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Engedjék meg, hogy elő-
ször is boldog 65. születés-
napot kívánjak szeretett vá-
rosuknak, másodszor pedig 
gratuláljak mindazon ered-
ményekhez és fejlesztések-
hez, amelyek Magyarország 
Kormányának és az Európai 
Uniónak köszönhetően va-
lósultak meg Kazincbarci-
kán jelentős önkormányzati 
kiegészítéssel.

A város vezetésének fej-
lesztési tervei a kormányzat 
fejlesztéspolitikájával össz-
hangban tudtak és tudnak 
megvalósulni a kínálkozó 
pályázati lehetőségeket jól 
kihasználva. A KolorCity 
program nem csupán szí-
nesebbé tette Kazincbarci-

kát, hanem egy olyan pá-
lyára állította, amely az élet 
számos területén pozitív 
hatást gyakorol az ott élő 
emberek mindennapjaira.

A közlekedési infrastruk-
túra fejlesztése, a zöldte-
rületek bővítése, a közin-
tézmények megújulása, a 
sportlétesítmények fejlesz-
tése mind-mind olyan terü-
let, amelyet országunk és 
megyénk vezetői is fontos 
feladatuknak tekintenek, hi-
szen ezek tesznek élhetőb-
bé egy-egy települést.

Kazincbarcikának a jövő-
ben is jól átgondolt és meg-
valósítható fejlesztési ter-
vekre lesz szüksége ahhoz, 
hogy népességmegtartó 
erejét növelni tudja. Bízom 
benne, hogy a „vegyészvá-
ros” sokáig lesz még fon-
tos szereplője nem csupán 
a megye, hanem az egész 
ország gazdaságának is.



Klimon István
alpolgármester

Tisztelt Városlakók!
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Kazincbarcika 65. születésnapja méltó 
alkalom arra, hogy bemutassuk Önök-
nek városunk értékeit, városfejlesztési 
stratégiánk eredményeit.

Önkormányzatunk következetes gaz-
daságpolitikája mentén minden lehet-
séges partnerrel, aki segítheti a város 
fejlődését, legyen szó az Európai Unió-
ról, Magyarország Kormányáról, egyhá-
zakról, intézményekről vagy egyéb civil 
szerveződésekről, cégekről, kiemelke-
dő stratégiai partnerünkről, a Wanhua 
Borsodchem Zrt-ről, harmonikusan dol-
gozik és gondolkodik együtt több mint 
egy évtizede annak érdekében, hogy 
Kazincbarcika dinamikus, gyermek-és 
családbarát, az időseket megbecsülő és 
segítő, élhető, színes település legyen.

Fejlesztési koncepciónk fontos eleme, 
hogy Kazincbarcika különböző város-
részei egymástól függetlenül is tudja-
nak megújulni, így a Fő tér beruházás-
sal párhuzamosan dolgozunk többek 
között az Újkazinci terek, a Május 1. út, 
a Borsodchem lakótelep szépítésén is. 
A Deák tér után a Kazinczy, a Thököly, 
a Szemere és a Vasvári tér is megújul. 
Fejlődik a város infrastruktúrája, a köz-
lekedés biztonsága, a játszóterek és a 
közösségi épületek, megújítjuk az óvo-
dákat és az orvosi rendelőket, az utakat 
és a járdákat. Természeti értékeinkre, 

kiemelten a Csónakázó-tóra és a Herbo-
lyai-tóra is nagy hangsúlyt fordítunk.

A 65 000 növény a 65 éves városba nö-
vényesítési akció során tovább színez-
zük a várost a helyi közösségek bevoná-
sával. Nagyszabású rendezvényeinkre, 
programjainkra, a Kolorcity imázsvál-
tásra, legújabb színes házfalainkra vagy 
köztéri szobrainkra országosan felfi-
gyelnek. Másodszor szerepeltünk idén 
a Legszebb Magyar Városok és a Ka-
landozó című televíziós műsorban, de 
büszkék lehetünk a magyar közönség 
által megszavazott „az ország legszebb 
körforgalmára” is, mely mára az unikor-
nisunk pihenőhelye.

Tudjuk, hogy Magyarország Kormánya 
és az Európai Unió továbbiakban is tá-
mogatni fogja határozott és előremuta-
tó városfejlesztési terveinket, melyek-
hez az ésszerű és feszes önkormányzati 
gazdálkodásnak köszönhetően forráso-
kat is fogunk tudni biztosítani. 

Kazincbarcika, a színes város
Boldog születésnapot!
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Többéves előkészítő és ter-
vező munkát követően nyit-
hatta meg kapuit Kazinc-
barcika új sportcsarnoka. 
A 2016. szeptember 2-án 
átadott Don Bosco Sport-
központ hamar a városla-
kók kedvelt létesítményé-
vé vált. A közel kétmilliárd 
forintból épült komplexum 
a magyar állam, a szalézi 
szerzetesrend, illetve a ka-
zincbarcikai önkormányzat 
együttműködésében való-
sult meg, amelyet a meg-
nyitó ünnepségen Lázár Já-
nos kancelláriaminiszter is 
méltatott.

– Egy hatalmas, sikeres, 
eredményes és egy nagy-
vonalú összefogás ünne-
pélyén vagyunk. Gondolok 
arra, hogy Kazincbarcika 
egy baloldali vezetésű vá-
ros; egy polgári, konzerva-
tív miniszter áll itt; és egy 
keresztény közösség támo-
gatására fogtunk össze. Ez 
azt mutatja, hogy mégis-
csak vannak az országban 
olyan dolgok, amikben ké-
szek és képesek vagyunk 
együttműködni. Amikor Ka-
zincbarcika város vezetése 
baloldali szolidaritásról; a 
mi kormányunk a felzár-

kóztatás, a felelősségvál-
lalás, az esélyteremtés, az 
előrelépés lehetőségéről; 
vagy amikor a keresztény 
egyház az irgalmasság fon-
tosságáról, a felebaráti sze-
retetről beszél, akkor még-
iscsak ugyanarra a dologra 
gondolunk. Összefogtunk a 
Don Bosco iskola diákjaiért 
– mondta el akkor a kancel-
láriaminiszter.

Az 5140 m2-es telken épí-
tett 3000 m2 alapterületű 
sportcsarnok azóta számos 
nagy sport- és színházi ren-
dezvénynek, koncertnek 
adott helyet. A kézilabda, 
röplabda, vagy futsal mér-
kőzések megrendezésére 
alkalmas küzdőtér mellett 
a squash- és bowlingpá-
lyák is nagy népszerűség-
nek örvendenek a városla-
kók körében. A csarnokot 
délelőttönként iskolai test-
nevelésóra keretein belül 
használják, délután a váro-
si sportegyesületeké a lehe-
tőség, hogy korszerű, mo-
dern körülmények között 
készülhessenek a bajnoki 
mérkőzésekre.

Sportcsarnok épült 
a város szívében

Vitális Gábor, P. Ábrahám Béla, 
Lázár János, Szitka Péter 
a megnyitó ünnepségen
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A Kazinczy iskola új tornacsarnoka ese-
tében komplex fejlesztésben, egy mul-
tifunkciós sportcsarnok építésében 
gondolkodott a város, amely iskolai test-
nevelésórákra éppúgy használható, mint 
egyesületi edzésre, vagy szabadidősport 
céljára. A  fejlesztést az is indokolta, hogy 
ekkor még nem rendelkezett a város olyan 
fedett sportcsarnokkal, amely szabvány-
méretű kézilabdapályát tartalmazott. Az-
óta a város duplán pótolta ezt a hiányos-
ságot, hiszen a Kazinczy csarnoka mellett 
a vele párhuzamosan épült Don Bosco 
Sportközpont is alkalmas kézilabda-mér-
kőzések lebonyolítására.
A csarnok kivitelezése 2015 
szeptemberében kezdő-
dött, fél év múlva pedig sor 
is került az ünnepélyes át-
adásra. A beruházás költsé-
ge bruttó 440 millió forint 
volt. A 2169 m2alapterületű, 
szendvicspanelből készült 
épületben vizesblokk, tanári 
öltözők, szertár is találha-
tó. A sportburkolattal ellá-
tott felület 1427 m2, amely 
iskolai testnevelésórán akár 
három részre is osztható. 

