálisra, gyermeknapra és
a Kolorfesztiválra várják a városlakókat a szervezők – részletezte
Szitka Péter.
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REND A LELKE MINDENNEK
A mindennapi élethelyzetekben sokan úgy gondoljuk, hogy a rendőrség és az önkormányzati rendészet feladatellátása nagyon hasonló,
azonban fontos látni azt, hogy a két szervezet, bár együttműködésben végzi munkáját, mégis elkülönül egymástól.
A legfontosabb talán az, hogy a
rendőrség állami fenntartású fegyveres testület, szigorú alá-fölérendeltségi rendszerben működik. Fő
feladatait a rendőrségről szóló törvény rögzíti, amelyben a legfontosabb többek között a közrend
fenntartása, a bűnmegelőzés, a
bűnüldözés, a nyomozás, határvédelem. Ezen kívül természetesen a
számos egyéb törvényben foglalt
tevékenységet is ellát. Irányítása a
Belügyminisztérium feladata, és a
az önkormányzati rendészettel
szemben sokkal szélesebb hatáskörrel rendelkezik, hatóságnak
minősül (Rendőrhatóság), és szabálysértési hatóságként is ellát teendőket.
Az önkormányzati rendészet,
ahogy a neve is utal rá az önkormányzatok által létrehozott szervezet, amelyeket a települések önállóan és „fakultatívan” – önként
vállalt feladatként –hozhatnak létre a helyi önkormányzatokról szóló
törvény alapján a helyi közbiztonság, az önkormányzat vagyonának
védelme érdekében. Ez a törvény
határozza meg a szervezeti formát,
és a feladatellátás kereteit.
Az önkormányzati rendészetek
gerincét a közterület-felügyelők
alkotják, de ebbe a szervezetbe

integrálhatók még mezőőrök, halászati őrök, önkormányzati természetvédelmi őrök is, akiknek
hatáskörét, kötelességeit az ágazati jogszabályok határozzák meg.
Kazincbarcikán az önkormányzati rendészet 2015-ben alakult,
a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül. A rendészet kollégái
közterület-felügyelő, mezőőr és
segédfelügyelő státuszokban látják el munkájukat. A helyi rendészet megalakulása előtt a törvény
rendelkezéseinek megfelelően
együttműködési megállapodást
kötött a rendőrséggel.

Mi a rendőrség feladata?
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság illetékességi területe egybe esik a kazincbarcikai járás teljes területével, tehát nagyjából
65 ezer ember közbiztonságáért
felelnek. Kazincbarcikán túlmenően további 21 település közbiztonságát, közrendjét tartják fent nap
mint nap a rendelkezésükre álló
eszközökkel.
A rendőrség feladatai nagyon szerteágazóak. A legfontosabb tevékenységük, hogy megelőzzék a
jogsértéseket, a bűncselekményeket és a szabálysértéseket. Szintén
kiemelt feladatuk a felderítő munka
minden területen, nemcsak a bűnügyek területén. Emellett pedig
foglalkoznak bűnmegelőzéssel,
balesettmegelőzéssel.

A társadalom minden célcsoportját
igyekeznek megszólítani annak érdekében, hogy megtanítsák nekik
azt, hogyan lehet elkerülni azt, hogy
áldozattá váljanak vagy éppen elkövetővé.
A szabálysértési ügyekben kiszabott helyszínbírságok vagy később
az eljárás során kiszabott pénzbírságok az állami költségvetés
rendszerét képezik. Oda folynak
be ezek az összegek, tehát a helyi
rendőrök semmilyen szinten nem
érdekeltek ebben. A bírságok kiszabásának a célja, hogy magasabb
szintre növeljék a közlekedési morált és a közbiztonságot.
Látni kell azt, hogy nagyon sokszor
csak figyelmeztetnek, ami sajnos
nem minden állampolgárnál vezet
célra. Aki már többször lép ugyanabba a folyóba és többször követ el
különböző jogsértéseket, akkor a
figyelmeztetés az már kiüresedett
eszköz. Ezekben az esetekben jön
a szankció, ami lehet helyszíni bírság vagy szabálysértési feljelentés,
súlyosabb esetekben pedig büntetőeljárás indítása.

Mi a rendészet feladata?
A szervezet feladatait a törvény,
kormányrendelet, és az alapító önkormányzat helyi rendelete állapíthatja meg. A rendészet nem hatóság, de a jogszabályok nagyon
sok hatósági jogkört telepítenek
az ott dolgozókra. Jogosultak például helyszíni, közigazgatási bír-
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ságot kiszabni, szabálysértési és
közigazgatási eljárást kezdeményezni, a különböző jogsértésekkel
kapcsolatban eszköz, vagy tárgy
ideiglenes elvételére, igazoltatásra,
személyes szabadság korlátozására, mint a visszatartás, előállítás;
különböző kényszerítő eszközök
– vegyi eszköz – gázspray, rendőrbot, bilincs, szolgálati kutya –
alkalmazására.
A feladataik közül ki kell emelni a
közterületek jogszerű használatának ellenőrzését, amely nagyon
széles körű tevékenységet foglal
magába, hiszen ide tartoznak például a közterületen végzett cselekedetek ellenőrzései. Ilyenek a
közterületek felbontása, közterületen történő árusítás, parkolási szabályok ellenőrzése, játszóterek ellenőrzése, a közterületen
folytatott építési tevékenységek
ellenőrzése, de ezen felül a rendészet közreműködik a köztisztasági
előírások betartásának ellenőrzésében, az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
valamint az épített és természe-

ti környezet védelmében is, hogy
csak a legfontosabbakat említsük.
Ha kibontjuk és a mindennapi szóhasználatra „lefordítjuk”, az állampolgárok gyakran találkoznak az utcán a rendészet munkatársaival,
például közlekedési szabálysértések elkövetése kapcsán, amikor
velük szemben intézkednek, netán
bírságot rónak ki rájuk.
A szabálysértési törvény 15 olyan
törvényi tényállást nevesít, amelyben a közterület-felügyelőknek
intézkedési kötelezettségük van.
Ilyenek többek között a köztisztasági szabálysértés, koldulás, köz
erkölcs megsértése, közterületi alkoholfogyasztás, csendháborítás,
veszélyeztetés kutyával, pirotech-

nikai eszközre elkövetett szabálysértés, engedély nélküli árusítás.
Ezen esetekben a kiszabott bírságok a Magyar Államkincstár számlájára futnak be, tehát állami bevételek.
A fentieken túlmenően természetesen egyéb esetekben is van intézkedési kötelezettségük. Az ő
területükhöz tartozik az illegális
hulladékelhelyezés, légszennyezés, ingatlanok rendben tartása,
hétvégi házas övezetek, állattartási szabályok ellenőrzése. Ezek
egy részét az önkormányzat helyi rendeleteiben, illetve magasabb
szintű jogszabályokban határozzák meg. Egyes közlekedési szabálysértések esetén ritka esetben
közigazgatási bírságot kell kiszabni,
ha például mindkét irányból behajtani tilos, behajtani tilos, kötelező
haladási irányt sért meg valaki, ebben az esetben a helyszíni bírság
teljes egészében az önkormányzat
bevétele, valamint szintén oda folyik be a helyi rendeletekben foglaltak megsértése esetén kiszabott helyszíni közigazgatási bírság,
mondjuk, ha zöldterületre állnak a
gépjárművel.

Együttműködés a rendőrséggel, a biztonság jegyében
A rendészet és a rendőrség szoros együttműködésben végzi tevékenységét a városban. Az
állampolgárok gyakran találkozhatnak a közterületeken járőröző
rendőr-rendész párosokkal. Az
együttműködésük kiterjed a különböző városi és egyéb rendezvények, sportesemények – mint
a Kolorfesztivál, Spartan Race,
kerékpárversenyek, Kolorfutás,
Szüreti vigalom, Mikulás-kocogás,
labdarúgó-mérkőzések – biztosítására, útlezárások, forgalomterelések kapcsán pedig fontos a
közlekedésbiztonság fenntartása.
Közreműködnek továbbá egyéb
közlekedésbiztonsági, forgalomtecnikai teendők ellátásában is.
A Kazincbarcikai Önkormányzati
Rendészet rendszeres egyeztetést folytat az önkormányzattal
és a Kazincbarcikai Rendőrkapitánysággal, a közös közbiztonsági feladatok minél hatékonyabb
ellátása érdekében, hogy városunk az elmúlt évekhez hasonlóan biztonságos és élhető település maradjon.
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VÁLASZTÁS 2022

Magyarország Köztársasági Elnöke a 7/2022.(I.11.) KE határozatával
kitűzte az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását
2022. április 3. napjára és ugyanezen a napon országos népszavazás is
lebonyolításra kerül.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79.§ (1) bekezdése
alapján az 1/2021.(X.27.) HVI vezetői határozattal felülvizsgálatra kerültek Kazincbarcika város szavazókörei. Tekintettel arra, hogy Kazincbarcika
városban a választópolgárok száma csökkent, a szavazókörök számának
csökkentésével lehetett biztosítani, hogy a szavazókörökben a választópolgárok száma megfeleljen a Ve.77.§ (1) bekezdésében meghatározott
alsó létszámhatárának, a mintegy 600 főnek.
A települési színtű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására
a 015. számú szavazókör (szavazóhelyiség: Kazincbarcikai Összevont
Óvodák Napsugár tagóvodája 3700 Kazincbarcika 3700 Jószerencsét út
4.sz.) lett kijelölve.
A 15. számú szavazókörben szavazhatnak azok a választópolgárok is,
akik a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 250. §-a alapján átjelentkezési kérelem alapján szavaznak, Kazincbarcika városban.
Az Egressy Béni Művelődési Házban (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. sz),
a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolában (3700 Kazincbarcika, Lini István tér 3.) és a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános
Iskola Ádám Jenő Tagiskolájában (3700 Kazincbarcika, Mikszáth Kálmán
utca 2.) szavazókör nem működik.
Helyi Választási Iroda

