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Az egy dolog, hogy mi felnőttek mit gondolunk játszótereinkről, 
de az igazi lényeg mégiscsak az, hogy mit gondolnak róluk azok, 
akik számára épült. Éppen ezért nyakunkba vettük a várost – ki-
használva a kellemes nyári időjárás adta lehetőségeket –, hogy 
megkérdezzük a lurkókat és szüleiket arról, hogy mit gondolnak a 
kazincbarcikai játszóterekről.

CSALÁDBARÁT VÁROS

GRUND GALERI – játszótéri kör kép az igazi szakértők szemével

Eötvös téri játszótér

ZÉTI (2) 

Bár Zéti még csak kétéves, ezért nem feltétlenül szavakkal fejezi ki magát, de láthatóan 
amíg a hintában ringatja édesanyja remekül érzi magát az Eötvös téri játszótéren. Másik 
nagy kedvence a „sutulás”, ami az interaktív, nyomásérzékeny fal kedvenc labdájával 
való dobálását jelenti és akár tizenévesek számára is élvezetes lehet. 

Völgy parki játszótér 

SZABOLCS (4) 
Szüleivel rendszeresen járnak ki a Kazincbarcika legna-
gyobb játszóterére és bár megszólalni nem igazán volt 
hajlandó édesapjától megtudhattuk, hogy kedvencei 
közé a csúszdák, leginkább az ott jártunkor nagy öröm-
mel megmászott állatos csúszdák voltak. 

ZOÉ (6)
Testvéreivel érkezett a városba, 
nagymamájánál nyaral és mindene a 
játszótéri fogócska, kedvence a zeb-
rás „mászóka”, ami valójában csúsz-
da, de a gyerekek közötti közmeg-
egyezés szerint minden játszótéri 
eszköz, amin létra, vagy bármi olyan 
dolog van, amire fel lehet mászni az 
egyszerűen mászóka. 
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További fejlesztések Kazincbarcika játszóterein
Kazincbarcikán az elmúlt 
évtizedben kiemelt sze-
repet kapott a közterüle-
tek és ezen belül a játszó-
terek fejlesztése. A Völgy 
parki játszótér alighanem 
a megye legnagyobb, in-
gyenesen használható 
ilyen komplexuma, amely 
a gyerekek mellett szinte 
minden generáció számára 
kínál ingyenes szórakozá-
si és mozgási lehetőséget. 

A környékbeli települé-
sekről is rengeteg látoga-
tót vonzó játszótér mel-
lett, az egy gyermekre eső 
játszóterek számát te-
kintve országos átlagban 
is kiemelkedő barcikai le-
hetőségeknek se szeri se 
száma, éppen ezért utá-
najártunk, hogy milyen fej-
lesztések várhatóak ezen 
területen, illetve mit gon-
dolnak a játszóterekről 
azok, akiknek a vélemé-
nye talán legtöbbet nyom 
a latba, hiszen számukra 
készültek, a városvezetés 
reményei szerint hozzájá-
rulva ahhoz, hogy a város 

vonzó maradhasson az itt 
élő gyermekes családok 
számára. 
Mint Szitka Péter polgár-
mester kérdésünkre el-
mondta, bár már most 
is számos lehetőség áll a 
gyerekek rendelkezésére, 
ennek ellenére még mindig 
van hová előre lépni ezen a 
területen, ezért idén az ön-
kormányzat mintegy 200 
millió forintot különített el 
a játszóterek fejlesztésére. 
„Ennek nagy részét, mint-
egy 160 millió forintot a Fő 
téri játszótér II. ütemének 
befejezésére különített el 
a város, ahol többek között 
egy hatalmas és komplex, 
több gyerek egy idejű be-
fogadására lehetőséget 
teremtő „mászóvár” kerül 
majd telepítésre. A várha-
tóan grandiózus építmény 
mellett pedig több, külön-
böző típusú hinta is helyet 
kap majd, illetve számos ru-
gós eszköz is része a fej-
lesztésnek. 
Az idén nyáron kezdődő be-
ruházás keretén belül meg-
újul a homokozó is, valamint 

további integrált játszóesz-
közökkel is bővül a reperto-
ár. De nemcsak a gyerekek-
nek, hanem a rájuk vigyázó 
szülőkre is gondolva, új ut-
cabútorok szolgálják majd 
a felvigyázók kényelmét, il-
letve a Virágos Kazincbarci-
ka koncepcióhoz illeszked-
ve megújul a növénypark és 
a zöld felület is. Ezen felül 
a sétányok felújítása sem 
marad el, valamint a város-
lakók által sokszor kifogá-
solt nyilvános vécé hiányát 
is orvosolni fogjuk, hiszen 
egy „smart” illemhely is ki-
helyezésre kerül majd.” 
A Fő téri játszótér után, je-
lenleg a tervezési fázisban 
van a Templom téri (régi 
Kalóz) játszótér megúju-
lása is. Az előzetes elkép-
zelések szerint ide egy 
komolyabb mászóeszköz 
kerül majd, illetve új hintá-
kat is telepítenek a gyere-
kek legnagyobb örömére. 
Ezen a játszótéren is felújí-
tásra kerül a burkolat, va-
lamint új utcabútorok ke-
rülnek kihelyezésre, illetve 
frissül a zöld felület is. 

CSALÁDBARÁT VÁROS

GRUND GALERI – játszótéri kör kép az igazi szakértők szemével
Várdombi játszótér (Csónakázó tó)

ZOÉ (9), NOEL (6), LARA (4) 
Zoé és testvéreinek kedvence ezen a játszótéren a torony, de nemcsak a Csónako-
zó-tóhoz szoktak járni. Mint elmondták, Múcsonyban laknak, de a nyarakat legtöbbször 
mamájukkal töltik Kazincbarcikán és nagyon élvezik az itteni játszótereket, kedvencük 
a Völgy parki játszótér, de mint mondják, mindegyik nagyon élvezetes. 