A tornacsarnokban a kézilabdázókon kívül 
a floorballosok, a kosárlabdázók, a röplab-
dázók, valamint a teremfoci szerelmesei is 
otthonra találhattak.

A fejlesztés következő ütemében a ka-
zincbarcikai kézilabda klubbal együtt-
működve sor került egy mobillelátó és 
eredményjelző beszerzésére is. Az elkö-
vetkező időszakban tovább bővülhet a 
komplexum, ugyanis a város az elnyert 
támogatások által egy a súlyemelők és 
a birkózok számára otthont adó terem-
résszel bővítheti a létesítményt.

Iskolások, egyesületek és hobbi
sportolók is használhatják

Demeter Zoltán és Tóth Tímea 
a lelátó átadásakor
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Három újabb szakasz-
szal bővült a város kerék-
párút-hálózata az elmúlt 
évben. A Mátyás király és 
Egressy utakat összekötő 
Pollack Mihály úti ötszáz 
méter hosszúságú szakasz 
régi vágya volt a kerék-

kerékpárutat kötötte össze 
a Tesco körforgalommal. 
Az új, 700 négyzetméteres 
vonal által a város bármely 
részéről kerékpárral köny-
nyedén és biztonságosan 
megközelíthető a város-
rész, ahol több bevásárló-
központ is működik.

A kerékpár út mentén a leg-
több szakaszon a járda is 
megújult. Az alsóvárosi ke-
rékpárút összekötő kapocs 
is lesz a környező telepü-
lésekkel, ugyanis a Kazinc-
barcikát Sajóivánkával és 
Vadnával összekötő kerék-
párút ide csatlakozik majd 
be. Az idén a kertvárosi vá-
rosrész Tardonai úti szaka-
szát is sikerült bekapcsolni 
a kerékpáros vérkeringés-
be. A Május 1. úti kereszte-
ződéstől 1675 méteres sza-
kasz épült, a párhuzamos 
járdák teljes megújításával. 

Csaknem 
három 

kilométer 
új kerékpárút

párosoknak. A kerékpárút 
mellett új járdák és parko-
lók épültek, a kivágott fák 
helyére újakat telepítettek. 
Szintén jelentős hiányossá-
got pótolt az Attila úti sza-
kasz, amely az Építők útján 
már korábban megépült 

Szitka Péter, Eisenkrammer Károly 
és Klimon István a kerékpárút átadásán
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Sportpark a Fő téren

Az elmúlt években az Iri-
nyi tornacsarnok kétüte-
mű rekonstrukción esett 
át. A négy évvel ezelőtti 
energetikai felújítást kö-
vetően idén negyven mil-

Az 1979-ben átadott Fő tér korszerűsíté-
sét, a mai kor követelményeihez igazodó 
megszépítését régóta tervezte az önkor-
mányzat.
A több ütemre bontott fejlesztés első ré-
szében a meglévő járdák friss burkolatot 
kaptak, valamint új sétányokat alakítottak 
ki. Elbontották a régi aszfaltpályák egy 
részét, más részük új aszfaltot, öntött-
gumi- illetve műfüves burkolatot kapott. 
Egy multifunkciós, nagy területű sport-
pályát, fejlesztő labdás sporteszközöket 
és fitneszeszközöket telepítettek. A te-
rületen – annak színesítése érdekében 

Megvalósult 
a kosarasok álma

lió forintból a létesítmény 
belső tere szépült meg. 
A látványcsapat sportágak 
támogatási rendszeréréből 
megvalósult fejlesztés öne-
rejét, csaknem tizennégy 
millió forintot Kazincbarci-
ka Város Önkormányzata, 
valamint a Sláger Kazinc-
barcika Kosárlabda Sport-
egyesület biztosította. 
A beruházás eredménye-
képpen a lelátó kék-sárga 
színbe öltözött, 250 új ülő-
helyet szereltek fel a kivite-

lezők. Új, korszerű, izület-
barát burkolatot kapott a 
küzdőtér, amely egyúttal új 
eredményjelzővel és kosár-
labdapalánkkal is gazdago-
dott. Ugyancsak megújult 
az épület villamoshálózata, 
valamint a kiszolgáló léte-
sítmények (folyosó, öltö-
zők, különtermek) is meg-
szépültek.

– különböző színű, modern öntöttgumi-
burkolatokat alkalmaztak.
A 120 millió forintos önkormányzati fejlesz-
tés eredményeként új utcabútorokat – pa-
dokat, szeméttároló edényeket – helyeztek 
ki a parkba, továbbá elbontották a sörház-
ként ismert régi épületet is, mely már nem 
illett bele a környezetbe. Az első ütem ker-
tészeti megújítást is magába foglalt: füve-
sítést és növények telepítését.
A fejlesztés következő üteme jelenleg is 
tart. Ennek keretében modern, városi szin-
ten is egyedülálló játszóeszközök kerülnek 
ki a területre.



Az utóbbi évtizedek leg-
nagyobb városi fejleszté-
se indul el ősszel, ugyanis 
kezdetét veszi az új ka-

8

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!

zincbarcikai vízi komple-
xum építése, amely váro-
si strand, uszoda, illetve 
wellness-rekreációs köz-
pont is lesz. A beruházás a 
Delfin Vízisport Klub, a Ma-
gyar Vízilabda Szövetség, a 
Wanhua-BorsodChem Zrt. 
illetve Kazincbarcika Város 
Önkormányzata együttmű-
ködésében valósul meg, a 
látványcsapat sportágak 
támogatási rendszere által 
biztosított forrás segítsé-
gével összesen 5,5 milliárd 
forintból.
Az épületben egy ötven 
méteres medence, illetve a 

hozzá tartozó nézőtér mel-
lett gyermekmedence, tan-
medence várja majd a láto-
gatókat. A wellness részben 

többféle szauna, jégkabin, 
melegvizes medence, só-
szoba, masszázs helyiség 
állhat a vendégek rendel-
kezésére.
A külső térben egy külté-
ri medence létesül, emel-
lett az önkormányzat saját 
forrásból további meden-
cék építését tervezi, hogy 

a város új strandja festői 
környezetben, méltó körül-
mények között fogadhassa 
vendégeit.

Az új létesítményben a 
Delfin Vízisport Klub után-
pótlás csapatai kiváló kör-
nyezetben végezhetik a 
felkészülést, továbbá a 
komplexum nemzetközi 
vízilabda-mérkőzések és 
úszóversenyek helyszíne-
ként is szolgálhat. A kültéri, 
második emeleti napozóte-
raszról csodás látvány nyílik 
a Csónakázó-tó és az Ebec-
ki-Várhegy-tető felé, a kül-
téri strandon pedig csúsz-
da, strandröplabda pálya 
és kültéri fitnesseszközpark 
is várja majd a látogatókat. 
A beruházás keretében 
közel 300 parkolóhelyet 
alakítanak ki az autóval ér-
kezők részére.