KAZINCBARCIKA VÁROS SZAVAZÓKÖREI
1. számú szavazókör
Aknász utca teljes közterület, Csákány
utca teljes közterület, Csille utca teljes
közterület, Gépész utca teljes közterület,
Munkás utca teljes közterület, Tardonai út
páros házszámok 44-104-ig, Tardonai út
páratlan házszámok 51-végtelen (páratlan házszámok a 207 kivételével), Tárna
utca teljes közterület, Tervtáró utca teljes
közterület, Vájár utca teljes közterület.
2. számú szavazókör
Csalogány út teljes közterület, Erdész utca
teljes közterület, Herbolyai út páratlan
házszámok 11-végtelen, Herbolyai út páros házszámok 26-84-ig, Keringő teljes
közterülete, Ménes utca teljes közterület,
Műszerész utca teljes közterület, Vármegi
dűlő teljes közterület, Vegyész utca teljes
közterület, Zsidó hegy teljes közterület.
3. számú szavazókör
Ádámvölgy teljes közterület, Barca dűlő
teljes közterület, Batthyány Lajos utca
teljes közterület, Balázs völgy teljes közterület, Billatáró üdülő teljes közterület,
Bükkalja út teljes közterület, Cserbabos
teljes közterület, Gábor Áron utca teljes
közterület, Gézavölgy teljes közterület,
Hadik András út teljes közterület, Hársas
teljes közterület, Herbolya Erdészház teljes közterület, Herbolya Régi telep teljes
közterület, Herbolyai út páros házszámok
88-végtelen, Herbolya tető teljes közterület, Illyés Gyula út teljes közterület, Izbonyó dűlő teljes közterület, Izbonyó alja
teljes közterület, Kakashegy teljes közterület, Klapka György út teljes közterület,
Mandulás teljes közterület, Margaréta út
teljes közterület, Pesti Barnabás utca teljes közterület, Sallai Imre köz teljes köz-

terület, Sárosvölgy teljes közterület, Tardonai út páros házszámok 106-végtelen,
Tardonai út 207-207., Tardona-völgy teljes közterület, Tündérhegy teljes közterület, Vadvirág utca teljes közterület, Vak
Bottyán utca teljes közterület, Vécsetal
tanya teljes közterület.
4. számú szavazókör
Akácfa utca teljes közterület, Barabás
Miklós utca teljes közterület, Bartók Béla
utca teljes közterület, Csontváry utca teljes közterület, Derkovits Gyula tér 12-24ig (folyamatos házszámok) Gyöngyvirág
utca teljes közterület, Herbolyai út páratlan házszámok 1-7/C-ig, Herbolyai út
páros házszámok 2-24-ig, Hóvirág utca
teljes közterület, Liliom utca teljes közterület, Mányoki Ádám utca teljes közterület,
Paál László utca teljes közterület, Sportpálya teljes közterület, Szegfű utca teljes
közterület, Tulipán utca teljes közterület.
5. számú szavazókör
Aranyalma utca teljes közterület, Árnyék
oldal teljes közterület, Berkenye utca teljes közterület, Bodza utca teljes közterület, Diófasor út teljes közterület, Egyház
dűlő teljes közterület, Galagonya utca teljes közterület, Kert utca teljes közterület,
Kiserdősor utca teljes közterület, Kökény
utca teljes közterület, Kutyás dűlő teljes
közterület, Mogyoró utca teljes közterület, Pincesor teljes közterület, Szeder
utca teljes közterület, Tardonai út páratlan házszámok 1-47-ig, Tardonai út páros
házszámok 2-40-ig, Új kiosztás dűlő teljes
közterület, Vadrózsa utca teljes közterület, Veres dűlő teljes közterület, Völgy utca
teljes közterület.

6. számú szavazókör
Egressy Béni út 1/C - 19-ig (páratlan házszámok) Építők útja 2-24-ig (páros házszámok), Építők útja páratlan házszámok,
Lini István tér teljes közterület, Rákóczi tér
teljes közterület.
7. számú szavazókör
Béke tér teljes közterület, Építők útja
26-végtelen (páros házszámok), Hámán
Kató utca teljes közterület, Ifjúmunkás tér
teljes közterület, Iskola köz teljes közterület, Május 1. út 2-36-ig (páros házszámok),
Május 1. út 11-11.
8. számú szavazókör
Kikelet köz teljes közterület, Május 1. út
1-5-ig (páratlan házszámok), Május 1. út
15-végtelen (páratlan házszámok), Május 1. út 38-végtelen (páros házszámok),
Szabó Ervin utca teljes közterület, Tavasz
utca teljes közterület.
9. számú szavazókör
Alsóvárosi krt. teljes közterület, Attila út
teljes közterület, Kálmán Imre út teljes
közterület, Lapos út teljes közterület,
Muskátli utca teljes közterület, Rezeda
utca teljes közterület, Szendrey Júlia utca
teljes közterület, Tompa Mihály utca teljes
közterület, Vadas oldal teljes közterület,
Vadas tető teljes közterület.
10. számú szavazókör
Bercsényi utca teljes közterület, Budai
Nagy Antal utca teljes közterület, Felső-rétek teljes közterület, Hadak útja páratlan házszámok, Hadak útja 10- végtelen
(páros házszámok), Kis köz teljes közterület, Kölcsey Ferenc utca teljes közterület, Kuruc út teljes közterület, Lórántffy
Zsuzsanna út teljes közterület, Pást teljes közterület, Táncsics Mihály utca teljes

közterület, Vasút utca teljes közterület,
Zrínyi Ilona utca teljes közterület.
11. számú szavazókör
Csokonai utca teljes közterület.
12. számú szavazókör
Fő tér 1-22-ig folyamatos házszámok,
Jószerencsét út páros házszámok, Mikszáth Kálmán utca páratlan házszámok,
Mikszáth Kálmán utca 8-végtelen (páros
házszámok), Móra Ferenc út, Szent Erzsébet sétány teljes közterület.
13. számú szavazókör
Egressy Béni út 39 - végtelen (páratlan
házszámok), Egressy Béni út 56-végtelen (páros házszámok), Veres Péter utca
teljes közterület.
14. számú szavazókör
Móricz Zsigmond tér teljes közterület,
Radnóti Miklós tér teljes közterület, Tóth
Árpád út teljes közterület.
15. számú szavazókör
Fő tér 23-végtelen (folyamatos házszámok), Hrisztó Botev tér teljes közterület,
Mátyás király út 67-végtelen (páratlan
házszámok).
(Itt szavazhatnak azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre
vonatkozó szabályok szerint csak Kazincbarcika város megnevezést tartalmazza.
(Ve. 78. §)
16. számú szavazókör
Egressy Béni tér teljes közterület, Egressy
Béni út 21-37-ig (páratlan házszámok),
Egressy Béni út 2-50-ig (páros házszámok), Eszperantó utca teljesen közterület,
Gyermekek útja teljes közterület Jókai tér
teljes közterület, Liget utca teljes közterület, Munkácsy tér teljes közterület,
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A FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN A KORÁBBI 30 SZAVAZÓKÖR HELYETT
AZ ALÁBBI 25 SZAVAZÓKÖR KERÜLT KIALAKÍTÁSRA.
Szavazókör Szavazóhelyiség címe:
001.

002.
003.

Közösségi Ház
3700 Kazincbarcika, Illyés Gy. út 1.sz (akadálymentes)

004.

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Százszorszép Tagóvodája
3700 Kazincbarcika, Akácfa utca 12.sz.

005.

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Százszorszép Tagóvodája
3700 Kazincbarcika, Akácfa utca 12.sz.

006.

Irinyi János Református Oktatási Központ Eszterlánc Óvoda
3700 Kazincbarcika, Építők útja 2.

007.

008.

009.