Herbolyai játszótér

KRISTÓF (3)
Bár Kristóf még csak három és fél éves, édesapjával 
nagy rajongói a herbolyai játszótérnek, amelyen ked-
vencük a közel négy méter magasról induló sárga csúsz-
da. Szakértőnk gondosan megmutatta nekünk az ösz-
szes lehetőséget, hogyan lehet az eszköz tetejére feljutni 
és kérdésünkre, hogy nem fél-e a magasban, büszkén 
csak annyit mondott: „hamarosan négyéves leszek, 
nem félek.” 

BÁLINT (6) NAPSUGÁR (6)
Bálint és Napsugár hamarosan iskolába megy, de ahogy 
eddig is, idén nyáron is rendszeresen látogatják a Völgy 
parki játszóteret. Az általuk csak sportfalnak nevezett 
rész a kedvencük, bár mint elárulták, nem ez az egyet-
len létesítmény, amit látogatnak, szinte a város összes 
játszóterén jártak már. Ha meg éppen nem a játszótéren 
mozognak, akkor is találnak maguknak elfoglaltságot.
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INTERJÚ

Harminc éve a betegekért 
Semmelweis Ignácnak, az anyák megmentőjének a születésnapja a 
magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Ez alkalomból július 1-jén 
a Mezey István Művészeti Központban Szitka Péter, Kazincbarcika 
polgármestere és Klimon István alpolgármester köszöntötte az egész-
ségügyi alapellátásban dolgozókat. Az ünnepségen a háziorvosok, a 
házi gyermekorvosi, a védőnői, az iskola – egészségügyi ellátásban, 
a fogorvosi alapellátásban, valamint az alapellátáshoz kapcsolódó 
ügyeleti ellátásban dolgozók vettek részt. A hagyományos 
megemlékezés minden évben lehetőséget kínál a gyógyá-
szatban tevékenykedők elhivatottságának, kitartásának a 
méltatására. A Semmelweis-nap alkalmából a Kazincbarci-
ka Város Egészségügyéért kitüntető díjban Kazincbarcika 
Város Önkormányzatának képviselő-testülete ezúttal dr. 
Rácz Zsigmond háziorvost részesítette. Dr. Rácz Zsigmond 
1987-től él Kazincbarcikán családjával, ahol körzeti orvos-
ként kezdett dolgozni a Május 1. úti felnőtt orvosi rendelőben, 
1998-tól pedig Herbolyán, a Gépész úton kialakított ren-
delőben praktizál. Az elismerés kapcsán munkájá-
ról, a városban eltöltött évtizedekről faggattuk 
szerkesztőségünkben. 

Miért ezt a területét választotta 
az orvostudománynak? Sokan 
nagyobb presztízst tulajdoníta-
nak a kórházi orvoslásnak…
Az volt a meghatározó, hogy 
szerteágazó, tehát sok minden-
nel foglalkozhatok. A nagybá-
tyám ugyancsak háziorvos volt, 
beletekinthettem a munkájába, 
ez segített a döntéshozatalban. 
Nem szeretem a pusztán tudo-
mányos munkát, ahol kutatáso-
kat, labormunkát végeznek, mert 
nincs meg a betegekkel a szemé-
lyes kontaktus. Nekem szüksé-
gem van a közvetlen kapcsolatra 
a páciensekkel. 

A háziorvos pszichológus is egy-
ben?
Többnyire. Az idős, egyedül élő 
betegek egy néhány perces be-
szélgetést, tanácsot, jó szót sok-
kal szívesebben vesznek, mint 
egy eléjük tolt receptet. 

Jól tudom, hogy Önnek nagy sze-
repe volt a herbolyai városrész 
szociális blokkjának létrehozá-
sában? 
Igen. Ezenkívül tizenhárom évig 
voltam az 1. Számú Idősek Ott-
honának az orvosa. 

Valamint a VRCK sportorvosa…
A sportorvos megfogalmazás nem 
pontos, hiszen nincs meg a sport-
orvosi képesítésem. A VRCK-nál 
én végzem az általános orvosi 

munkákat. Nem vagyok sebész, 
komolyabb probléma esetén a 
megfelelő intézetbe, illetve or-
voshoz irányítom a sérültet. Ap-
róbb sérüléseket ellátok, vala-
mint a megfázástól kezdve az 
egyéb belgyógyászati betegsé-
geken át foglalkozom a fiúkkal. A 
nagyjából húsz év alatt egyetlen 
hazai meccset sem mulasztottam 
el. Korábban idegenbe is többször 
elmentem velük, most már telik 

az idő, nagy a távolság, ritkábban 
kísérem el őket.  

Hogyan látja Kazincbarcika la-
kosságának az egészségügyi ál-
lapotát? Mennyire élünk egész-
ségesen?

Úgy vélem, megfelel az or-
szágos átlagnak. Ami 

esetleg eltérés, sajnos 
elég sok a tüdőgyó-
gyászati eset. Ez ösz-
szefügg az életmó-
dunkkal, valamint a 

korábbi évtizedek-
ben sokan dolgoz-

tak egészségkárosító 
munkahelye-

ken, bá-
nyá k -

b a n , 
v e -

g y i 

üzemekben. Ma már nem jellem-
ző, de az idős embereknél nagyon 
gyakori az ilyen megbetegedés. 

Tősgyökeres barcikai?
Nem. Tősgyökeres hajdúböször-
ményi vagyok. Az első 30 éve-
met ott és Debrecenben töltöt-
tem, onnan kerültem Edelénybe, 
mint háziorvos. Kilenc év után 
jöttem át Kazincbarcikára, azóta 
harmincegy éve itt élek.

A feleségével itt ismerkedett 
meg?
Nem, Debrecenben. Ő orosz-né-
met szakot hallgatott, utolsó éves 
voltam, mikor összeházasodtunk 
és már együtt kerestünk munka-
helyet, lakhelyet. 