Strand, uszoda, wellness
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A Kazincbarcikai Ördögök SE az önkor-
mányzattal és a Wanhua-BorsodChem 
Zrt-vel összefogva a látványcsapat sport-
ágak támogatási rendszere által biztosí-
tott forrásból épít jégcsarnokot Kazinc-
barcikán. Így igazi szabadidős fellegvár 
épül a Csónakázó tó mellett, ahol a kor-
csolyázni vágyók éppúgy megtalálják 
számításukat, mint a mellette lévő vízi 
komplexumba látogató strandolás, úszás, 
vagy vízilabdázás szerelmesei.

A jégcsarnok a vízi komplexummal egy 
építészeti egységet alkotva, Kazincbarci-
ka egyik legszebb helyén, a Csónakázó-tó 
mellett egy háromszintes épületben kap 
majd helyet, a terepszint alá süllyesztett 
jégpályával. Az 57×29 méteres fedett pá-
lya télen és nyáron is várja a korcsolyázás 
szerelmeseit, valamint a Kazincbarcikai Ör-
dögök SE jégkorongozóit. A földszinten, az 
előtérbe érkeznek majd a látogatók, ahol 
egy büfé is szolgálja a kikapcsolódásukat, 
valamint itt lesznek elhelyezve számukra 
a vizesblokkok. 

Az előtérből nyíló lépcsőn lehet majd le-
jutni a pálya rövidebb oldalán épülő, már 
a pinceszintben lévő, de a közönség szá-
mára nyitva álló területre. Itt alakítják ki 

a nagy méretű közönségöltözőt, valamint 
annak kiszolgáló funkcióit, így például a 
korcsolyaélezőt, a raktárat, vagy a vizes-
blokkokat. Az öltözőből a látogatók közvet-
lenül a pályatérbe juthatnak. Az üvegfalon 
keresztül az edzést látogató szülök is fo-
lyamatosan figyelemmel követhetik gyer-
meküket edzés, vagy mérkőzés közben.

A szurkolók a pálya hosszoldalán lévő le-
látóról nézhetik az edzéseket, vagy szur-
kolhatnak majd a hazai csapatnak, amely 
szintén a földszintről és az előtérből nyí-
ló közlekedőn keresztül közelíthető meg. 
Amennyiben igény mutatkozik rá, a néző-
tér szektorokra bontható az északnyugati 
homlokzaton elhelyezett szurkolói bejá-
ratok segítségével. A nézőteret kiszolgáló 
mellékhelyiségek a lelátó két végpontján, 
a lépcsők mellett lesznek kialakítva.
A látogatói előtértől leválasztva, a délnyu-
gati oldalon lesz a személyzeti és a sporto-
lói bejárat. Itt kapnak helyet a saját zuhany-
zóval és illemhellyel ellátott személyzeti 
öltözők és a gazdasági helyiségek. A spor-
tolók és a személyzet ezen a szárnyon ke-
resztül jutnak le a pinceszintre, ahol egy 
nagy méretű sportszerraktár, hűtőgépé-
szeti helyiség és a rolba – azaz a jéggyalu 
– található majd.

Fedett jégcsarnok télennyáron
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Rendezvénytér és agóra 
a város szívében

Hatszáz millió forintos beruházás kereté-
ben újul meg Kazincbarcika belvárosának 
szíve. Rendezvénytér épül a Városháza 
előtti téren, a környező szakaszokon pe-
dig egy új Agóra, közösségi tér létesül. A 
projekt keretében a Polgármesteri Hivatal 
és az Egressy Béni Művelődési Központ 
előtti területen az Egressy útig, valamint 

az áruház előtti területen a városi ünnep-
ségek és nagyszabású események helyszí-
néül szolgáló rendezvényteret alakítanak 
ki. A Liget úttól a posta és a drogéria előtti 
területen az Egressy útig, valamint a hivatal 
parkolója melletti zöld részen a Jószeren-
csét útig épül meg a város központi pihenő 
és közösségi tere, az Agóra.
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A Dísz téren „okos” közvi-
lágítási rendszert építenek 
ki, egyben a támfalak és a 
lépcsők egységes, modern 
új burkolatot kapnak. A vá-
ros legnagyobb ivóvízveze-
ték-hálózatának felújítása 
már be is fejeződött, az Eg-
ressy út új burkolatot kapott. 
A Dísz téren kap helyet a 
nagyszínpad, valamint egy 
egyedi, rendkívül látvá-
nyos, függesztett burkola-
tú szökőkút, amelybe egy 
Magyarországon, sőt Euró-
pában is ritkán látott vízi-
játékot terveztek. A me-
dencében 29 db fúvóka 
biztosítja majd a rendkívüli 
élményt. A Bányász szobrot 
a felépítményeivel együtt 
a művelődési ház mögöt-
ti, Jószerencsét utat kísérő 
rézsűs zöldterültre helyezik 
át. Az anyatej világnapján 
ültetett „születésfák” pedig 
a Völgy parkba, az Anyaság 
szobor körül állítanak emlé-
ket a Kazincbarcikán szüle-
tett gyermekeknek.

11

A hatalmas, összességé-
ben a 2000 m2-t meghala-
dó zöldterületen több mint 
17 000 új fa, cserje, bokor 
és virág biztosítja majd, 
hogy városunk továbbra is 
Magyarország egyik leg-
virágosabb települése le-
gyen. Emellett új utcabú-
torok is emelik majd a tér 
szépségét. A fejlesztés ré-
vén egy olyan modern, im-
pozáns Dísz térrel gazda-
godik a város, amelyben 
minden korosztály meg-

találhatja a neki megfelelő 
kikapcsolódási, közösség-
építő lehetőséget. Az ösz-
szesen közel hatszáz mil-
lió forintos beruházás első 
üteme, a Rendezvénytér 
európai uniós támogatás-
ból és Kazincbarcika Vá-
ros Önkormányzata által 
biztosított saját forrásból 
valósul meg; az Agóra ki-
alakításának költségét pe-
dig teljes egészében saját 
forrásból finanszírozza az 
önkormányzat. 
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Egy svájci pályázat keretében kaphatott új 
külsőt és belsőt az egykori Központi Álta-
lános Iskola épülete. A  projekt teljes költ-
ségvetése 1,78 milliárd Ft volt, amihez a 
partnerek átlagosan közel 22%-os önerő-
vel járultak hozzá. A pályázat fő célja az 
volt, hogy Kazincbarcika térségében a fog-
lalkoztatás feltételei javuljanak, amelyhez 
háromféle részcél kapcsolódott: a vállalko-
zások működési környezetének infrastruk-
turális fejlesztése, a vállalkozások innová-
ciós célú fejlődésének támogatása, illetve  
a korábban nehéziparáról ismert térség 
imázsának javítása.