Ságvári tér teljes közterület, Szabadság
tér teljes közterület.
17. számú szavazókör
Augusztus 20. tér teljes közterület, Barátság tér teljes közterület, Előharaszt
dűlő teljes közterület, Hajcsár út teljes
közterülett, Homokbánya telep teljes
közterület, Kisbondor dűlő teljes közterület, Kis-szőlő völgy teljes közterület,
Mátyás k. út 55-65-ig (páratlan házszámok), Nagy–szőlő völgy teljes közterület,
Pollack Mihály utca (páratlan házszámok),
Sinka hegy teljes közterület, Szurdok teljes közterület.
18. számú szavazókör
Pollack Mihály utca páros házszámok.
19. számú szavazókör
Árpád fejedelem tér teljes közterület,
Derkovits Gyula tér 1-11-ig (folyamatos
házszámok) Dobó István tér teljes közterület, Mátyás király út 1-29-ig (páratlan
házszámok).
20. számú szavazókör
Bondoralja teljes közterület, Mátyás király
út páros házszámok, Mátyás király út 4953-ig (páratlan házszámok), Nagy-Bondor
dűlő teljes közterület, Várdomb dűlő teljes
közterület.
21. számú szavazókör
Bolyai tér teljes közterület, Előgaz teljes
közterület, Fenyő utca teljes közterület,
Hadak útja folyamatos házszámok 6-6.,
Hársfa utca teljes közterület, Hegyköz
utca teljes közterület, Híd utca, Irinyi János utca teljes közterület, Kapás dűlő teljes közterület, Kis- Mal teljes közterület,
Nagy- Mal teljes közterület, Nyárfa utca
teljes közterület, Pattantyús utca teljes
közterület, Széchenyi utca teljes közte-

rület, Szent Flórián tér teljes közterület,
Tölgyfa utca teljes közterület, Vasvári Pál
tér teljes közterület, Zemplény utca teljes
közterület.
22. számú szavazókör
Deák Ferenc tér teljes közterület, Szemere Bertalan tér teljes közterület.
23. számú szavazókör
Alkotmány utca teljes közterület, Alsó rétek teljes közterület, Arany János utca
teljes közterület, Balassi Bálint utca teljes
közterület, Csók István út teljes közterület, Dózsa György utca teljes közterület,
Erőmű utca teljes közterület, II. Rákóczi
Ferenc út teljes közterület, Eötvös József
tér, Iskola utca teljes közterület, Jószerencsét út páratlan házszámok, Kacsóh
Pongrác utca teljes közterület, Rózsa út
teljes közterület, Kertalja teljes közterület,
Kenyérgyári út teljes közterület, Kiserőmű
lakótelep teljes közterület, Kossuth Lajos
utca teljes közterület, MÁV-lakótelep teljes közterület, MÁV-Őrház teljes közterület, Mikes Kelemen utca teljes közterület,
Mucsonyi út teljes közterület, Patak utca
teljes közterület, Puskin köz, Sajó utca
teljes közterület, Szerviz út teljes közterület, Új Élet utca teljes közterület, Vámos
Ilona utca teljes közterület, Vízközi rétek
teljes közterület.
24. számú szavazókör
Kazinczy Ferenc tér teljes közterület, Thököly Imre tér teljes közterület, Szent István tér teljes közterület.
25. számú szavazókör
Babits Mihály utca teljes közterület, Gyulai
Pál utca teljes közterület, Mikszáth Kálmán
utca 2-2., Nagy Lajos utca teljes közterület
, Vajda János. utca teljes közterület.

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagiskolája
3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 5.sz (akadálymentes)
Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagiskolája
3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 5.sz (akadálymentes)

Don Bosco Általános Iskola, Szakképző Iskola,
Technikum, Gimnázium és Kollégium
3700 Kazincbarcika, Május 1. út 11.sz. (akadálymentes)
Don Bosco Általános Iskola, Szakképző Iskola, Technikum,
Gimnázium és Kollégium
3700 Kazincbarcika, Május 1. út 11.sz. (akadálymentes)
Irinyi János Református Oktatási Központ
Tompa Mihály Általános Iskolája
3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 39/A

010.

Táncsis Mihály Művelődési Ház
3700 Kazincbarcika, Táncsis M. utca 54.sz.

011.

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Székhelyóvodája
3700 Kazincbarcika, Csokonai utca 1.sz. (akadálymentes)

012.

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Székhelyóvodája
3700 Kazincbarcika, Csokonai utca 1.sz. (akadálymentes)

013.

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Székhelyóvodája
3700 Kazincbarcika, Csokonai utca 1.sz. (akadálymentes)

014.

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Napsugár Tagóvodája
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 4.sz. (akadálymentes)

015.

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Napsugár Tagóvodája
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 4.sz. (akadálymentes)

016.

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola
3700 Kazincbarcika, Pollack M. utca 29. sz. (akadálymentes)

017.

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola
3700 Kazincbarcika, Pollack M. utca 29. sz. (akadálymentes)

018.

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola
3700 Kazincbarcika, Pollack M. utca 29. sz. (akadálymentes)

019.

020.

021.

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola
Árpád Fejedelem Tagiskolája
3700 Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 7/A (akadálymentes)
Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola
Árpád Fejedelem Tagiskolája
3700 Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 7/A (akadálymentes)
Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium
3700 Kazincbarcika, Irinyi János utca 1. sz. (akadálymentes)

022.

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája
3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy. utca 39. sz. (akadálymentes)

023.

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája
3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy. utca 39. sz. (akadálymentes)

024.

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája
3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy. utca 39. sz. (akadálymentes)

025.

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Dózsa György Tagiskolája
3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy. utca 39. sz. (akadálymentes)
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Idén is támogatja az önkormányzat a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságot
Kazincbarcika Város Önkormányzata idén számítástechnikai, egészségmegőrző és irodai eszközökkel támogatta a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságot, melyeket dr. Kiss Attila, a B.-A.-Z.
Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya és dr. Bakk Richárd, kazincbarcikai kapitányságvezető
vettek át Szitka Péter polgármestertől február 15-én.
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a kazincbarcikai rendvédelmi szervek munkájára.
Folyamatosan követik a tevékenységüket, és
évről évre segítik őket különböző olyan eszközökkel, amelyekkel tovább növelhetik hatékony
működésüket. A felmerülő igényekhez igazodva
igyekeznek mindig olyan támogatást nyújtani,
amire az adott időszakban a leginkább szükség
van. Az elmúlt években többek között laptopokkal, egyéb számítástechnikai eszközökkel és
digitális alkoholszondával, valamint egy Dacia
Duster terepjáróval járultak hozzá a városban
megszokott, magas színvonalú közbiztonság
fenntartásához.
– Úgy gondolom, hogy a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság munkatársai mindent megtesznek azért, hogy növeljék a lakosság szubjektív
BERUHÁZÁS

A Jószerencsét úton folytatódnak a 26-os elkerülő
út előkészítő munkálatai

Februárban folytatódnak Kazincbarcikán a
2606-os számú Sajószentpéter – Berente
elkerülő út előkészítő munkálatai a 26-os
út Jószerencsét úti bekötő szakaszán. Az
állami beruházás részeként a kivitelező cég,
a Strabag Építőipari Zrt. munkatársai a leendő nyomvonalon 28 fát vágnak ki. A cég és a
beruházást koordináló NIF Zrt. Kazincbarcika Város Önkormányzatával is egyeztetve a
jóváhagyott tervek szerint 126 fával pótolja
majd vissza az eltávolított példányokat.
Mint ismeretes a teljes projekt több mint nettó 35 milliárd forintba kerül, ami a 10,6 km-es
új elkerülő útból, 1,8 km hosszan a 26-os út
megújításából – amiből 900 m a meglévő
nyomvonal teljes mértékű rendbetétele és
900 méternyi új szakasz építése a 26-os úthoz közelebbi részen –, valamint két vasúti,
külön szintű kereszteződésből áll.
A kétszer egysávos, közel 11 km hosszú útszakaszon egy vasút feletti közúti átjáró és
két körforgalom is épül majd. A projekt várhatóan 2023 nyarán zárul.

biztonságérzetetét, ennek fenntartásához és
a további fejlesztésekhez minden támogatást
megkapnak az önkormányzattól. Nemcsak
anyagilag, hanem erkölcsileg is fontosnak tartom, hogy milyen a társadalmi megbecsülése a
rendőrségnek, hiszen ezzel azt a visszajelzést
kapjuk, hogy az önkormányzat elégedett a kollégáim munkájával. Ez nagyon nagy elismerés
számunkra – mondta el dr. Kiss Attila, aki elismerően nyilatkozott a helyi rendőrkapitányság
magas színvonalú munkájáról.
– Nagy jelentősége van, és azt gondolom, hogy
minden kollegámat jó érzéssel tölti el az, hogy az
önkormányzat megbecsüli az itteni rendőröket.
Az elmúlt években számos támogatást kaptunk. Tavaly egy nagyon korszerű terepjáróval
gazdagította az önkormányzat a kapitányság

eszközparkját. Tavalyelőtt pedig az önkormányzati rendészekkel közös szolgálatokat finanszíroztak túlórakeret formájában, úgyhogy nagyon nagy segítség volt és előremutató ez az
együttműködés. Nyilván, cserébe mi is próbáljuk
az önkormányzat észrevételeit beépíteni a napi
munkavégzésbe, hiszen nagyon sok lakossági vélemény érkezik az önkormányzathoz, a
képviselőkhöz, az önkormányzati hatóságokhoz, és amiket ők jeleznek nekünk közbiztonság területén, azokat a napi munkavégzésbe mi
beépítjük és próbáljuk hasznosítani – árulta el
dr. Bakk Richárd.

EGYHÁZ

Bosco Szent János égi születésnapját ünnepelték
Bosco Szent János égi születésnapját ünnepelték Kazincbarcikán a Szent Család templomban január 31-én vasárnap. Bosco János,
eredeti nevén Giovanni Melchiorre Bosco a
Szalézi Szent Ferenc Társaság alapítója, „az
ifjúság szentje” akinek az emléknapját tartotta az egyház.