Hogyan élte meg a változást?
Vonzónak találtam Barcika 
egészségügyét. Ide kerültem egy 
jó nevű kórház közvetlen köze-
lébe, jó kapcsolatot alakítottam 
ki a kollégákkal is. Talán az volt 
a kórháznak az egyik legsikere-
sebb időszaka, számos, neves or-
vos dolgozott itt akkor.

Vállalt valamilyen közszerepet a 
város életében?
Igen, először az Egészségügyi 
és Szociális Osztálynak voltam 
külső munkatársa, ami azt je-
lenti, hogy az ápolási díjakat, a 
méltányos közgyógyellátási ké-
relmeket szakmailag nekem kel-
lett elbírálni egy bizottság kere-
tén belül, ahol több szakember 
volt. Azonkívül két ciklusban az 
Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság tagjaként segítettem külsős-
ként az önkormányzat munkáját. 

Mit lehet tudni a magánember 
Rácz Zsigmondról?
Mint említettem, a feleségem-
mel az egyetemi évek végén 
ismerkedtünk meg, két gyer-
meket neveltünk. A nejem 
orosz-angol-német szakos pe-
dagógusként dolgozott a város-
ban. A lányom jogász lett, Haj-
dúböszörményben él. Mai napig 
aktív édesanyám szívesen vi-
gyáz a kislányára és hétvégén 
örömest főzi a kedvenceiket. A 
fiam Kazincbarcikán él, a Bar-
cika Centrum Kft. munkatársa, 
egy tizenegy éves kislánya van. 
A feleségemmel szeretünk utaz-
ni, bejártuk fél Európát. Rendsze-
resen járunk Hévízre, nemcsak a 
nyaralás, hanem a kondíció meg-
tartása miatt is. Kikapcsolódás-
ként előszeretettel nézem a régi 
filmeket. Főként a francia krimi-
ket kedvelem, mert nem csak vé-
res akciókat tartalmazott, mint 
a mai filmek, meg voltak fűsze-
rezve lélektani cselekménnyel is. 
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Gyors ütemben zajlanak a 
munkálatok a Kazincbarci-
kai Összevont Óvodák Cso-
konai úti székhely intézmé-
nyében, a Százszorszép és 
a Napsugár Tagóvodákban. 
Az előkészítő munkálatok-
kal hamarosan végeznek, a 
régi burkolatokat felbon-
tották és a radiátorok is 
lekerültek már a falakról. 
A következő hetekben el-
készül a külső állványozás 
is, így a szigetelés és a te-
tők rekonstrukciója is el-
kezdődhet.

– Az energetikai fejlesztés-
hez és a belső falfelületek 
festéséhez és burkolásá-

hoz szükséges előkészü-
leti munkálatok a végéhez 
közelednek. A régi csem-
péket, a falburkolatokat, az 
elhasználódott járólapokat 
felbontották, a fűtőteste-
ket is leszerelték mindhá-
rom épületben – tudtuk 
meg Klimon István alpolgár-
mestertől. A falak javítása, 
glettelése és csiszolása, a 
villamos vezetékek kábel-
csatornáinak kialakítása is 
a tervek szerinti ütemben 
készül.
– A több mint 530 millió fo-
rintos összértékű korsze-
rűsítés az Európai Unió tá-
mogatásával valósul meg, 
de önkormányzatunk je-

lentős összeggel, 320 mil-
lió forintos önerővel járul 
hozzá ahhoz, hogy a komp-
lex energetikai felújításon 
túl megújuljanak a burko-
latok, sor kerüljön a belső 
tisztasági festésre, a villa-
mos hálózat részleges fel-
újítására, a tűzjelző hálózat 
felújítására, az informatikai 
és telefonhálózat fejleszté-
sére, az akadálymentesítési 
kiegészítő munkák elvég-
zésére, valamint a riasztó 
és kaputelefon-rendszerek 
kiépítésére is – árulta el a 
városvezető.
A tervek szerint az őszi 
tanévkezdésre mindhá-
rom épület falazatait és te-

tőszerkezetét hőszigetelik, 
a nyílászárókat cserélik, a 
fűtési rendszerek szabá-
lyozó elemeit felújítják, új 
energiatakarékos világí-
tó testeket építenek ki. Az 
óvodák színpompás hom-
lokzati vakolatot kapnak, és 
a Napsugár óvoda mellett a 
székhely és a Százszorszép 
oviban is napelemes rend-
szer működik majd.

– Az épületeken végzett 
energetikai fejlesztéseknek 
köszönhetően az üzemel-
tetési költségek jelentősen 
csökkennek majd, hiszen 
eggyel magasabb energe-
tikai besorolást kaphatnak 
az intézmények. Az önkor-
mányzat által biztosított 

további munkálatok pedig 
szintén tovább növelik majd 
az óvodapedagógusok és az 
ide járó óvodások komfort-
érzetét. Bár a kicsik való-
színűleg csak annyit fognak 
érzékelni a hatalmas beru-
házásból, hogy egy kívülről 
is sokkal színesebb óvodá-
ba térhetnek majd vissza 
ősszel, de reméljük nagy 
örömmel töltik majd tovább-

ra is életük egy meghatáro-
zó korszakát a megújult in-
tézményekben. – mondta el 
az alpolgármester, aki hoz-
zátette, hogy ezzel külső-
leg is modern, méltó környe-
zetben folytatódhat majd az 
országos szinten is magas 
színvonalú szakmai munka.

BERUHÁZÁS

HAMAROSAN ÚJ SZÍNEKBEN AZ ÓVODÁK
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1000 Mbit/s
www.parisat.hu

SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT 
sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.

Válaszd ki, hogy mekkora sebességű INTERNETET szeretnél.
128 DIGITÁLIS TV (40 HD) csatorna kódolatlanul. 

További 32 TV (15 HD) műsor kódoltan. 
AJÁNDÉK ANALÓG műsorok. 

PRÉMIUM műsorok reklám nélkül: HBO PAK, HBO MAX-PAK, 
CINEMAX PAK, FILM NOW , 6XL 24 órás erotikus csomag. 