A vállalkozói környezet fejlesztése kap-
csán az egykori kazincbarcikai Központi 
Általános Iskola megüresedett épületét 
alakították át. A mintegy 4300 m2 alap-
területű létesítményben három szinten 
irodahelyiségeket, tárgyalókat, műhelye-
ket, illetve a pincében raktárakat helyeztek 

Iskolából innovációs központ: 
KOLORLAB

el. Az első vállalkozók 2017. július elején 
költözhettek be. A KOLORLAB Innovációs 
Központ nevet viselő épület kedvezmé-
nyekkel segíti kezdő vállalkozások indu-
lását, illetve – többek között – ösztönzi a 
technológiai, kutatásfejlesztési tevékeny-
séget végző cégek betelepülését. Az épü-
letben helyet kapott  egy közösségi-ok-
tatóműhely, valamint az északi szárnyban 
a város médiaközpontja: a KolorTV, a Kol-
orHét hetilap és a kolorline.hu hírportál 
szerkesztősége.
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A százmillió forintot meg-
haladó összegű fejlesztés 
uniós támogatásnak és Ka-
zincbarcika Város Önkor-
mányzata által biztosított 
önrésznek köszönhetően 
valósult meg, a beruházás 
összköltségének közel egy-
harmadát ugyanis az ön-
kormányzat saját forrásból 
fedezte. A fejlesztés ered-
ményeként jelentősen nö-
vekedett a sürgősségi be-
tegellátás hatékonysága a 
megszokott rendelési időn 
túl is. A háziorvosi ügye-
let mellett hét fogorvosi, 
valamint a házi-gyermek-
orvosi rendelőt is felújítot-
ták. Az épület energetikai 
korszerűsítésén túl az in-
tézmény környezete meg-
szépült: az udvarrekonst-
rukcióval párhuzamosan 
tizenhat akadálymentesí-
tett parkoló épült. Idén ta-
vasszal a rendelő udvarát 
és környékét parkosítot-
ták, valamint a járdák is új 
burkolatot kaptak. A teljes 
épületgépészeti felújítás 

Megújult fogászat 
és orvosi ügyelet

során modern homlokzati 
és tetőhőszigetelést kapott 
a  rendelőintézet, valamint 
napkollektorokat szereltek 
fel, így biztosítva a megúju-
ló energiafelhasználást.
Az eszközpark többek kö-
zött egy modern defibrillá-
torral is bővült. A gördülé-
keny rendelés elősegítésére 
az intézmény teljes infor-
matikai infrastruktúrája 
megújult. A várókba új, ké-
nyelmes kialakítású padok 
kerültek. A komplex ellátás 
biztosítása érdekében egy 
új EKG-készülék, valamint 
modern, digitális mérlegek 
és egy hőlégstabilizátor be-
építésre is sor került – nyilat-

kozta az átadást követően 
dr. Perjési Zsolt háziorvos. 
A megújult rendelő a moz-
gásszervi fogyatékkal élők 
mellett a látássérültek szá-
mára is könnyen használha-
tó, korszerű környezetben 
fogadja a betegeket.

Szitka Péter, Dr. Perjési Zsolt és 
Klimon István az orvosi rendelő 
átadásakor
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Az egykori Újvárosi Általá-
nos Iskola felújításának, át-
alakításának ötlete immár 
egy évtizede merült fel elő-
ször. A gondolatot tettek, 
a tervezési fázist a beru-
házás előkészítése követ-
te, majd a kivitelezés után 
a kazincbarcikaiak birtokba 
vehették a város új kultu-
rális intézményét, a Mezey 

A Mezey mára 
fogalommá vált

István Művészeti Közpon-
tot, amely mára a városla-
kók közkedvelt intézményé-
vé vált.

A több mint egymilliárd fo-
rintos összköltségvetésű, 
belváros-rehabilitációs be-
ruházás – ennek volt egyik 
eleme a művészeti központ 
létrehozása – átfogó célja 

a városköz-
pont infra-
strukturális 
és társadal-
mi megújítá-
sa volt egy 
modern, a 
l a k o s s á g 
kötődését 
erősítő ke-
r e s k e d e l -

mi-szolgáltató városköz-
pont megteremtésével; a 
helyi foglalkoztatási lehető-
ségek kibővítésével; az épí-
tett környezet és a szolgál-
tatószektor fejlesztésével; 
illetve a városközpontban 
élők közösségi aktivitásá-
nak növelésével.

Molnár Zoltán 
a KolorCity Open Sakkverseny 
megnyitóján a Mezey-házban
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A beruházás négy építő 
jellegű projektelemet fog-
lalt magában. Megújult az 
Egressy Béni út és a hozzá 
kapcsolódó terek (Rákó-
czi, Munkácsy, Ságvári, Jó-
kai, Szabadság és Egressy), 
sor került a főutca terasz- 
és rámparendszerének re-
habilitációjára, megépült a 
Nyugati gyűjtőút, a volt Új-
város Általános Iskola pe-
dig új funkciót kapott – em-

lékeztetett Molnár Zoltán 
önkormányzati képviselő.
Nem vitás, a megújuló ka-
zincbarcikai belváros egyik 
legszebb pontja lett az 
egykori Újvárosi Általános 
Iskola. A létesítménynek 
komplex szerepet szántak 
a tervezők, hiszen az épü-
let földszintjére költözött az 

önkormányzati intézmény-
ként működő Egressy Béni 
Városi Könyvtár, míg a töb-
bi részt a Barcika Art Kft. 
különböző egységei, műhe-
lyei foglalták el. Itt kapott 
helyet például a kazincbar-
cikai Tourinform-iroda és 
a Gyermekek Háza – Kéz-
művesház, emellett számos 

térben tarthatnak kiállítá-
sokat, zenés programokat, 
családi rendezvényeket, 
bálokat.

A Mezeyben működő mű-
vészkávézó ma már a ka-
zincbarcikaiak kedvenc 
helye lett, ahol a baráti be-
szélgetésekre épp úgy mód 
és lehetőség nyílik, mint 
színvonalas kulturális prog-
ramok megtartására.

Az egykori iskolaépület új 
nevét a város díszpolgárá-
ról, Mezey Istvánról kapta. 
A Mezey István Művészeti 
Központban emlékszoba 
tiszteleg az egykori kiváló 
festő- és grafikusművész 
előtt.
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Pályázati forrásból újult 
meg a Kazincbarcikai Ösz-
szevont Óvodák Csokonai 
úti székhely intézménye, 
valamint a Százszorszép és 
a Napsugár Tagóvoda. 
A több mint 530 millió fo-
rintos összértékű korsze-
rűsítés az Európai Unió 
támogatásával valósult 
meg, de az önkormányzat 
jelentős összeggel, 320 
millió forintos önerővel 
járult hozzá ahhoz, hogy 
a komplex energetikai fel-

Új színekben az óvodák
újításon túl megújuljanak a 
burkolatok, sor kerüljön a 
belső tisztasági festésre, a 
villamos és tűzjelző hálózat 
felújítására, az informatikai 
és telefonhálózat fejlesz-
tésére, az akadálymente-
sítési kiegészítő munkák 
elvégzésére, valamint a ri-
asztó és kaputelefon-rend-
szerek kiépítésére is.
A projekt keretében mind-
három épület falazatait és 
tetőszerkezetét hőszigetel-
ték, a nyílászárókat cserél-

ték, a fűtési rendszerek sza-
bályozó elemeit felújították, 
új, energiatakarékos világí-
tó testeket építettek be. Az 
óvodák színpompás hom-
lokzati vakolatot kaptak, a 
Napsugár óvoda mellett a 
székhely és a Százszorszép 
oviban is napelemes rend-
szer működik majd.

Az épületeken végzett 
energetikai fejlesztések-
nek köszönhetően az üze-
meltetési költségek jelen-
tősen csökkennek, hiszen 
eggyel magasabb energe-
tikai besorolást kaphatnak 
az intézmények. Az önkor-
mányzat által biztosított 
további munkálatok pedig 
még inkább növelik majd az 
óvodapedagógusok és az 
ide járó óvodások komfort-
érzetét. A fejlesztéssel egy 
külsőleg is modern, méltó 
környezetben folytatódhat 
majd az országos szinten is 
magas színvonalú szakmai 
munka.
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Pásztor László, Harda Attila, dr. Perjési Zsolt, Bukó Géza, Kovács László és Viszoczky Sándor 
a Százszorszép Tagóvoda ovi-sport pálya átadóján

– A Százszorszép oviban 
a városban működő töb-
bi ovival együtt nagyon 
magas színvonalú mun-
ka folyik. Az épületre rá-
fért a modernizálás, ami az 
energetikai fejlesztéssel és 
az egyéb beruházásokkal 
megfelelő helyszíne lesz a 
nevelő munkának – árulta 
el Harda Attila, a körzet ön-
kormányzati képviselője.
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Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata még az el-
múlt évben ígértetett tett 
arra, hogy az újkazinci vá-
rosrészen lévő öt zárt teret 
felújítja.