Bosco Szent János olasz katolikus pap, a Szalézi Társaság férfi szerzetesrend megalapítója., gyakran csak Don Boscóként emlegetik.
Az ünnepi szentmisén Ábrahám Béla szalézi szerzetes pap, a kazincbarcikai szerzetesi
közösség igazgatója emlékezett meg Bosco
Szent Jánosról, akinek felelevenítette életútját, pályafutását. A szentmisén P. Tran Si Nghi
Ferenc szalézi szerzetes pap köszöntötte a
megjelenteket. Az egyházi eseményen Klimon István Kazincbarcika alpolgármestere is
részt vett.
Bosco Szent János szegény családban született 1815-ben. Kétéves volt csupán, amikor
édesapja meghalt, így édesanyja, Margherita
Occhiena egyedül nevelte három
gyermekét. Jánosnak ezért már
zsenge korában pásztorként kellett dolgoznia. Eleinte a helybéli plébános tanítgatta, de a család szegénysége miatt nem sok
reménye volt a továbbtanulásra,
noha éles elméje és jó memóriája
volt. Tanulmányait 1831-ben tizenhét évesen kezdte meg Chieriben.
A tandíjhoz szükséges pénzt nyomorúságos körülmények között
saját maga kereste meg. 1835 és
1841 között ugyancsak Chieriben

végezte teológiai tanulmányait, melynek befejezésével Torinóban pappá szentelték.
Itt határozta el, hogy életét a szegény sorsú gyermekek segítésének és nevelésének
szenteli, Néri Szent Fülöp példáját követve.
Az oratorióban 1842 februárjában húsz, 1846
márciusában már négyszáz utcáról összeszedett szegény fiú tanult nála. Az órákat eleinte
a szabad ég alatt, a város környékén sétálva
tartották, majd amikor 1844 őszén Boscót a
Rifugio – azaz a prostitúciótól fenyegetett leányok menedékének – káplánjává nevezték ki,
felettese két termet biztosított céljaira. Később
ezeket kápolnává alakították át.
Hivatása folytatása többször is akadályokba
ütközött, és kitartását, amellyel küzdött, betegesnek minősítették. A termeket elvették tőle,
így Bosco lakásokat bérelt, és ott folytatta a
fiúk nevelését. Édesanyja is csatlakozott hozzá, és életének utolsó tíz évében az első szaléziánus gyermekotthonban dolgozott. Utóbb a
városi hatóságok is felismerték Bosco kezdeményezésének fontosságát.
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BERUHÁZÁS

ÉPÜL A VÍZI KOMPLEXUM

BARCIKA PRÍMA KFT.

ISMÉT KÉT MENÜ KÖZÜL
LEHET MAJD VÁLASZTANI

Április elsejétől ismét A és B menü közül
választhatnak a városi nevelési-oktatási
és idősellátási intézmények közétkeztetési
szolgáltatását igénybe vevők.

Már elkezdődött az elmúlt évek legnagyobb városi beruházása, a kazincbarcikai vízi komplexum
építése. A januári munkaterület átadása után a kivitelező cég megkezdte az alapozást előkészítő
munkálatokat a Csónakázó-tó melletti területen.
Jelenleg az alapozási és az organizációs munkák
előkészületei zajlanak, ezek még a felső földmunkák, illetve ezzel párhuzamosan az alapozási munkák számítási és fúrási előkészítése folyik.
A második negyedévtől az emelési munkálatokhoz szükséges toronydaruk is érkeznek a
helyszínre, valamint a hamarosan elkezdődő
cölöpözési munkálatok nagyobb hanghatással járnak majd, amiért a beruházó, valamint a
kivitelező a lakosság megértését és türelmét
kéri. Az első ütem 6,6 milliárd forintból valósul
meg Kazincbarcika Város Önkormányzata, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar

Vízilabda Szövetség, a BorsodChem Zrt. és a
KSK Delfin Vízisport Klub együttműködésének
köszönhetően. A több, mint 8000 négyzetméter alapterületen az építkezés két ütemben fog
megvalósulni.
Az első ütemben megépül a teljes épületszerkezet, az 50 méteres medence és kapcsolódó
létesítményei, a második ütemben alakítják ki
a kültéri medencét és véglegesítik a belső tér
kiegészítő és kiszolgáló részeit.
Az infrastrukturális fejlesztés során, az impozáns épület mellett közel 300 parkolóhelyet is
kialakítanak majd.

ZÖLDTERÜLET

Folytatódik az elöregedett, veszélyes
fák kivágása és a faültetés

Március elején a Mátyás király úton nyolc darab veszélyes, elöregedett fát távolítottak el
a Barcika Park Nonprofit Kft. munkatársai. Az
érintett területen tavaly öt facsemetét ültettek ki, a most kivágott fák pótlásáról további
tíz-tizenegy facsemetével gondoskodnak majd
a szakemberek a lakók és Riespler Pál, a körzet
önkormányzati képviselője közreműködésével.
Az önkormányzat kérésére a városüzemeltetéssel foglalkozó Barcika Park Nonprofit Kft.
által elkészített tervezet alapján, a munkálatok során a városunkkal közel egyidős, 50-60
éves, vastag törzsátmérőjű, beteg, veszélyessé
vált fákat távolítják el, vagy olyan példányokat, melyek gyökérzete légvezetékekbe lóg
vagy gyökérzetük feltöri az utat, megrongálta
a vízvezetékeket vagy a zárt csapadékelvezető
rendszereket. Emellett folyamatosan ellenőrzik
a faállományt, hiszen például a februári viharos időjárásnak köszönhetően a Völgyparkban a
játszótéren három fát minősítettek veszélyesnek, amelynek az eltávolításáról a cég munkatársai rövid időn belül gondoskodtak, és 4-5
facsemetével pótolnak.
– Kazincbarcika Város Önkormányzata első
rendű feladatként kezeli a településen lévő
növények folyamatos ellenőrzését, különös
tekintettel a játszótereken, a belső tereken, a
nagy forgalmú utak és parkolók mentén. A jelenleg kivágásra ítélt fák szintén elöregedtek,

veszélyessé váltak, ezért vált szükségessé,
hogy mihamarabb eltávolítsák azokat – árulta
el Klimon István alpolgármester.
– A favágások időpontjáról, a parkolók és az utak
lezárásáról a munkálatokat megelőző két napon
tájékoztató táblák kihelyezésével értesítjük a
lakosságot. Kérjük, hogy ezeket figyeljék, és az
érintett területet hagyják szabadon, ezzel segítve a munkánkat! – kérte Lukács Lívia, a Barcika Park Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.
A pótlás mindig olyan előnevelt, földlabdás
csemetékkel történik, amelyeknek már fejlett
a gyökérzetük, így nagyobb eséllyel erősödnek meg az ültetés után. A helyszínek kiválasztásánál ügyelnek arra, hogy az elültetett fák
lombkoronája és gyökérzete a későbbiekben
se tudjon kárt okozni a közművekben, illetve a
járdák és az utak borításán, ezért előfordulhat,
hogy nem a kivágott egyedek helyére kerülnek,
hanem ideálisabb környezetbe.
– A városlakókhoz hasonlóan nagyon szeretem
a zöld területeket. Fontosnak tartom, hogy a
Mátyás király úton is, hasonlóan a város többi
részéhez, az eddig megszokott módon pótolják
a veszélyesnek nyilvánított fákat. Az elültetett
növények megőrzése,védelme pedig közös célunk és feladatunk – mondta el Riespler Pál.
Ha valaki rongálást vagy veszélyes fát észlel
hívja az önkormányzati rendészet munkatársait a (06-48) 512-392 vezetékes, illetve a (0620) 282-0720 mobilszámon.

Tavalyelőtt a járvány elleni védekezés részeként bevezetett új szabályok jelentősen
lelassították az étkezés menetét, ezért a
feladatot ellátó Barcika Príma Kft. vezetése
az intézményvezetőkkel egyeztetve szüneteltette a menüválasztásos ebédeltetést, ezzel is lerövidítve az intézményekben
az étkeztetés időtartamát, gyorsítva annak
folyamatát. A járványügyi előírások enyhültek, az esetszámok is csökkennek, így
az ebédeltetés is a normál menetrend szerint történhet. Emiatt újra lehetőség nyílt
arra, hogy a közétkeztetési szolgáltatást
igénybe vevők megint kétféle menü közül
dönthessenek.
Április elsejétől a megszokott módon a regisztráltak a https://barcikaprima.qb.hu/,
illetve a református nevelési-oktatási intézményeknél a htpps://barcikaprima-ref.
gb.hu weboldalon a Menürendelés pontban
választhatják ki a kívánt menüt.
A rendelést mindig minimum 5 nappal előtte kell leadni online formában, és ha valaki módosítani szeretné, szintén legalább 5
munkanappal előtte teheti azt meg. Ha valamilyen okból nem kérik az ebédet, akkor
az előző munkanapon délelőtt 9.00 óráig
lemondhatják ugyanezen a felületen.

KÖZLEMÉNY

TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÉVES ADÓFIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGRŐL

Az idei évtől a NAV protokolljához hasonlóan a Kazincbarcika Város Önkormányzatának befizetendő éves kommunális és
építményadóról szóló két csekket egy borítékban és egy időpontban kapják meg a
városlakók. Az egyik csekk befizetési határideje továbbra is március 15-e, a második csekké pedig szeptember 15-e. Kérjük
őrizzék meg a csekkeket!