ONLINE TV: HBO GO, FILMBOX LIVE
Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal.

Díjmentes számhordozás, PARISAT hálózaton belül ingyenes.
Keresd bátran Üzletkötőinket, akik segítenek eligazodni 

rendkívül széles választékú szolgáltatásaink között.  
MEGRENDELÉS: PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54. 

Telefon: 48/512-448 e-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötők száma: 20/537-2550, 20/563-6496

0 Ft Bekötési díj.   
AKCIÓNK régi és új Ügyfelek részére egyaránt érvényes. 

1000 Mbit/s optikai csatlakozás Kazincbarcikán lehetséges
előzetes technikai felmérés után.  

Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

HELYBEN
VAGYUNK!

Vitara üzemanyag-fogyasztás: 5,8-6,3l/100km, vegyes CO2-kibocsátás: 131-143 g/km. A kép illusztráció, a hirdetés nem minősül ajánlattételnek. *Hűségprogram keretében. 

Kazincbarcika, Tardonai u. 59.  H-P: 08-17-ig;   Szo: 08-13-ig
www.szabosuzuki.hu

     

Értékesítés: (48) 510-060  Szerviz: (30) 345-2813

LÉPJEN MOST!!!

NYARALJON FELHŐTLENÜL VITARÁJÁVAL!

SZABADON VÁLASZTHAT
AJÁNDÉKCSOMAGJAINKBÓL!!!

SIESSEN! Akciónk nem tart örökké!

KÉSZLETRŐL VÁSÁROLT VITARA ESETÉN!

HAGYOMÁNYOS
TERMELŐI PÉNTEK!

A húsbolt ajánlata:
(07.18–07.21.)

sertéscomb 1319 ft helyett 1199 ft
Csirkecomb (egész) 639 Ft helyett 499 Ft
A Pékáru mintabolt ajánlata:

Félbarna kenyér 1 Kg          289 Ft helyett 269 Ft

VÁROSI PIACCSARNOK
KAZINCBARCIKA, MÁTYÁS KIRÁLY U. 2.

Nyitva keddtől péntekig 6-tól 16 óráig
Szombaton 6-tól 13 óráig, vasárnap 6-tól 12 óráig

Tel.: +36 30 573-5584

2 0 1 9 .  j ú l i u s  1 9 - É N

(egész/
szeletelt)

Egri boros szaküzletünk új termékei:
100%-os Mádi gyümölcslevek

Melyek Cukor és Tartósítószer mentesek 
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KREATÍV NYÁR

Rutkai Borival alkottak a gyerekek Kazincbarcikán
Kreatív nyár 2019 címmel indítottak ingyenes képzőmű-
vészeti alkotótábort a környezettudatosság jegyében. 
A kéthetes programsorozatnak az Ózdi SZC Deák Ferenc 
Szakképző Iskolája és Művészeti Szakgimnáziuma adott 
otthont. 

A fiatalok június 24-től július 
5-éig vehettek részt a tá-
borban. Az együttműködés 
célja kreatív fiatalok önkife-
jezésének erősítése, a krea-
tivitás fejlesztése, valamint 
az esztétikai nevelés.
Művészkedésre két turnus-
ban volt lehetőség, az első 
héten a 10-14 éves fiatalok 
bontogatták szárnyaikat, 
míg a második héten a 14-18 
éves tanulók mutatták be 
tudásukat. A táborélet több 

helyszínen zajlott. A „nyitott 
műhely” által a városlakók 
is betekintést nyerhettek a 
munkába. A művészpalán-
ták több technikát is kipró-
báltak, volt, akinek újdonság 
volt a sokszorosító grafikai 
eljárás, de latba vetették a 
klasszikus rajzi techniká-
kákat és a vegyes techni-
kát is. Több szoborcsoda is 
született, melyből kiállítást 
is rendeztek az iskola au-
lájában.

A programszervezők vál-
tozatos helyszíneket biz-
tosítottak a diákoknak le-
hetőséget adva arra, hogy 
befogadják az újdonságo-
kat. Különleges helyszín-
nek számított a Kazincbar-
cikai Sport Központ belső 
fala, melyet saját készítésű 
mintákkal, fújással színez-
tek át a művésztanoncok. A 
nagyobbak szoborcsodákat 
alkottak a Mezey Művészeti 
Központ udvarán. Több gúla 
alakú, színes alkotás tű-
nik fel az arra járók szeme 
előtt, melyek Kazincbarcika 
belvárosában kapnak majd 
helyet. A táborba sztár-
vendég is érkezett, gyere-
kekkel Rutkai Bori töltött el 
egy napot. A neves magyar 

képzőművész, zeneszerző, 
énekes maga is padba ült és 
a diákokkal együtt ceruzát, 
ecsetet ragadott. 

A tábor művészeti vezetői:
Kovács Gabriella, a Deák 
Ferenc Szakképző Iskola és 
Művészeti Szakgimnázium 
művésztanára, köztéri alko-
tások művészeti vezetője, 
az Ördögkatlan Fesztivál tá-
borvezetője;
Somodi-Hornyák Szi-
lárd, a Deák Ferenc Szak-

képző Iskola és Művészeti 
Szakgimnázium művész-
tanára, rendszeres kiállító, 
az Ördögkatlan Fesztivál tá-
borvezetője;
Reichardt Anna, a Deák Fe-
renc Szakképző Iskola és 
Művészeti Szakgimnázium 
művésztanára.
A program az Európai Unió 
Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap, mely Kazincbarci-
ka Város Önkormányzata és 
a Barcika Art Kft. támogatá-
sával valósult meg. 
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HOGY JÓL TELJEN A VAKÁCIÓ

Nyári bűnmegelőzési tanácsok
A nyár egyebek mellett a kikapcsolódás, a szórakozás és az 
ellazulás időszaka. Az iskolai szünetben gyermekeink óvat-
lanabbá, figyelmetlenebbé válnak. Sajnos, mi felnőttek sem 
vagyunk minden esetben kellőképpen elővigyázatosak, 
bizony előfordul, hogy meggondolatlanságunkkal teret en-
gedünk az alkalmi bűnözőknek. A kellemetlen, kárt okozó 
események elkerülésére, megelőzésére összegyűjtöttünk 
néhány hasznos tanácsot, melyet érdemes megszívelni. 