Elsőként a Deák tér szépült 
meg, melynek kivitelezé-
se már be is fejeződött, 
új sétányokat alakítot-
tak ki, kicserélték a bur-
kolatot és a padokat is. 
A felújítás megkezdése 
előtt, még a tervezés idő-
szakában a városvezetés 
fórumon egyeztetett a tér 
lakóival, hogy a felújítás a 
lakossági igények figye-
lembevételével történjen. 
A lakók kérésének meg-
felelően a pihenő funkció 
dominál a megújult téren; 
a homokozó kialakításával a 
legkisebbeknek kedveztek. 
A munka utolsó szakaszá-
ban a parkosítás sem ma-
radt el. 

Szépülnek az újkazinci terek

A tavalyi évben a Kazin-
czy tér lakóival folytatott 
konzultációt Szitka Pé-
ter polgármester, ígéretet 
téve arra, hogy az idei év-
ben az ő terük felújítása is 
megkezdődik. A kivitele-
zés napokon belül elindul, 
a munkagépek felvonulnak 
a területre. 

– A Deák térhez hasonló-
an a Kazinczy tér esetében 
is új térburkolatokat alakí-
tunk ki, utcabútorok, hulla-
dékgyűjtők, pingpongasz-
tal kihelyezésére kerül sor. 
A rekonstrukciós munkák 
részeként új, LED-es közvi-
lágítási hálózatot alakítanak 
ki 13 kandeláberrel és közel 
400 méter új vezetékkel, a 
régi, hét kandelábert tartal-
mazó közvilágítási hálózat 
leszerelése mellett. Az épü-
letek közötti átjáró világítá-
si hálózata szintén megújul 
az új lámpatestek kihelye-
zésével. A beruházás befe-
jező szakaszában a parko-
sítási munkák elvégzésére 
is sor kerül. Kapcsolódva a 
65 000 növényt a 65 éves 
városba akcióhoz, a meg-
újult térre csaknem ezeröt-
száz cserjét és fát ültetünk 
ki – árulta el dr. Perjési Zsolt 
önkormányzati képviselő.

Dr. Perjési Zsolt bemutatja a Kazinczy tér 
kertépítészeti tervét a lakossági fórumon
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Régi álmuk vált valóra az 
Árpád fejedelem tér lakó-
inak azzal, hogy az elmúlt 
évben a területet parko-
lóbővítéssel újította fel az 
önkormányzat. A tavalyi évi 
közmeghallgatáson Szitka 
Péter polgármester tett 
ígéretet a tér felújítására. 
A beruházás egy koncepció 
része, melynek keretében 
az önkormányzat az összes, 
a Mátyás király út mentén 
fekvő teret szeretné felújí-
tani, parkolókkal bővíte-
ni. Mivel a városlakók évek 
óta küzdenek a parkolási 
nehézségekkel, Kazincbar-

Megkezdődött 
a Mátyás király úti 

terek felújítása
cika Város Önkormányzata 
egy olyan koncepciót dol-
gozott ki, amely fokozato-
san végrehajtva megoldást 
jelenthet a problémára.

Harda Attila a városrész ön-
kormányzati képviselője el-
mondta:  a lakosság kérése 
volt elsődleges, amikor a 
fejlesztés mellett döntöttek, 
több egyeztetést követően 
tavaly július 4-én átadták a 
területet a kivitelező vállal-
kozásnak. A szakemberek 
– a lakossággal egyeztet-
ve - kijelölték azt a terüle-
tet, ahol hu-
s z o n k é t 
– ebből egy 
mozgássé-
rült – par-
koló léte-
s ü l h e t e t t 
önkormány-
zati forrás-
ból. A mun-

kálatok miatt a lakók által 
közkedvelt fűzfát kivágták, 
ám ennek pótlása azóta 
megtörtént.

A beruházás eredménye-
képpen az egész tér meg-
szépült, a jelentős szá-
mú parkolóbővítésen túl 
új aszfaltréteget kapott a 
közterület jelentős része, 
kicserélték a szegélyköve-
ket, járdaépítés is történt. A 
régi közvilágítási oszlopok 
helyére újak kerültek, emel-
lett tereprendezési munkák 
is zajlottak.

Harda Attila a felújításról beszél
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Az Építők útja Kazincbar-
cika egyik legrégebbi utcá-
ja, mely mentén az utóbbi 
évtizedekben komoly fej-
lesztés, felújítás nem tör-
tént. Régi adósság volt te-
hát, hogy a város egykor 
patinás területének a meg-
szépítése is elkezdődjön. 
A közterületek felújítása az 
úgynevezett „kocka” épü-
letek felől indult, ahol első 
ütemben a kerékpárút, illet-

Építők útja: 
tavaly elkezdődött 
a felújítás

ve egy új járdaszakasz épült 
meg. Következő ütemben 
bekötőút és parkolóhelyek 
létesültek. A bekötőút a 
Göncz Árpád úttal köti ösz-
sze az Építők útját, emellett 
a Mezey-központ parkolója 
is könnyen megközelíthető-
vé vált az Építők útja felől. 
Az épületek közötti közte-
rület-rendezések sem ma-
radhattak el: sétányok épül-
tek, virágokat, cserjéket, 

fákat ültetett a Barcika Park 
Nonprofit Kft., amely az ön-
kormányzat megbízásából 
végezte a felújítást. A teljes 
egészében önkormányzati 
forrásból megvalósult be-
ruházás padok és asztalok 
kihelyezését is tartalmazta.

A munkák itt nem álltak 
meg, hiszen a területen fel-
újítás alatt áll az Irinyi kö-
zépiskola, hamarosan pe-
dig az Építők útja túloldalán 
lévő óvoda is megújul. Az 
Építők útja, valamint a Má-
jus 1. út közötti terület a 
szociális városrehabilitáci-
ós pályázat keretében tud 
majd fejlődni, amely beru-
házás hamarosan elkezdő-
dik. Az Építők útja páratlan 
oldala következő ütemének 
fejlesztése pedig – beleért-
ve a köztes tereket, vala-
mint a hátsó szervizutat – 
jelenleg is zajlik.
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Az Építők útja következő szakasza 
újulhat meg azzal, hogy a Don Bos-
co Szalézi Társaság az elmúlt évben 
szándéknyilatkozatot nyújtott be az 
önkormányzat felé a Kazincbarcika Építők 
útja 11–19. sz. alatti épület önkormányzati 
tulajdonú részeinek megvásárlására. A 
Szalézi rend gimnáziumot, kollégiumot és 
sportcsarnokot is üzemeltet Kazincbarci-
kán, ezért rendházat szeretnének kialakíta-
ni annak érdekében, hogy a városban kü-
lönböző pontokon jelen lévő szervezetüket 
egy helyen tudják összefogni. Az érintett 
ingatlanok a jelenleg a Szalézi Társaság 
kollégiuma melletti épülettömbben lévő 
lépcsőházakban helyezkednek el, ezért 
ez a hely tűnt a legjobb választásnak. A 
Kazincbarcika Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő ingatlanok értéke több, 
mint százötven millió forint, mely össze-
get a vásárlás után – annak érdekében, 
hogy mindkét fél, illetve a városlakók szá-
mára is előnyt jelentsen az épületrészek 
további hasznosítása – teljes egészében a 
szóban forgó épület környékének rendbe-

Újabb szakasz szépül meg

tételére fordítják. Ennek keretében meg-
újul majd a Völgy parkkal és Építők út-
jával párhuzamos „hátsó” út – beleértve 
a közvilágítást is –, megszépül az épület 
mögötti zöld terület, mellette pedig egy 
Szalézi-parkot alakítanak ki. A téren gya-
logos járdát építenek, valamint a tervek 
között szerepel egy Don Bosco-szobor 
is. Mindemellett a Szalézi Társaság célja, 
hogy megvásárlás után a társasház külső 
megjelenésén javítsanak, az épületet tel-
jesen felújítsák, a tetőteret hasznosítsák 
– annak esetleges beépítésével –, illetve 
az épületet közvetlenül övező járdát és a 
csapadékvíz-elvezetést is felújítsák.



BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!

22

A BorsodChem Zrt. melletti 
lakótelep fejlesztése 2014-
ben kezdődött, ennek első 
lépcsője egy játszótér meg-
építése volt, amelynek kivi-
telezését az önkormányzat 
saját cége, a Barcika Park 
Nonprofit Kft. végezte. Ezt 
követően – a lakók kérésé-
re – a szűk utcák, illetve a 
kaotikussá vált parkolási 
rendszer átalakítása zaj-
lott. Ennek keretében ki-
szélesítették az utakat, azok 
mentén parkolóhelyeket 
alakítottak ki. A fejlesztés 
következő szakaszában az 
Irinyi úti óvoda romos épü-
letének bontása történt 
meg, helyén pedig – szintén 
a Barcika Park Nonprofit 
Kft. közreműködésével – 
egy pihenőpark létesült. Az 
egykori óvoda helyére az 

BorsodChem lakótelep: 
útfelújítás, parkolók, 
parkosítás

önkormányzat növényeket 
telepített, sétányokat épí-
tett, nagy területen füvesí-
tettek. A pihenőhelyeken 
támlás padok és kihelyezett 
hulladékgyűjtők szolgálják 
az erre közlekedők igényeit. 
A burkolattal ellátott kiülő 
helyek körül és a padok 

mögött fákat telepítettek, 
valamint cserjék kiültetése 
is a beruházás része volt. 

Az elkészült köz- és pihenő-
parkot idén március végé-
től hivatalosan is birtokba 
vehették az ott lakók és a 
járókelők.
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A cím nem elírás, az önkor-
mányzat a Lidl áruház elé, 
a Pollack Mihály út keresz-
teződésébe egy körforgal-
mat tervez. Ezt megelőzi 
a volt KGST-piac terüle-
tének átépítése, hiszen az 
egykori piacon hamaro-
san többemeletes társas-
ház épül majd, földszintjén 
üzletekkel, garázsokkal. 
A területet az önkormány-
zat a közelmúltban ver-
senytárgyalás keretében 
értékesítette, a telket meg-
vásárló vállalkozó hamaro-
san megkezdi a földmun-
kákat. Az új társasházban 
a tervek szerint 60-65 db 
lakás kialakítása történ-
het meg. Az épület lép-
csős szerkezete a Tardo-
na patak irányába lejtene, 
mindez nagy, természetre 
néző teraszok kialakítását 

teszi lehetővé. A nyertes 
pályázat alapján a lakások 
középfolyosókra lennének 
felfűzve, a függőleges köz-
lekedést két lépcsőház és 
lift biztosítaná. A harmadik 
emelet így teljesen elválna 
a földszint plusz két eme-
letes homlokzattól, így itt 
nagyobb, penthouse jel-
legű, nagy tetőterasszal 
rendelkező lakások kiala-
kítására nyílik lehetőség. 
A nagyobb beépítésű föld-
szint, valamint a kisebb be-
építésű első emelet között 
kialakuló födém zöldtető-
ként funkcionálna, jelen-
tős teraszt és zöldfelületet 
nyújtva az emeleti lakók-
nak. A tervek szerint a Má-
tyás király úti homlokzat 
nem egy darab egységes 
falként, hanem három ki-
emelkedő tömbként jelen-

ne meg. A homlokzaton 
dominálna a vakolt felület, 
a földszintre, mint az épü-
let talpazatára mészkőlap 
burkolat kerülne. 

A fejlesztés következő lép-
csője a szomszédos ingat-
lanról a Barcika Park Non-
profit Kft. elköltöztetése. 
Az önkormányzat koráb-
ban támogatást biztosított 
saját cégének egy új, a hu-
szonhatos út melletti terü-
leten lévő telephely létesí-
tésére. A cég a telephely 
kialakítását megkezdte, a 
Mátyás király úti terület ki-
ürítése várhatóan az idei 
év végén, a jövő év ele-
jén megkezdődik – vázol-
ta az elkövetkező időszak 
fejlesztési terveit Riespler 
Pál, a terület önkormány-
zati képviselője.

KÖRFORGALOMTÓL KÖRFORGALOMIG: 
megújul a Mátyás király út 
túloldala

Riespler Pál 
a körforgalom tervrajzával



Több, mint kétszáz millió forintos támo-
gatásból megkezdődött a Hámán Kató út 
és környékének rehabilitációja. A beruhá-
zás célja a környéken élők lakhatási körül-
ményeinek javítása, az itt található közin-
tézmények infrastruktúrájának fejlesztése, 
valamint a hátrányos helyzetű közösségek 
társadalmi integrációjának elősegítése.

A projekt keretében az önkormányzat 
komfortosabb lakhatási feltételeket bizto-
sít az együttélés szabályait betartani képes 
lakók részére szociális bérlakások felújítá-
sával. Az ingatlanok felújítása hamarosan 
befejeződik, az önkormányzat erre 93 mil-
lió forint pályázati összeget, illetve 15 millió 
forint saját forrást költött. A korábbi bérlők 
magatartása következtében használhatat-
lanná vált ingatlanokat az önkormányzat 
saját költségén elbontotta.

Ugyancsak a projekt keretében elbontják 
a Május 1. úti szolgáltatóház egy részét, a 
megmaradó önkormányzati tulajdonú épü-
leteket pedig felújítják. A környéken köz-
terület rendezés zajlik majd parkosítással, 
járda- és sétány építéssel, füvesítéssel. 
Ugyancsak megtörténik az évekkel ezelőtt 

Lakásfelújítás, közterület
fejlesztés a Május 1. út mentén
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elbontott lakóépületek egy-
kori területének parkosítá-
sa is. A törmelékkel, illegális 
szeméttel terhelt területet 
(Hámán Kató utca páratlan 
oldala) felszámolják.

Az akcióterületen élő lakos-
ság számára szervezendő 
közösségi és foglalkoztatá-
si akciók lebonyolítása ér-
dekében az önkormányzat 
kialakít egy fedett és rész-
ben nyitott közösségi teret 
az egykori Május 1. úti Szol-

gáltatóház egyik megmaradó ingatlanré-
szében, melyet a közeli Don Bosco Iskolával 
együttműködésben működtetné a Kazinc-
barcikai Szociális Szolgáltató Központ.

A tartósan munka nélkül lévők foglalkoz-
tatásának elősegítésére közösségi kertek 
létesülnek, melyekhez kapcsolódóan 16 da-
rab új parkolóhelyet építenek az Ifjúmun-
kás téren.