10

HIRDETÉS

KO LO R H É T

MÁRCIUS 8.

Emil
karosszéria

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

JACSÓ EMIL
karosszérialakatos
mester

Dr. Minár Gyula
állatorvos

TELJES KÖRŰ
BIZTOSÍTÁSI
ÜGYINTÉZÉS
Érdeklődni:
06-30/479-3914

BETEGVIZSGÁLAT,
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES
Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:

KAZINCBARCIKA,
BERCSÉNYI ÚT 17.

6 000 Ft

BOLDOG
NŐNAPOT
KÍVÁNUNK!

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:

6 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás

9 000 Ft

szukamacska-ivartalanítás

17 000 Ft

szukakutya-ivartalanítás

23 000 Ft-tól

KAZINCBARCIKA, VERES PÉTER ÚT 11.
TEL.: +36-30/928-9477, +36-48/311-214

IMPRESSZUM

Szitka Péter
polgármester

Klimon István
alpolgármester

Dr. Makkai Orsolya
alpolgármester

KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap,
megjelenik péntekenként
ISSN 2416-2531
Megjelenik hetente 12050 példányban.
Kiadó: Barcika Art Kft.
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
T.: 48/510-220 | F.: 48/510-224
Ügyvezető igazgató: Heidrich Zsolt
Főszerkesztő: Hegedűsné Munkácsi Mónika
Munkatársak: Untenerné Márton Ágnes

Tördelés, design:
Augusztin Nándor, Csízi Enikő
Hirdetésfelvétel: 20/479-4351
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika,
Jószerencsét u. 1/A
Telefon: 48/800-800
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu
Nyomda: Magyar Közlöny
Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős vezető: Németh Balázs ügyvezető

FITT BARCIKA
MÁRCIUSI ÓRAREND

MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!
Regisztráció a www.kolorcity.hu weboldalon.

Az órákra az e-mailben kapott vouchert nyomtatva vagy elektronikus formában
a védettségi vagy oltási igazolvánnyal együtt kell elhozni minden alkalomra!

Információk: sportszervezes@barcikaart.hu

Az edzéshez való eszközöket biztosítjuk, törölközőt, vizet, polifoamot hozz magaddal!

NAP

IDŐPONT

ÓRATÍPUS

HELYSZÍN

OKTATÓ

Hétfő

18.00-19.00

KICK BOX

Kazincbarcikai Fedett Uszoda fitneszterem

Sipter Imre

Kedd

18.00-19.00

KANGOO JUMPS*

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Siri Bianka Petra

15.30-16:30

KISMAMA TORNA

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Kriston-Kékedi Evelin

18.00-19.00

HASTÁNC

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Sepsi Klaudia

11.00-12.00

GERINCTORNA

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Tar Lívia

17.00-18:30

HATHA JÓGA

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Máté Réka Mariann

18.00-19.00

VÍZITORNA**

Kazincbarcikai Fedett Uszoda

Cselei Béláné

Péntek

16.30-17:30

ZUMBA GOLD

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Kolobiskó Rita

Szombat

18:00-19:00

FELNŐTT
ÚSZÁSOKTATÁS**

Kazincbarcikai Fedett Uszoda

Kozma Krisztián

Szerda

Csütörtök

* a Kangoo cipő bérlése 700ft alkalmanként, illetve bejelentkezés
szükséges a petrabianka@gmail.com címen

A program fő támogatója Kazincbarcika Város Önkormányzata

**A belépésnél 400Ft-os látogatói jegy váltása kötelező
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TOBORZÓ

FELÚJÍTÁS

Maradjon pályán, Kazincbarcikán! Kortörténeti dokumentum
Több állásajánlatot is meghirdetett az elmúlt hetekben a Kazincbarcikai
Polgármesteri Hivatal. Az üres pozíciókra, vezetőket, szakembereket és
jól képzett szakmunkásokat is keresnek a városi üzemeltetésű intézményekhez, cégekhez, vállalatcsoportokhoz.
Jó, tehetséges és szakképzett
szakemberekre mindig szükség
volt és mindig szükség is lesz,
nemcsak a piaci és üzleti szférában, hanem adott esetben Kazincbarcikán az önkormányzati szférában is. Toborzó kampányt indított
a Polgármesteri Hivatal, ugyanis
vannak betöltetlen pozíciók akár
a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központban, az Kazincbarcikai Összevont
Ó vo d á k b a n ,
az Egressy
Béni Városi
Kö ny v t á r ban, a Polgármesteri
Hivatalban
és a Barcika Holding vállalatcsoport
cégeinél.
Az érdeklődők a hirdetéseket a betöltetlen pozíciókról a
pontos információkat a KolorApp
városüzemeltetési applikációban,
valamint a www.kolorline.hu hírportálon találják meg. A hirdetések között projektmenedzser,
jogi előadó, műszaki karbantartó,
gépkocsivezető, konyhai kisegítő,
szakács, távhő- és villamossági

karbantartó, ingatlangazdálkodási
szakértő és többek között üzemeltetési csoportvezetői ajánlatok is
szerepelnek.
– Azt gondolom, hogy az önkormányzati rendszer egy biztonságot
is jelenthet, hiszen hosszú távon
lehet tervezni, fontos a mentorálási
rendszer, hogy mindenki jól beletanuljon abba, amit csinálni fog. Valamint polgármester
úr kérésére egy
fe j l e s z t é s i
p rog ra m o t
is indítunk
azoknak,
akik belépnek a rendszere, de
s z e re t nének
e l ő re
menetelni bérben
és lehetőségekben árulta el dr. Makkai Orsolya alpolgármester.
Az álláshirdetések komplett szövegezéssel, minden információval
megtalálhatók az említett felületeken. Az alpolgármester hozzátette,
hogy a pozíciókról az érdeklődők
akár személyesen az intézményeknél, cégeknél személyesen is
érdeklődhetnek.

az időkapszulában

Megújul a Felsőbarcikai református
templom belülről. A Felsőbarcikai
Református Egyházközség pályázaton nyert támogatást a beruházáshoz.
A magyar templomfelújítási programban sikeresen pályázott az
egyházközség, így csaknem 15
millió forintból újulhat meg a belső tér. A Felsőbarcikai református
templom Kazincbarcika legrégebbi épülete, ami barokk stílusban
épült feltehetően a XV. században,
de egy külső felújítás alkalmával
feltárt ablak azt bizonyítja, hogy
egyes falrészek XII. századiak.
A munkálatok közben nem mindennapi kortörténeti dokumentumra bukkantak az ott dolgozók.
A mennyezeten található úgynevezett király kazettában egy
1880-as évekből való levél került
elő. Ebben az irományban az akkori lelkipásztor Doktor Gyula részletesen leírja, hogy a templom 1880
környékén leégett, szinte csak a
templom falai maradtak meg.
A levélből az is kiderült, hogy a
templom újjáépítésekor a torony

még nem állt, azt csak később építették hozzá. A kortörténeti dokumentumban több nemesi család
neve is szerepel, akik családjaiból
az újjáépítéskor presbitereket választottak. További érdekesség,
hogy a kazettából előkerülő levél
és annak a borítékja kifejezetten
jó állapotban van. A levélben az is
olvasható, hogy az akkori ács és
kőműves mesterek milyen összegekért dolgoztak az újjáépítésen.
A felújításnak köszönhetően megtörténik a fából készült szerkezetek, tartó elemek felújítása, a
belső falfelületek festése. Továbbiakban az elnyert összegen felül a templom mennyezetét a kivitelező vállalkozó adományként
saját erőforrásból újítja fel. A teljes belső tér megújításához hozzá
tartozik a villanyvezetékek teljes
körű cseréje, a villamos padlófűtés
ki és visszaszerelése is. A beruházás kapcsán Kolumbán Gábor reményét fejezte ki, hogy húsvétkor
már a megszépült templomban
egy hálaadó istentisztelet keretében tudnak összegyűlni az egyházközség tagjai.

SZÓRAKOZÁS

Hamarosan újra lehetnek szabadtéri önkormányzati rendezvények
Mivel a koronavírus esetszámok hetek óta folyamatos csökkenést mutatnak és a szakemberek egybehangzó véleménye alapján a járványveszély nagymértékben enyhült, ezért a város vezetése úgy döntött, hogy
ismét engedélyezi az önkormányzat által támogatott, kültéri események
megszervezését.