A gyermekek – kicsik és 
kamaszok egyaránt – na-
gyobb mértékben vannak 
kitéve az ellenük elkövetett 
bűncselekmények veszé-
lyének. Éppen ezért, foko-
zottabban figyeljünk rájuk 
az utakon, játszótereken!
Természetesen, nem csu-
pán a kiskorúak válhatnak 
áldozatokká. A nyár a fesz-
tiválok tömkelegét kínálja, 
itt sem árt az óvatosság. 
A tömegben a zsebesek és a 
tolvajok biztonságban érzik 
magukat. A rendezvényekre 
ne vigyünk magunkkal nagy 
összegű készpénzt. Ameny-
nyiben ez elkerülhetetlen, 
célszerű a táska egy eldugott 
rekeszében külön tárolni. 
Üdítő, vagy alkoholos ital 
fogyasztásánál csak gyári 
csomagolású, előttünk fel-
bontott italt igyunk és ne 
hagyjuk őrizetlenül. Az éj-
jeli gyalogos közlekedésben 
kerüljük a kietlen helyeket, 
inkább szervezzük meg a 
csoportos hazafelé utun-
kat. Ittasan soha ne üljünk 
a volán mögé. S ha már a 
közlekedésnél tartunk, a 
sofőrök igyekezzenek be-
tartani a KRESZ előírásait, 
a gyalogosok pedig min-
den esetben használják a 
kijelölt gyalogátkelőket. A 
bűnmegelőzési szakembe-
rek mindig felhívják a figyel-

met arra, hogy a zsúfolt he-
lyek, bevásárlóközpontok, 
piacok, tömegközlekedési 
eszközök, állomások, meg-
állók és strandok a zsebtol-
vajok számára ideális elkö-
vetési terepet jelentenek, 
ezért ezeken a helyszíne-
ken különösen figyeljenek 
az értékeikre! Közlekedé-
si eszközre történő le-és 
felszálláskor ügyeljenek 
táskáikra, és csomagjaikat 
ne bízzák ismeretlen sze-
mélyekre. Soha ne hagy-
juk értékeinket az autóban 
látható helyen. A kánikulai 
melegben jólesik a fürdő-
zés, de ha fürödni megyünk, 
ott hagyott holminkat őriz-
ze valaki, vagy, - ha lehető-
ség van rá – használjuk az 
értékmegőrzőt. S ha nya-
ralni megyünk, ne posz-
toljunk egyidejű fotókat és 
leírásokat a hollétünkről, 
kedvet adva a betörőnek. 
A lakásbiztonság esetén 
lakás legkritikusabb pont-
ja a bejárati ajtó és az ab-
lak. Az ajtókra szerelhetnek 
pótzárakat, biztosítóláncot, 
emellett mozgásérzékelős 
lámpát is elhelyezhetnek 
környezetében, amely a 
mozgást érzékelve hirte-
len felkapcsol. 
Az ablakoknak sem árt a 
megerősített védelem. Az 
alacsonyabban fekvő abla-

kokat, erkélyeket védhetik 
rácsozattal, betörésgát-
ló fóliával vagy redőnnyel, 
emellett olyan kombinált 

riasztóberendezések is 
beszerezhetők, amelyek 
helyben riasztanak. S nem 
árt titokban tartani azt sem, 

ha netán egyedül élünk, 
vagy huzamosabb ideig 
tartózkodunk magányosan 
otthonunkban!

Egy-két tudnivaló a gyerekeknek 
Idegenekben még ha kedvesek is, ne bízz meg, és 
soha ne menj velük sehová, még útbaigazítás céljá-
ból sem! Soha ne nyiss ajtót ismeretlen személynek, 
ha egyedül vagy otthon! Értékeidet tartsd bizton-
ságos helyen és ne add oda senkinek! A táskádat 
mindig tartsd magad mellett! Ha elmész otthonról, 
mondd meg szüleidnek, hová mész, kivel találkozol, 
és körülbelül mikor érsz haza! Veszély esetén hívd 
a 112-es segélyhívó számot!

A szabadvizek veszélyei
A kánikulai melegben kellemes felüdü-
lést jelent a vízparton való időtöltés. A 
hűs habokban való lubickolás azonban 
számos veszélyt is rejt magában, amit 
a gondtalan pihenés, illetve nyaralás el-
töltéséhez mindenképp szem előtt kell 
tartani. Hazánk szabad vizekben rendkí-
vül gazdag, mely számtalan lehetőséget 
kínál fürdőzésre, sportolásra egyaránt. 
Azonban a vakációzóknak számolniuk 
kell a veszélyt rejtő helyzetekkel, főként 
a vizek és az időjárás szeszélyeivel. 
Sajnos, a nyílt vizek évről évre szednek 
áldozatokat, ezért összegyűjtöttünk né-
hány tanácsot, amit nem árt megszívelni. 
Úszni nem tudók, gyengén úszók csak 
sekély vízben fürdőzzenek.
 Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 
éven aluli gyermek csak felnőtt közvet-
len felügyelete mellett fürödhet a szabad 
vizekben. Az úszni nem tudó gyerme-
keknek mindenféleképp, de a jól úszók-
nak is célszerű a mentőmellény vagy a 
mentőgallér használata.
Ne ugorjanak felhevült testtel a vízbe, 
valamint kerüljék el a vízjárművekről, für-
dőeszközökről való hirtelen vízbeugrást.
A szabadvizeken is vannak kijelölt fürdő-
helyek.  Biztonságuk érdekében ne hagy-
ják el ezt a területet. 
Elsodródott játékok, matracok után ne 
ússzanak mélyvízre.
Erősödő szélben csónakkal, fürdőesz-
közzel elsodródók lehetőség szerint ma-