A közlekedési beruházásoknak köszönhe-
tően javul a Május 1. úton lévő orvosi ügye-
let, fogorvosi rendelők elérhetősége, az út 
bővítése révén az épület jóval könnyebben 
megközelíthetővé válik a jövőben. További 
közútfejlesztés megvalósításával a Béke 
tér 2-4-6. szám előtt a parkolót és az utat 
felújítja az önkormányzat, valamint a tér-
ből csatlakozó Hámán Kató utca járda- és 
útkorszerűsítésére is sor kerül.

A közlekedési beruházások mellett a pro-
jekt során megújul a Tavasz utcai játszótér 
és környezete is, melynek korszerűsítését és 
bővítését indokolja, hogy minél szélesebb 
korcsoportnak nyújtson egy területen, egy-
mástól lehatárolva szabadidős lehetőséget.

Bukó Géza és Szitka Péter  
a járdaszakasz bejárásán
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A megváltozott piaci, gaz-
dasági, jogi és műszaki 
körülmények miatt idő-
szerűvé vált az önkor-
mányzati tulajdonú ingat-
lanállománnyal történő 
gazdálkodás felülvizsgá-
lata, új célok és feladatok 
meghatározása.  Ennek 
köszönhetően 2017 decem-

berében a Képviselő-testü-
let elfogadta Kazincbarcika 
Város Önkormányzatának 
lakáscélú ingatlanokra vo-
natkozó ingatlanstratégi-
áját, amely 2022-ig fogal-
maz meg feladatokat. A 
cél, hogy Kazincbarcika in-
gatlangazdálkodását egy 
magas színvonalon műkö-

dő, a modern ingatlangaz-
dálkodás alapvető elemeit 
magában hordozó szerve-
zet kezelje, amely ismeri 
és hatékonyan alkalmazza 
a ma piacon lévő előremu-
tató stratégiákat és folya-
matokat, ezzel gazdaságos 
és fenntartható működést 
tesz lehetővé.

Felelős gazdálkodás a város 
ingatlanvagyonával

Eddig elért eredmények:
• 2018 decemberében a Képviselő-testü-

let döntést hozott a bérleti díjak növe-
léséről.

• 2019 márciusában a Képviselő-testület 
elfogadta a város új ingatlangazdálko-
dási rendeletét, melyben a bérlők kivá-
lasztási feltételei szigorodtak, a lakások 
besorolása a jelenlegi piaci és szociális 
viszonyoknak megfelelően változott, így 
a rendelet új, szigorúbb együttműködést 
vár el a bérlő és a bérbeadó között.

• Mindezt a hatályos jogszabályoknak 
megfelelve, a társadalmi és erkölcsi nor-
mákat szem előtt tartva, a gazdasági 
erőforrásink optimalizálásával, a szociális érzékenység figyelembevételével.

Ennek a célnak az elérése érdekében az 
alábbi lépéseket kellett megtenni:
• Az ingatlanállomány racionalizálása
• A bérlők kiválasztási feltételeinek szigo-

rítása
• Új, szigorúbb bérleti szerződésminták 

alkalmazása
• A bérleti díjak emelése
• A bérlemények ellenőrzésének fokozása
• Kintlévőségállomány csökkentése

További feladat az Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes területek, földek, 
rekreációs célú zártkerti ingatlanok, szántók, legelők, pincék, valamint az üzleti célú 
ingatlanok hasznosítására vonatkozó, tízéves egységesített ingatlanstratégia kidolgo-
zása és végrehajtása.



Az elmúlt években az önkormányzat jelen-
tős összegeket költött leromlott állapotú, 
vagy szilárd burkolattal nem rendelkező 
utak aszfaltozására. Ilyen volt például a 
Kölcsey út fejlesztése, vagy a Csónaká-
zó tóra vezető aszfalcsík felújítása. Előb-
bi több, mint 12 millió, utóbbi csaknem 23 
millió forintba került. Jelentős fejlesztés-
nek tekinthető az Építők útja 1-9. mögötti 
új átkötőszakasz, mely mentén parkolók 
létesültek.

A meglévő útburkolatok, kerékpárutak ja-
vítása, kátyuzása minden évben folyama-
tos volt; ezekre az önkormányzat az elmúlt 
években több száz millió forintos összeget 
költött.

Szintén kiemelt figyelmet fordított az ön-
kormányzat a zárt és nyílt csapadékvíz-el-
vezető rendszerek felújítására. Az úthoz, 
vagy járdákhoz kapcsolodó komplex fel-
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Útfelújítások, csapadék
csatorna rekonstrukciók

újításokkal minden esetben ilyen jellegű 
rekonstrukciók is együtt jártak. Jelentős 
fejlesztések történtek többek között a Csa-
logány és Bartók Béla utcában; az Építők 
útja, Jószerencsét út és Szent Erzsébet 
sétány alkotta területen, valamint a Völgy 
park területén. Kisebb szakaszokat érintő 
felújítások a város valamennyi körzetében 
zajlottak az utóbbi években.



A több évtizeddel ezelőtt 
készült járdák folyamatos 
javítása, térkövezése a vá-
ros valamennyi körzetét 
érintette. A családi házas 
övezetekben az újonnan 
épült kerékpárutak mellett 
újultak meg a járdaszaka-
szok: példaként a Herbolyai 
és Tardonai utakat, vagy az 
alsóvárosi területet lehetne 
említeni.
Csak járdák építésére (fel-
újítására) az önkormányzat 
önerőből évente több tíz-
millió forintot költött. Fon-
tos szempont volt a kivá-
lasztott járdák esetében, 
hogy leromlott állagúak le-
gyenek, közülük is elsőbb-
séget élveztek a nagyobb 
forgalmat bonyolítók. Az 
önkormányzat törekedett 
arra, hogy egy-egy komp-
lex felújítás esetében a kö-
zelben lévő járdák is új bur-
kolatot kapjanak: ilyen volt 
például az Építők út 1-9. 
közötti terület rekonstruk-
ciója, vagy az Árpád téri 
parkolóbővítés, de említ-
hetnénk a volt BVK óvoda 
területén létesült közparkot 

Folyamatos járdafelújítások

is. A napokban befejező-
dött három óvoda felújítást 
is jelentős járda rekonstruk-
ciók követték.

Az elmúlt évtizedekben 
megváltozott közlekedé-
si szokásokra próbált rea-
gálni az önkormányzat az-
zal, hogy azokra a helyekre, 
ahol korábban nem léte-
sültek járdák, ám gyalogos 
forgalom zajlott, az utóbbi 
időben sorra létesültek az új 

szakaszok. Példaként a pol-
gármesteri hivatal mögötti 
járdaszakaszokat, vagy az 
Építők úti „kocka” tömbö-
ket a Göncz Árpád úttal 
(nyugati gyűjtőút) össze-
kötő járdát említhetnénk.

A járdák felújítása jelenleg 
is gőzerővel zajlik: a legna-
gyobb beruházás a Fő tér 
mentén haladó, az Egressy 
utat a Mátyás király úttal 
összekötő szakasz.

27
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A megnövekedett gép-
járműforgalom indokolta, 
hogy az önkormányzat a 
lehetőségekhez képest ja-
vítsa a közlekedés feltéte-
leit a városban. A belváros 
egyirányúsításával párhu-
zamosan megépült keleti 
és nyugati gyűjtőutak mára 
jelentős tényezővé váltak a 
közlekedésben. Az átmenő-
forgalmon kívül nem utolsó 
sorban a beruházások men-
tén megépült jelentős szá-
mú, több, mint 150 parkoló 
nyújt hatalmas segítséget 
az autósoknak.
Újra kellett gondolni a Jó-
szerencsét út és Építők útja 
kereszteződédének forgal-
mi rendjét. A rendőrség 
közlekedési szakembere-

ivel egyez-
tetve mind-
két útra egy 
balra kanya-
rodó sávot 
hoztak lét-
re, amely di-
namikusab-
bá tette a 
csomópont 
forgalmát . 
Ehhez kapcsolódott a kór-
házdomb felé vezető úton 
létrejött forgalmi változás, 
ahol szintén egy kanyaro-
dósáv létesült, ezzel párhu-
zamosan pedig megszűnt 
a korábbi, a belváros felé 
vezető út, így egy átlátha-
tóbb, egyértelműbb, biz-
tonságosabb csomópont 
jött létre.