A koronavírus-járvány negyedik
hullámának felfutása idején, még
tavaly októberben az a határozat
született, hogy az önkormányzat
megbízásából szervezett nagy létszámú rendezvények nem kerülnek
megtartásra, mivel a maszkviselésen túl a fizikai kontaktus minimalizálásával lehetett leginkább a
fertőzés kockázatát elkerülni.
– Az egészségünk megóvása érdekében beltéri, nagy létszámú
rendezvényeket egyelőre továbbra sem szervezünk, illetve a kültéri
programok is természetesen csak
a kötelező óvintézkedések mellett
megtarthatóak! Ahogy az elmúlt
két évben, úgy most sem könnyű

a jövő tervezése, viszont bízunk
benne, hogy hamarosan magunk
mögött hagyhatjuk ezt a nehéz
időszakot és a járvány enyhülésével, valamint a jó idő beköszöntével szép lassan újraindíthatjuk a
városi rendezvényeket, egyelőre
néhány kisebb, szabadtéri eseménnyel – nyilatkozta Szitka Péter polgármester.
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LOMTALANÍTÁS

HOVÁ VIHETJÜK A FELESLEGES LOMJAINKAT?
Kazincbarcika panelházas területein gyakori probléma, hogy illetéktelenek a szeméttárolók mellé helyezik ki a tárolóba már be nem férő holmikat. A települési szilárd hulladékot kötelezően az
edényzetbe kell tenni, ellenkező esetben, ha mellé van rakva, illegális elhelyezésnek számít. A
szeméttároló környezetének a tisztán tartása a társasházat kezelő üzemeltető feladata. Az ös�szegyűlt, felesleges lomok eltüntetésének két lehetősége is van Kazincbarcikán.
Egy-egy lomtalanítás alkalmával akár háztartásonként is jelentősebb mennyiségű hulladék gyűlhet össze. Ha a lakóközösségnél igény
merül fel az elszállítással kapcsolatban, azt a
társasház kezelőjének kell szólnia, családi ház
esetén pedig a tulajdonos jelezheti ezt a szolgáltatónál.
– Vannak olyan helyek a városban, ahol takart
helyen van a szemétgyűjtő kennel, és oda hordják mindenhonnan a zsákokat és a különböző lomokat. Az összegyűlt szemét elszállíttatásáért
rengeteg pénzt költöttünk már, pedig mindenkiAz igénybejelentés történhet:
• személyesen a BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodában (Kazincbarcika, Jószerencsét út 1/a, KolorLab)
• telefonon a 06 21 3500 111-es ügyfélszolgálati telefonszámon,
• a http://bmhnonprofit.hu/ honlapról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével (településnévre kattintva az ügyfélszolgálat megadott elérhetőségein),
• e-mailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu e-mail-címen,
• a www.bmhnonprofit.hu oldalon található
elektronikus űrlap segítségével.
Ahhoz, hogy rögzíteni tudják a lomtalanítási
igényt a következő adatokra van szükségük:
• lomhulladék típusa,
• lomhulladék várható mennyisége (m3),
• lomok elszállításának kívánt időpontja,
• cím és elérhetőségek (név, cím, ügyfélkód,
telefon, e-mail).

nek van arra lehetősége, hogy ingyen igényelje a
lomtalanítást vagy elvigye a hulladéklerakóba –
mondta el Riepler Pál önkormányzati képviselő,
társasház-kezelő.
A BMH Nonprofit Kft. a közterületek rendjének
és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítást nem városrészenként előre meghirdetett napokon, hanem az ingatlantulajdonos
vagy a társasházi képviselő igénybejelentése
alapján, előre egyeztetett napon végzi el. Ezzel a
szolgáltatással a lom keletkezéséhez igazítható
az elszállítás időpontja.

A szolgáltatás évente két alkalommal vehető
igénybe, ekkor minden, az ingatlan elé kihelyezett nagyobb terjedelmű hulladék elszállításra
kerül. A nagyobb méretű tárgyakat szétszedett
állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel
könnyen mozgatható legyen.
A lom nem tartalmazhat veszélyes, illetve háztartási hulladékot, építési törmeléket, gumiköpenyt, savat, lúgot, mert ezeket nem szállítja
el a társaság.
A gyűjtőjáratok által elszállított hulladékmen�nyiségen felül a lakossági ingatlanhasználók a
hulladékudvarba (Kazincbarcika, 2627/3. hrsz.,
Kazincbarcika-alsó vasútállomás mellett) is elvihetik többlethulladékukat, melyhez lakcímkártya szükséges. Itt negyedévente 250 kg nem
veszélyes és évente 100 kg veszélyes hulladék
helyezhető el díjmentesen lakóingatlanonként.

Mit helyezhetünk ki lomtalanítás esetén?
A lom, a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében
rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.
A lomtalanítás alkalmával minden, az ingatlan elé kihelyezett nagyobb terjedelmű hulladék (pl.:
bútor, edények, egyéb feleslegessé vált eszközök, tárgyak) elszállításra kerül. A nagyméretű
lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az
kézi erővel könnyen mozgatható legyen.
A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot,
oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos
rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket,
éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó- szúróeszközök), permetszereket és
azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem,
mert azokat a társaság nem szállítja el.
Mit vihetünk a hulladékudvarba?
A hulladékudvarba negyedévente 250 kilogramm nem veszélyes és évente 100 kilogramm veszélyes hulladék helyezhető el díjmentesen lakóingatlanonként.
A mennyiségi korlátozás alól azonban kivételt képeznek az elkülönítetten gyűjtött csomagolási
hulladékok (papír, karton, PET-palack és PE-fólia, valamint üveg- és fémhulladékok), melyekből
korlátlan mennyiség adható át a hulladékudvarban.

A hulladékudvar belső szabályzatát is figyelembe véve az alábbi hulladékok helyezhetők el:
Veszélyes hulladékok:
Nem veszélyes hulladékok:
nált motorolajok és csomagolásaik, növényvé• építési, bontási hulladékok (tégla, cserép, • szárazelem, akkumulátor- és lakkmaradékok (csomagolóeszközeikkel együtt), haszdőszer maradékok, fénycső és izzó.
kerámia, beton, föld és kövek, illetve ezek
keveréke);
• termékként tovább nem használható gumiabroncsok;
• papír és karton, üveg, műanyag flakon, fólia;
• zöldhulladék (nyesedék, gallyak, fű, lehullott
lomb, egyéb fahulladék);
• nagydarabos hulladékok (bútorok, felújítás után megmaradó nagyméretű lomok,
háztartási tárgyak és berendezések pl.
műanyagkád, kézmosó, elhasznált konyhai
eszközök);
• elektromos és elektronikai hulladékok (hűtő,
tévé, rádió, kis méretű háztartási készülékek);
• fémek és fém csomagolási hulladékok (alumínium doboz, sárga- és vörösréz, vas és acél);
• sütőolaj.

13

2022. 03. 05.

BERCSÉNYI ÚTI FIATALOK GARZONHÁZA

AKTÍV MAGYARORSZÁG

MINDEN ÚT BORSODBA VEZET

Aktívan Borsodban címmel rendeztek konferenciát február 24-én az
Edelényi Kastélysziget dísztermében. Az Aktív Magyarországért Kormánybiztosság és az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által
szervezett programra Klimon István Kazincbarcika alpolgármestere is
meghívást kapott.

Sport és bringaparkok, futókörök, vándor- és lovastáborok, kirándulások, kerékpáros akciók. A
konferencián az említett témák
mind jelen voltak, hiszen az utóbbi időszakban számtalan fejlesztés valósult meg és van folyamatban megyénkben. Révész Máriusz,
az aktív Magyarországért felelős
kormánybiztos köszöntőjében
kifejtette, hogy olyan programokat támogatnak, amelyek ahhoz
járulnak hozzá, hogy a gyerekek
közösségben, a természetben legyenek és közben mozogjanak
is. A programnak és az állami támogatásoknak köszönhetően

Kazincbarcikán a Csónakázó-tó
mellett futókör, valamint a volt sípályánál két ütemben bringapark
is épül.
A minden út Borsodba vezet című
kerekasztal beszélgetésen Klimon
István Kazincbarcika alpolgármestere, Barta József az edelényi Szent Miklós Görög Katolikus
Iskola és Óvoda igazgatója, Meleg
Attila református lelkipásztor, a
Tornanádaskai Vadrózsa Alapítvány elnöke, valamint Demeter
Zoltán országgyűlési képviselő
osztották meg tapasztalataikat
és ötleteiket az Aktív Magyarországért program kapcsán.

AZ ÖNKORMÁNYZAT SEGÍTI
A FIATAL PÁROKAT
A kazincbarcikai fiatal házasok és élettársak számára országosan is
példaértékű lehetőséget biztosít Kazincbarcika Város Önkormányzata
az életkezdéshez. Az önkormányzat megbízása alapján a Barcika Szolg
Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. üzemeltetésében működő Bercsényi
úti fiatalok garzonházában rendkívül kedvező feltételekkel bérelhetnek lakást öt évre.
A 18 db 32-38 m2-es
szoba, konyha, fürdőszobás, összkomfortos garzonok lehetővé teszik, hogy
önállóan, otthonos
környezetben kezdjék meg közös életüket, függetlenül dönthessenek
és oszthassák be pénzüket a beköltözők. Bár szigorúak az előírások,
kötelező a lakás-előtakarékossági szerződés, és öt év után el kell hagyni
a bérleményt, de kiváló lehetőség minden fiatal házaspár vagy élettárs
számára, hogy akár a bérleti szerződés lejárta után rögtön saját lakáshoz jusson. A Bercsényi úton lévő fiatalok garzonházába folyamatosak
a beköltözések. Az újonnan beköltözők nyílt pályázat útján nyernek
jogosultságot.
A 2005-ben átadott épület közös helyiségei és az udvaron lévő szalonnasütő különböző olyan spontán programok helyszínei lehetnek, ahol a
párok megbeszélhetik egymással tapasztalataikat, segíthetnek egymásnak, amelyekből akár évekre szóló barátság is születhet.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez a lehetőség már számos kazincbarcikai ifjú pár lakásproblémáját oldotta meg, sokaknak az öt év
lejárta előtt sikerült új otthont teremtenie, de volt olyan is, hogy az első
gyermek az első közös garzonba érkezett.
A pályázati kiírások és a jelentkezési feltételek a http://barcikaszolg.
hu/ingatlanok/ifjusagi-garzonhaz oldalon találhatóak.