radjanak a csónakban, amíg kisvízre érnek 
vagy ameddig megérkezik a segítség.
Fürdés, illetve fürdőeszköz használata 
előtt ne fogyasszanak nagy mennyiségű 
alkoholt.
Vihar közeledtére azonnal menjenek ki a 
partra és keressenek biztonságos mene-
déket. 
Úszni nem tudók a mély vízben ne használ-
janak felfújható fürdőeszközöket – gumi-
matracot, gumicsónakot – s ne aludjanak 
el azokon. 
A legfontosabb ismérveken kívül akadnak 
szabályok, melyek betartása fontos lehet. 
Többek között kerüljék a teli gyomorral 
való fürdést. Legyenek óvatosak az éjsza-
kai fürdőzéssel. A megvilágított vízfelüle-
ten és legfeljebb a mélyvíz határáig ússza-
nak. Szív és érrendszeri-, légző-, továbbá 
mozgásszervi betegségben szenvedők 
egyedül soha ne fürödjenek. Tilos fürödni 
hajóútban, hajóutat és hajózási akadályt 
jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek 
és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 
100 méteres körzetében, vízlépcsők és 
vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivé-
teli művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- 
és révátkelőhelyek 100 méteres körze-
tében, valamint az egészségre ártalmas 
vizekben. 
A nyár örömeinek kihasználása csakis úgy 
lehet teljes, ha a jól megérdemelt szabad-
ságunk alatt is józanul és megfontoltan 
cselekszünk. (Forrás: police .hu)
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VÁROSI FŰTŐMŰ

Gázmotort cseréltek 
Kicserélték a városi fűtőmű három gázmotorja közül a leg-
több üzemórát futott berendezést. A több mint 100 millió 
forintos beruházásnak óriási szerepe van az üzembizton-
ság szempontjából, hiszen ezek a berendezések látják el 
a melegvízszolgáltatást, illetve a téli időszakban a fűtést 
Kazincbarcika távhős lakásaiban.

Óriásdaruval emelték be a Dániából érkezett gázmotort az 
Alteo Csoport által üzemletetett városi fűtőmű csarnokába. 
A régi gázmotor hosszú távú üzemeltetése és felújítása már 
nem lett volna gazdaságos, ezért döntött úgy a cégcsoport 
vezetése, hogy egy kevés üzemórát futott és rendkívül jó 
állapotban lévő gázmotort vásárol. A cég üzletpolitikájában 
nagy szerepet játszik a barcikai fogyasztók elégedettsé-
ge, így nem volt kérdés az, hogy az önerőből finanszírozott 
gázmotort megvásárolja és üzembe helyezze. A beruhá-
zásnak köszönhetően nagyban nő az üzembiztonság és az 
állandó rendelkezésre állás. A tesztüzem után július végén 
már teljes kapacitással termeli majd az újonnan beszer-
zett gázmotor a hőt, ami a melegvíz biztosításához és a 
téli fűtéshez nélkülözhetetlen – tette hozzá Bóta Márton 
karbantartási vezető.

SZAKMAI FÓRUM

BORSOD MEGYEI JEGYZŐK TANÁCSKOZTAK
Egész napos szakmai tanácskozást tartott Kazincbarci-
kán a Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete július 3-án a 
Mezey István Művészeti Központban. A rendezvény célja 
hogy évről évre segítse a megyében dolgozó jegyzők 
szakmai munkáját és fejlődését. 

Az egyesület idei első 
ilyen jellegű rendezvényét 
dr. Sallai Árpád, címzetes 
főjegyző nyitotta meg, 
aki örömét fejezte ki az-
zal kapcsolatban, hogy a 
szervezet immár 22 éves 
múltra tekint vissza. 
Ezt követően Klimon Ist-
ván alpolgármester kö-
szöntötte a vendégeket 
és az egyesület tagjait, 
majd a városvezető be-
szélt Kazincbarcika el-
múlt évekbeli fejlődésé-

ről, illetve kitért arra is, hogy 
milyen fontos esemény az 
itt lakók számára, hogy a 
település idén ünnepli 65. 
születésnapját.
Dr. Agonás Lajos, a Borsodi 
Jegyzők Szakmai Egyesü-
letének alelnöke, ezután a 
szakmai munka fontossá-
gáról és a tavaszi választá-
sok tapasztalatairól beszélt, 
illetve az őszi önkormány-
zati választásokkal kapcso-
latos gondolatait osztotta 
meg a hallgatósággal.

A nap további részében több 
előadást is meghallgathat-
tak a jelenlévők, először dr. 
Szuromi Krisztina, Kazinc-
barcika város jegyzőjétől, 
majd a Nemzeti Választá-
si Iroda munkatársaitól az 
európai uniós választások-
ról, illetve a közelgő önkor-
mányzati választásokra 
való felkészülésről.

A fórum zárásaként dr. Mak-
kai Orsolya, a Barcika Art Kft. 
ügyvezető igazgatója adott 
betekintést Kazincbarcika 
városmarketingjébe. Előa-
dásának fókuszában a vá-
rosfejlesztés és a Kolorcity 
koncepció kidolgozása és 
kivitelezése volt.

REKONSTRUKCIÓ

Ideiglenes bejáraton közelíthető 
meg a polgármesteri hivatal

Július 9-től új szakaszba lép a Fő tér felújítása, melynek 
keretében lebontják a polgármesteri hivatal bejárata előt-
ti járdát. A látogatók a városházát a főbejárat helyett, az 
épület melletti parkoló felől, a házasságkötő teremnél 
lévő ideiglenes bejáraton tudják majd megközelíteni a kö-
vetkező hetekben. 