A belváros és az Építők útja 
összeköttetését javította az 
a bekötőút, amely az Épí-
tők útja 9. és 11. szám kö-
zött köti össze a város egyik 
legforgalmasabb útját a 
Göncz Árpád úttal (nyuga-
ti gyűjtőút). A fejlesztés ré-
vén az Építők útja mentén 
lévő „kocka” épületek egy 
hátsó szervízutat kaptak 
parkolókkal, mindemellett 
a Mezey-ház megközelíté-
se is könnyebbé vált azál-
tal, hogy nem csak a Göncz 
Árpád út felől lehet behaj-
tani a parkolóba.
Útszélesítéssel egybekötött 
parkolóépítés zajlott több 
a BorsodChem lakótelepen 
lévő útszakaszon is, jelen-
tősen javítva az ott élők 
közlekedési lehetőségeit.
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tős számú parkolóbővülés 
történtjen a rekonstrukció, 
fejlesztés mellett.

Erre kiváló példa a belvá-
ros, ahol a keleti és nyugati 
gyűjtőút mellett összesen 
152 darab plusz parkoló 
jött létre. A városban épült 
kerékpárutak mentén is 
törekedtek új álláshelyek 
kialakítására. A Borsod-
Chem lakótelepen vég-
zett fejlesztés esetén is cél 
volt, hogy elegendő meg-
állóhely álljon az ott élők 

Elkezdődtek 
a parkolóépítések
A parkolási nehézségek 
mára Magyarország min-
den városában jelentkez-
tek, hiszen az évtizedekkel 
ezelőtt megépített lakóte-
lepeket nem a mai kor gép-
járműforgalmára tekintettel 
tervezték. Ennek egyik kö-
vetkezménye, hogy nem 
áll elegendő parkoló az ott 
élők rendelkezésére.

Ezt felismerve az önkor-
mányzat a közterületfej-
lesztéseket évek óta úgy 
tervezi meg, hogy jelen-

rendelkezésére – árulta el 
dr. Pásztor Gábor önkor-
mányzati képviselő.
Az újkazinci városrész ese-
tében, illetve a Mátyás ki-
rály út mentén az önkor-
mányzat egy parkolási 
koncepciót készíttetett. 
Ennek mentén kezdődtek 
meg új parkolóhelyek léte-
sítése mindkét terület ese-
tében. Az Árpád téren 22 
db új megállóhely létesült, 
egy komplex területfej-
lesztés eredményeképpen. 
Az elkövetkező években 
az út mentén fekvő tere-
ken folyamatosak lesznek 
az ilyen irányú bővítések. 
Az újkazinci városrészen 
a Babits út környékén két 
ütemben is történt fejlesz-
tés, emellett a Veres Péter 
és Mikszáth utcák kereszte-
ződésében is létrejöttek új 
parkolóhelyek.

Úgyszintén parkolási kon-
cepció készül az Építők útja 
és a Május 1. úti városrész-
re. Az Ifjúmunkás téren a 
szociális városrehabilitáci-
ós program keretében közel 
20 darab új parkolót alakí-
tanak ki a következő évben.



Az önkormányzat az elmúlt 
években számos jelentő-
sebb rekonstrukciót hajtott 
végre, amely a kazincbar-
cikai ivóvíz- és szennyvíz-
hálózatot érintette. Az idei 
év első felében megújult a 
város egyik legfontosabb 
vízvezetéke, az Egressy út-
tal párhuzamos DN 400-as 
vezeték Jószerencsét úttól 
Liget útig terjedő szaka-
sza. A munkák már véget 
értek, az Egressy út azóta 
új aszfaltréteget kapott. A 
tavalyi évben az Egressy 
út felső szakaszán zajlottak 
felújítási munkák összesen 
35 millió forint értékben. 
Ugyancsak a tavalyi évhez 
kapcsolódik a Liliom úti ve-
zetékrekonstrukció, amely-
ben a kertvárosi városrész 
utcájában cserélték a veze-
téket. Jelentős fejlesztések 
zajlottak az ipari parkban is.
Kisebb vízvezeték kivál-
tások történtek az elmúlt 
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években az Akácfa úton, a 
Vajda János úton, a Vasvári 
és Szemere tereken, a Re-
zeda úton, valamint az Épí-
tők útján.

A szennvízvezeték-háló-
zaton a Bartók és a Csalo-
gány utcákban történt je-
lentősebb rekonstrukció, 
csaknem 18 millió forint 
értékben. Szintén jelentős 

összeg volt a KOLORLAB 
szennyvízvezetékének ki-
váltása több, mint tízmillió 
forint értékben.

Mind az ivóvíz, mind pedig 
a szennyvízvezeték háló-
zatban folyamatosak vol-
tak a kisebb javítások, kar-
bantartások, tolózárcserék; 
ezek a város valamennyi 
körzetét érintették.

Százmilliós 
ivóvíz és szennyvíz

beruházások



Az utóbbi években az ön-
kormányzat jelentős össze-
geket költött a közvilágítási 
hálózat feújítására, fejlesz-
tésére, bővítésére. Több, 
mint tízmillió forint érték-
ben történtek lámpatest 
pótlások, közel ötmillió fo-
rintba került a téli hóna-
pokban a várost fényárba 
öltöztető karácsonyi dísz-
kivilágítás csatlakozó kábel-
jeinek kiépítése az új hely-
színeken, valamint a régiek 
cseréje, karbantartása. 

Nagyszabású hálózatbőví-
tés zajlott 2016-ban a Tar-
donai és a Herbolyai úton 
20 millió forint értékben. Az 
Építők út 1–9. alatt – ahol tel-
jes közterületrekonstrukció 
zajlott jelentős útépítéssel – 
szintén megújult a hálózat, 
melynek értéke meghaladta 
a tízmillió forintot.

A Csónakázó-tóhoz vezető 
út 2017-ben kapott teljesen 
új aszfaltréteget, melynek 
mentén új kandelábereket 
helyeztek ki. A közvilágí-
tás-fejlesztés 22 millió fo-
rintba került ezen a szaka-
szon. Ugyancsak jelentős 
összegbe, több mint 18 mil-
lió forintba került a játszó- 
és szabadidős eszközeiről 
megyeszerte híressé vált 
Völgy park második ütemé-
nek közvilágítás fejlesztése.

Az elmúlt év legjelentősebb  
beruházása a Szent István 
és Eötvös téri közvilágítás 
bővítés, a Füzike óvoda 
előtti szakasz megépítése, 
valamint a Balassi Bálint úti 
fejlesztés. Több garázssor 
előtt is komoly közvilágí-
tás fejlesztési beruházáso-
kat hajtott végre az önkor-
mányzat.

Jelentős 
közvilágításfejlesztések
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KolorApp
Kazincbarcika Város Önkormányzatának hivatalos mobil applikációja segítségével 
a városlakóknak lehetősége nyílik városüzemeltetési tárgyú bejelentések közvet-
len megtételére, megtekintésére, és visszajelzések kérésére.
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