TEDD KÉPESSÉ!

ÁTADTÁK A DON BOSCO ÚJ MŰHELYCSARNOKÁT

Február 28-án adták át a Tedd képessé szakképzési program részeként
épült műhelycsarnokot. A Don Bosco Szakiskola, Középiskola és Gimnázium udvarán elhelyezkedő épülettel a szakképzés-fejlesztési minta
program egy újabb mérföldkőhöz érkezett.
A Tedd képessé – Don Bosco Szakképzés-fejlesztési Mintaprogram
célja a szakképzési rendszerben
a lemorzsolódással veszélyeztetett, 16 éven felüli, 8 általános iskolai
végzettséggel rendelkező fiatalok
képzésben tartása. A program célja
továbbá, hogy a fiatalok életkezdését, a munkaerőpiacon történő
elhelyezkedését, a munka világába
történő beilleszkedését segítse, a
programban résztvevők versenyképes képzettséghez juttatásával.
A projekt részeként valósult meg
a több, mint 1100 nm-es műhelycsarnok építése.
Az épület átadásán Andrásfalvy János tartományfőnök atya,
Molnár-Gál Béla, a Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola,

Szakgimnázium, Gimnázium és
Kollégium igazgatója, Nacsa Lőrinc
országgyűlési képviselő, Demeter
Zoltán országgyűlési képviselő és
Prof. Dr. Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
felsőoktatásért, innovációért és
szakképzésért felelős államtitkár
köszöntötte a meghívottakat. Az
ünnepségen a Tedd képessé program résztvevői verssel, dallal, és
táncprodukciókkal készültek a jeles
nap alkalmából.
A tanulók által készített ajándékcsomagok kiosztását követően
Ábrahám Béla, a kazincbarcikai Szalézi Rendház igazgatója szentelte fel
az épületet, majd a műhelycsarnok
előtt hivatalosan is megtörtént az
épület átadása, a szalagvágás.

– Ez egy csodálatos épület, ahol
összesen hat részszakmát, illetve
szakmákat is tudunk oktatni. Azt
szoktam mondani, szintet léptünk
ezzel a csarnokkal – árulta el Puskás Balázs a műhelyiskolai program
programvezetője, aki hozzátette,
olyan körülmények között fognak
itt a diákjaink dolgozni, amikről ezelőtt álmodni sem mertünk volna.

A műhelyiskolai képzés lényege,
hogy a tanulók mester-diák kapcsolatban, műhelyben végzendő
gyakorlati munka által tanulják meg
a részszakmák fortélyait. A műhely
iskolai képzésben részt vevők a
fémipari gyártás előkészítő, a falazó kőműves, a szobafestő, a lakástextil készítő, valamint a csőhálózat
szerelő szakmákat sajátíthatják el.
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TOUR DE HONGRIE

START ÉS CÉL:
KAZINCBARCIKA

Harmadik alkalommal mutatták be gála keretében a Tour de Hongrie útvonalát február
25-én pénteken, melyet az M4Sport előben
közvetített.
A legnagyobb magyar kerékpárverseny május
11-én Csákvárról rajtol, a nemzetközi mezőny 5
versenynap alatt, 7 megyét érintve összesen
905 kilométert tesz meg a Gyöngyös-Kékestetői befutóig. Kazincbarcika immár negyedik
alkalommal lesz az egyik házigazdája a megmérettetésnek. Idén május 14-én Kazincbarcikáról
startol a mezőny és 177 km távolság és 1325
méter szintkülönbség megtétele után szintén
városunkba érkeznek a célba.
KVSE SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLY

ÚJABB EREDMÉNYES ÉVET ZÁRTAK 2021-BEN

– Jelenleg mekkora utánpótlás bázis jellemzi az egyesületet?
– A szakosztály létszáma jelenleg
20 fő, ebből 5 fő egyetemi hallgató,
2 fő Budapesten, 2 fő Debrecenben,
1 fő pedig Egerben tanul. Minden
korosztály jelen van a szakosztályban, a legfiatalabb 9 éves, a legidősebb 67 éves. Az edzői feladatokat
én végzem. Valószínűleg, ha lehetőségünk lenne az edzői létszámot
növelni, akkor a versenyzők is többen lehetnének.

Magyarország második legsikeresebb egyesületének választotta meg
a Magyar Súlyemelő Szövetség a KVSE Súlyemelő Szakosztályát.
Pátrovics Gézát kérdeztük az egyesület életével, sikereivel kapcsolatban.
– Hogyan emlékszik a kezdetekre?
A súlyemelő szakosztály néhány
lelkes sportolni vágyó fiatallal, valamint Papp László irányításával 1974
februárjában alakult meg. Már akkor is részese voltam az egyesület
életének, hiszen az első edzésen is
részt vettem. 1990-ben kért fel az
elnökség, hogy irányítsam a szakmai munkát.
– Melyek voltak a legemlékezetesebb események?
A KVSE Súlyemelő Szakosztálya rengeteg versenyt rendezett
az évek alatt. Többek között két
alkalommal volt Kazincbarcikán
Masters Európa-bajnokság (1999,
2014), egy alkalommal Masters
Világbajnokság (2007), négy alkalommal adtak otthont az IWF
BorsodChem Nagydíjnak, (20002003). A megmérettetéseken
olimpiai, és világbajnokok jelentek
meg és mérték össze tudásukat a
városban. Számtalan alkalommal
szerveztek Opel-Barcika kupát,
valamint a mai napig is minden évben megtartják a Szűcs Lajos, és
Szabó Ferenc Emlékversenyeket.
2021-ben igazán sikeres évet zárt
a KVSE Súlyemelő Szakosztálya.
– Mi alapján határozzák meg, hogy
mennyire sikeres a KVSE súlyemelő szakosztálya?
– Minden évben szakosztályi sorrendet állít fel a Magyar Súlyemelő

Szövetség. A szakosztályokból 8
versenyző eredményeit veszik figyelembe. A teljesítményük után
Robi pontot kap minden érintett
sportoló, a különböző nemzetközi,
és hazai országos bajnokságokon
elért teljesítmény alapján. A KVSE
Súlyemelő Szakosztálya, a 2020as harmadik helye után 2021-ben
ezüstérmet szerzett ezen a rangos listán.
– Milyen nagyobb sikerek, eredmények jellemzik az egyesületet?
– Négy országos bajnoki címet
szereztek sportolóink, Bojti Vilmos
Marcell, Czeglédi Balázs, Pacsuta
Gergő és Hornyák Zalán. Ezüst
érmeseink Holló Szilárd Dávid és
Moldovai Levente. Harmadik helyezett lett Czeglédi Balázs, Féderer
Benjamin és Pacsuta Gergő. Ezeken
kívül számos pontszerző helyet
értünk el különböző versenyeken.
Az országos csapatverseny első
fordulójában, III. helyen végeztünk,
sajnos a döntő elmaradt.
Nemzetközi eredményekkel is
büszkélkedhetünk, hiszen Holló
Szilárd Dávid, az ORV csapat tagja
II. helyen végzett, az U23-as Európa Bajnokságon pedig a VI. helyet szerezte meg. A felnőtt Európa-bajnokságon Szilárd sajnos nem
tudott részt venni, mivel az MSSZ
nem vállalta át a költségeket.
Az ismert járványügyi helyzet miatt, sajnos sok verseny elmaradt,

azonban online versenyzési lehetőségekre volt lehetőség. Online
lett például megtartva a Masters
Világbajnokság, ahol Fábiánné Kovács Mária élete első világbajnokságán a X. helyen végzett, én pedig
itt szereztem meg a XVI. VB aranyérmemet.
– Már épül a birkózó és súlyemelő
csarnok. Mekkora jelentősége van
ennek az egyesület életében? Hogyan fogja segíteni ez a sportolókat
a sikeresebb felkészülésben?
– Nagyon várjuk már, hogy ott tudjunk majd edzeni. Azt gondolom,
hogy a beruházással, hosszú távra
megoldódik a szakosztály helyzete. Bízunk benne, hogy az új csarnok az utánpótlás szempontjából is
segíteni fogja a munkánkat. Reményeink szerint egy korszerű teremben tölthetik majd a sportolni vágyó
fiatalok az edzéseket. Az új helyszín
lehetőséget fog biztosítani, a különböző versenyek rendezésére is.