A tervek szerint a munká-
latok az épület előtt egész 
júliusban folytatódnak majd, 
az ideiglenes bejárat is aka-
dálymentesített és moz-
gáskorlátozottak számára 

is használható lesz majd. Az 
aulából az irodák a szokott 
rend szerint közelíthetőek 
meg, a hivatalban zavarta-
lanul folyik a munka a kinti 
munkálatok ellenére is. 

A Fő tér rekonstrukció-
ja még 2017 őszén indult, 
a közel kétéves beruházás 
előreláthatóan nyár végé-
re fejeződik majd be. A már 
tavaly átadott első fázis 
után, idén kezdődött meg a 
polgármesteri hivatal előt-
ti terület rekonstrukciója is, 
amelynek végén a tervek 
szerint ősszel vehetik majd 
birtokba a teljesen megújult 
Fő teret a kazincbarcikaiak.

BARCIKA SZOLG KFT.

Kártyás fizetési 
lehetőség

Júliustól már bankkártyával is fizethetünk a Barcika Szolg 
Kft. ügyfélszolgálatán. A cég ügyfelei, legyen szó táv-
hőszolgáltatás vagy önkormányzati tulajdonú bérle-
mény bérleti díjáról, minden kérdéses tranzakciót ezentúl 
bankkártyával is rendezhetnek. 

A Munkácsy tér 1. szám alatti ügyfélszolgálat a meg-
szokott nyitvatartási rend szerint várja az ügyfele-
ket, akik ezentúl még kényelmesebben fizethetnek a 
pénztárban. A bankkártyás fizetés vásárlásnak számít, 
így az ügyfélre nézve semmilyen plusz költséggel nem 
jár, gyorsabb és biztonságosabb, mint a hagyományos 
készpénzes fizetés.

KAZINCBARCIKAI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET 

Tetten ért színesfémtolvaj
Az elmúlt hétvégén is bőven akadt dolguk a helyi rendészet munkatársainak. Az esetek 
között körözött személy letartóztatása és színesfémtolvaj tettenérése is szerepelt.

Rendőrségi bejelentés és segítségkérés alapján színesfémtolvajt fogtak a Kazincbarci-
kai Önkormányzati Rendészet munkatársai július 7-én, vasárnap a késői órákban. Ka-
zincbarcikán, a volt Jókai középiskola mellett található hulladékudvar területére hatolt 
be az elkövető, aki több kiló színesfémet gyűjtött össze a helyszínen. A kazincbarcikai 
rendészek gyors intézkedésének köszönhetően a kerítésen éppen átugró és menekülni 
próbáló tolvajt elfogták, majd további intézkedésre átadták a rendőrség munkatársainak.
Ugyancsak a helyi rendészek egy körözött személyt is elfogtak Kazincbarcikán a Má-
tyás Király út 75. szám előtt. A körözési listában szereplő férfit a rendészek felismerték, 
majd igazoltatták. A rendőrségi adatok lekérése után megerősítést nyert az a tény, hogy 
az illető ellen érvényes körözés van kiadva. A gyors és hatékony ellenőrzés és letar-
tóztatás után a körözött férfit a rendőrségnek adták át az önkormányzati rendészek, 
további intézkedésre.



10 2019. JÚLIUS 12.

KBSC

Edzőmérkőzésekkel folytatódott a felkészülés
A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II augusztusi rajtjára 
való tréningek monotonitását felkészülési mérkőzésekkel 
törte meg a KBSC. A kék-sárgák az elmúlt héten kétszer is 
pályára léptek NB III-as illetve NB I-es csapat ellen. 

A Kazincbarcika idei első 
tesztmérkőzését az ugyan-
csak másodosztályban 
szereplő Balmazújváros el-
len játszotta volna. A haj-
dúsági együttes azonban 
lemondta a találkozót, ám 
a Gálhidi-tanítványok nem 
maradtak mérkőzés nélkül, 
hiszen az NB III-ba frissen 
feljutó Ózd ellen meccsel-
hettek. A putnoki találkozón 

már a félidőben vezetésre 
tett szert a barcikai alakulat, 
mely a végén magabiztosan 
győzött 4-0-ra. A gólokat 
Gábor, Kanalos, Virág és 
Lukács szerezte. Az elmúlt 
héten egy újabb felkészü-
lési találkozót is játszott a 
KBSC. Az élvonalban sze-
replő Mezőkövesd ottho-
nában egygólos vereséget 
szenvedett a Kazincbarcika. 

Az első félidőben jól állták 
a sarat a kék-sárgák, mivel 
ekkor nem született gól. A 
második félidőben a barci-
kai együttes büntetőt hibá-
zott, Cseri pedig a mérkőzés 
egyetlen gólját megszerez-
ve eldöntötte a találkozót.
A Kazincbarcika a tervek 
szerint ezen a héten három 
edzőmérkőzést játszik. Elő-
ször a szintén másodosz-
tályban szereplő Nyíregy-
háza otthonában lépnek 
pályára, majd a DVTK II és 
a KBSC-Bánhorváti lesz az 
ellenfél.

SÚLYEMELÉS

Barcikai sikerek
A közelmúltban rendezték a szlovákiai Bobrovban az 
Olimpiai Reménységek Versenyét, melyen a KVSE eme-
lője Féderer Benjámin is dobogóra lépett. A versenyen a 
magyar fiúcsapatból Pátrovics Géza tanítványa volt a 
legeredményesebb.