– Mik a tervek a jövőben, milyen
versenyeken vesznek majd részt
a tagok, illetve hogyan készülnek
erre?
– Minden fontos országos versenyen szeretnénk elindulni idén is.
Felnőtt és utánpótlás-bajnokságokon, illetve minden kiemelt rendezvényen meg akarjuk mérettetni
magunkat. A versenyek rendezését is szeretnénk megoldani, még
a jelenlegi helyünkön. Az elmúlt
évben négy hazai megmérettetés
rendezését tudtuk bevállalni, ezt
idén is szeretnénk hasonló módon
megszervezni. A hét öt napján
tartunk edzéseket, a hétvégeken
gyakran veszünk részt versenyeken, természetesen a mindenkori
járványügyi szabályok betartásával.
Reményeink szerint az idei évet is
hasonlóan szép sikerekkel fogjuk
zárni. Az elért eredményeket nem
tudtuk volna teljesíteni, ha Kazincbarcika város vezetői nem segítik
az egyesületet. Köszönjük nekik és
támogatóinknak a közös munkát.
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GRUNDBIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ

Kónya Lajos Birkózó Életműdíjat kapott

Grundbirkózó diákolimpia országos elődöntőt tartott január 27-én
csütörtökön a Magyar Diáksport
Szövetség megbízásából a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület. A
verseny helyszíne a Kazinczy Ferenc Tornacsarnok volt.
Több mint száz első és második
korcsoportos fiú és lány vett részt
a grundbirkózó diákolimpia országos elődöntőjén. A borsodi csapatok Miskolcról, Sárospatakról, Bekecsről, Pálházáról és nem utolsó
sorban Kazincbarcikáról érkeztek.
A verseny az ünnepélyes megnyitóval kezdődött, ahol Dr. Makkai
Orsolya Kazincbarcika alpolgármestere köszöntötte a megjelent
ifjú sportolókat, felkészítőiket, pontozóbírókat.
A megnyitón Deák Bárdos Mihály
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Birkózó Szövetség elnöke, valamint Simita Zsolt a Magyar Birkózó
Szövetség szakreferense elismerő oklevelet adományozott Tóthné Szepesi Éva testnevelőnek, a
grundbirkózásban végzett kiemelkedő munkájáért.
A Magyar Birkózó Szövetség Kónya
Lajost. a KVSE Birkózó Szakosztályának vezetőedzőjét Birkózó Életmű díjjal jutalmazta, amit a helyszínen vehetett át.
Kónya Lajos 1960-ban kezdte a birkózást az Ózdi Kohász birkózó csapatában. Tanulmányai befejezése
után a Diósgyőr NB I-es csapatához kapott meghívást, majd 1966ban bevonult katonai szolgálatra a
Papp József Sportegyesület Sportszázadba. Munkácsy Dezső meghívására 1968-ban már a KVSE birkózó csapatát erősítette. A 70-es
években az NB I-es csapat oszlopos tagja. Több éven keresztül első

SAKK DIÁKOLIMPIA

Az általános iskolásoknak szervezett sakk Diákolimpián idén is
szép számban vettek részt a diákok. Az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is versenybírói tevékenységgel, sakk-készletekkel, valamint
órákkal segítette a verseny lebonyolítását a Kazincbarcikai Városi
Sakk Klub.
– Általában sokan vesznek részt
a Sakk Diákolimpián, idén sem volt
ez másképp, a február 10-ei versenyen 45 fiú és 16 lány mérte ös�-

sze tudását – árulta el Tóth János
versenybíró, aki hozzátette, minden kazincbarcikai iskola képviseltette magát a megmérettetésen,
de akadtak olyanok is, akik mes�szebbről érkeztek.
Az első korcsoport legjobbjai Szakál Veronika és Mocsnik Hunor. A
második korcsoportban első helyen végzett Pozsgai Réka, valamint Üveges Tamás. A harmadik
korcsoport első helyezettje Farkas Emese és Fazekas Dávid. A negyedik korcsoport legjobb sakkozói
Fazekas Tünde és Várnagy András
Dávid. A körzeti döntő legjobbjai
a megyei döntőre jutottak tovább.
az egyesületet. Köszönjük nekik és
támogatóinknak a közös munkát.

GRUNDBIRKÓZÁS ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA

REMEKELT A POLLACK

Szép eredményekkel zárta a Magyar Diáksport által szervezett
Grundbirkózás Országos Diák
olimpiai döntőt a Pollack Mihály
Általános Iskola.
Csepelen, közel kétszázan vettek
részt az országos döntőn. Az eseményt Balogh Gábor MDSZ-elnök
Németh Szilárddal, a Magyar Birkó-

zást is kapott. Válogatott sportolókat és nagyszámú magyar bajnoki
érmes sportolót nevelt. Sok fiatal
példaképévé vált. Tevékenységével
öregbítette Kazincbarcika patinás
sportvárosi hírnevét. Napjainkban
is vezetőedzőként neveli a város
egyik kiemelkedő szakosztályának
a fiataljait.

FLOORBALL DIÁKOLIMPIA

AZ ÁDÁM JENŐBEN
FOLYTAK A JÁTSZMÁK
Sakk Diákolimpia körzeti döntőt
tartottak az Ádám Jenő Tagiskolában február 10-én. A versenyen
I. II. III. és IV. korcsoportos diákok
vettek részt.

osztályú versenyzője, többszörös
Magyar Bajnoki dobogós helyezett.
Budaörsön kötöttfogásban veterán
világbajnoki címet, szabadfogásban ezüstérmet szerzett 2012ben. Mind kötöttfogásban, mind
szabadfogásban többszörös veterán magyar bajnok. Versenyzése
mellett már 1969-től edzői megbí-

zók Szövetségének elnökével nyitotta meg a Kozma István Magyar
Birkózó Akadémián. Az eseményen
Lőrincz Tamás olimpiai bajnok is találkozott a versenyzőkkel. A kazincbarcikai diákok ismét remekeltek. A II. kcs-os lányok a bajnoki
címet, az I. kcs-os fiúk a bronzérmet szereztek, az I. kcs-os lányok
pedig IX. helyen végeztek.

KÉT KORCSOPORTBAN IS
NYERT A POLLACK

Első helyen végzett a Floorball Diákolimpia országos döntőn a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola II. és IV. korcsoportos
lány csapata. A február 5-6. közötti versenyen két különdíjat is be
zsebeltek a diákok.
Az összes korosztályban
megmérkőztek a csapatok a
február 5. és 6. közötti Algyői
Floorball Diákolimpia Országos Döntőn, így összesen 6
fiú és 6 lány bajnokcsapatot
avattak. A borsodi iskolák,
köztük a Kazincbarcikai Pollack Mihály Iskola kiemelkedően szerepelt, hiszen a II. és IV. korcsoportos lányok is aranyéremmel térhettek haza. Mindkét csapat szépen menetelt a győzelem felé,
főként a IV. korcsoportos lányok voltak eltökéltek, hiszen sokuk már
nyolcadikos, így nem lesz lehetőségük többet együtt játszani. Az első
helyezés mellett két különdíjat is szereztek a lányok. A II. korcsoportból Molnár Száva, a IV. korcsoportból pedig Hanász Vanda bizonyult a
legjobb játékosnak.
Farkas Emese büszke mindkét csapat eredményére, elmondása szerint az utánpótlásból nincs hiány, és remélik, hogy jövőre is hasonlóan
szép eredményt érnek majd el a Floorball Diákolimpián.
Csapatok névsora:
II. korcsoport: Molnár Száva, Szolyák Dorka, Tyukodi Izabella,
Kerékgyártó Panna, Kocsis Dóra, Mikulecz Viktória
Felkészítő testnevelő: Tóthné Szepesi Éva
IV. korcsoport: Hanász Vanda, Varga Zsófia, Csikász Panni, Százi Vivien,
Nagy Csenge Dominika, Rádai Nadin
Felkészítő testnevelő: Farkas Emese
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10:00 Ünnepi műsor

JÓKAI TÉR

Közreműködik: Irinyi János Református
Oktatási Központ

10:20 Koszorúzás a Jókai-szobornál

Közreműködik: a Kazincbarcikai Kodály Zoltán
Alapfokú Művészeti Iskola Fúvószenekara

GYERMEKEK HÁZA –
KÉZMŰVESHÁZ

10:30 Családi történelmi játszóház
A program díjtalan!

Koszorúzási szándékát 2022. március 9-én 16:00 óráig legyen kedves jelezni
a rendezveny@barcikaart.hu e-mail-címen vagy a +36 48 510 223-as telefonszámon!

Szitka Péter
polgármester

Klimon István
alpolgármester

Dr. Makkai Orsolya
alpolgármester

A Vitara, S-Cross és Swift Sport modellekhez a motort, a turbófeltöltőt, a váltószerkezetet és a hibrid rendszert illetően összesen 3+7 év garanciát vállal a Suzuki: az autó többi részére vonatkozó általános 3 év jótállás
felett tehát további 7 év extra garancia jár ezekre a kulcsfontosságú elemekre. Az általános garancia 3 évig érvényes, a kiegészítő Hybrid Pro (motor, turbófeltöltő, váltószerkezet, hibrid rendszer) garanciaajánlat +7
évig (vagy 200 000 km-ig) érvényes.
Felszereltségtől függő üzemanyag-fogyasztás vegyes használat mellett: WLTP szabvány szerint: 4,939 – 7,31 l/100 km, NEDC szabvány szerint: 4,2-5,5 l/100km, CO2-kibocsátás vegyes használat mellett: WLTP szabvány
esetében: 111,49 -165,24 g/km, NEDC szabvány alapján: 96,36 – 124,53 g/km. A kép illusztráció.

Értékesítés: (30) 6764-348 Szerviz: (30) 345-2813
Kazincbarcika, Tardonai u. 59.

H-P: 08-17-ig;

www.szabosuzuki.hu

Szo: 08-13-ig