Az eseményen a visegrádi 
országok fiatal tehetsé-
ges súlyemelői vehettek 
részt. A lányok jól szere-
peltek, hiszen megnyer-
ték a csapatversenyt. 
A fiúknál a KVSE tréne-
re Pátrovics Géza volt a 
csapatvezető.  Itt nem si-
került a bravúr, hiszen a 4. 
helyen végzett a csapat. 
Azonban a 81 kg-os súly-
csoportban induló kazinc-
barcikai Féderer Benjámin 
remek eredményeket ért 
el mind lökésben, mind 
szakításban. Az első fo-
gásnemben három jó gya-
korlatot mutatott be, hi-
szen a 105, 110 és a 115 

kg-t is kiszakította. Lökés-
ben Benjáminnak két jó fo-
gása volt, 130 és 137 kg-on. 
A 145 kg-os súly felvétele 
ugyan sikerült, de a gyakor-
lat második fele, annak ki-
lökése most még nem jött 
össze. Ha mindez sikerült 
volna, akkor meglett vol-
na lökésben és összetett-
ben is az országos rekord, 
de ami késik, nem múlik, 
később még összejöhet 
ez is a KVSE emelőjének. 
A magyar fiúcsapatból így 
is Féderer Benjámin volt a 
legeredményesebb a sinc-
lair pontszámítás alapján, 
így edzője Pátrovics Géza 
büszke lehetett rá.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

MOZDULJ,KAZINCBARCIKA!

JÚLIUS 20. 
(SZOMBAT) 8.00
KAZINCZY FERENC
TORNACSARNOK

MIRE KÉPES A TESTÜNK?

HIRDETÉS

PÁLYÁZAT

Fotó: Márkus Erzsébet

Fotó: KBSC
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A RENDEZVÉNY FŐ TÁMOGATÓJA: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

www.kolorcity.hu

JEGYINFORMÁCIÓ
A BELÉPŐDÍJAS PROGRAMOKRA JEGYEK VÁLTHATÓK ONLINE A WWW.KOLORCITY.HU/FESZTIVALJEGYEK/ OLDALON, 

VAGY NYOMTATOTT FORMÁBAN AZ ALÁBBI JEGYÉRTÉKESÍTÉSI PONTOKON.

KAZINCBARCIKA, A SZÍNES VÁROS BEMUTATJA:

Wellhello • Halott Pénz • Margaret Island
BlahalouIsiana • Bereczki Zoltán • P.Mobil

Kowalsky meg a Vega • Miklósa Erika
Hot Jazz Band • Magyar Nemzeti Táncegyüttes…

KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK • STREET ART AKCIÓK
GYERMEK-ÉS CSALÁDI PROGRAMOK • GASZTRONÓMIA

A programok napján 
a rendezvényhelyszíneken is válthatók jegyek.

Fizetési lehetőségek: készpénz, bankkártya, Szépkártya 
-MKB, -OTP, -K&H, Edenred, Erzsébet utalvány Plusz

Elővételben váltott jegyek:
Az elővételes (kedvezményes) jegyár az adott eseményt 

megelőző utolsó nap pénztárzárásig, online értékesítésnél 
előző nap éjfélig történő jegyvásárlás esetén érvényes!

KEDVEZMÉNY DIÁKOKNAK!
Érvényes diákigazolvány felmutatásával az augusztus 9-i, 10-i, 15-i és 16-i programokra 

elővételben, kazincbarcikai pénztárakban váltott jegyek 500 Ft kedvezménnyel vásárolhatók meg. 
A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze.

Egressy Béni Művelődési Központ
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.

Telefon: +36 48 510 220

Nyitvatartás: 
hétfőtől-péntekig 10.00–18.00, 

a fesztivál ideje alatt 10.00–18.00

Mezey István Művészeti Központ
3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Telefon: +36 48 310 116

Nyitvatartás: hétfőtől-péntekig 10.00–18.00, 
szombaton 10.00–14.00, 

a fesztivál ideje alatt 10.00–18.00

Tourinform Miskolc
3530 Miskolc, Széchenyi út 16.

Telefon: +36 46 350 425

Nyitvatartás: 
hétfőtől-péntekig 08.45–16.30, 

szombaton 9.00–14.00

Információ: +36 48 310 116  •  info@kolorcity.hu
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CSEMPE  AZONNAL
ÓRIÁSI  VÁLASZTÉKBAN

Alu- és horganyzott
csatornák

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,

nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,

palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,

tetőcserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

06-48/312-823, info@lilatuzep.hu

Ingatlan címe Ingatlan alapterülete

Egressy út 29. 38 m2

Egressy út 11. 136 m2

Munkácsy tér 5. 55 m2

Egressy út 22. 55 m2

Egressy út 34. 39 m2

Szent Flórián tér 14 m2

Pollack M. út 32. 89 m2

Az ingatlanok részletes leírása megtalálható:
http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/berbeado-uzletek/ 

Kapcsolattartó: Farkas Enikő Tel.: 06-20/364-2461 
E-mail: farkas.eniko@barcikaszolg.hu

ÜZLETHELYISÉGEK 
KIADÓK

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:
4 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:
4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás
6 000 Ft,

szukamacska-ivartalanítás, gallérral
11 500 Ft

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

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES
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A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban megjelenő cikkek, 
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JÚLIUS 13-ÁN REGGEL 8:00-TÓL, JÚLIUS 14–ÉN ESTE 20:00-IG!

kolorcity.hu/kolorfutas-nevezes-2019

2019. AUGUSZTUS 4.
KEDVEZMÉNYES

NEVEZÉS!

www.mazsoko.hu • 06-48/310-993 • Kazincbarcika, Táncsics Mihály út 11.

Hell coffe jegeskávé 3 íz 250 ml 220 Ft 880 Ft/l
Csemege uborka XXL 948 ml 280 Ft 295 Ft/l
Zöldbab hüvelyes 850 ml 70 Ft 82 Ft/l
Go energiaital szőlő 250 ml 75 Ft 300 Ft/l
Szobi gyümölcslé több íz 1 l 160 Ft 160 Ft/l
Denis citromlé 1,5 l 120 Ft 80 Ft/l
Aloe Vera több íz 1 l 360 Ft 360 Ft/l
Waffel töltött nápolyi több íz 185 g 220 Ft 1 189 Ft/kg
Playboy óvszer 12 db-os 400 Ft 33 Ft/db
Hell Energy Coffee 3 ízben 250 ml  220 Ft 880 Ft/l
Swiss Vitamins ital 3 ízben 250 ml 150 Ft 600 Ft/l


