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Pályázaton meghirdetett bérlakások, nyugdíjashá-
zi garzonok, valamint szociális bérlakások is gazdára 
találtak az elmúlt időszakban. Az önkormányzati tu-
lajdonú ingatlanokkal gazdálkodó Barcika Szolg Kft. 
folyamatosan utalja ki ezeket, bár a megnövekedett 
keresletet így sem tudja teljesen kiszolgálni.

A szociális bérlakásokat a 
hátrányos helyzetű, ne-
héz körülmények között 
élő családok kaphatják 
meg átmeneti megoldás-
ként. Ezeknek a lakások-
nak a rendbetételére az 
önkormányzat az elmúlt 
években saját és pályá-
zati forrásból több mint 
százmillió forintot költött. 
Bukó Géza önkormány-
zati képviselő, a társada-
lompolitikai bizottság el-
nöke szerint csak azokon 
a családokon tudnak se-
gíteni, akik az együttélés 
szabályait maximálisan 
betartva rendszeresen 
fizetik a jellemzően havi 
8-10 ezer forintos bérleti 
díjat, illetve a lakás rezsi-
költségét.
– Azt már a program be-
indításakor világossá tet-
tük, hogy elsősorban 
azokon a bajba jutott csa-
ládokon szeretnénk se-
gíteni, akik képesek az 
együttélés alapvető nor-
máit betartani. A laká-
sokba eddig beköltözött 
bérlőkről kivétel nélkül 
pozitív visszajelzés érke-
zett, amely mutatja, hogy 
jó úton indult el az önkor-
mányzat, amikor a bérla-
kásállomány átstrukturá-
lásáról döntött – emelte ki 
az önkormányzati képvi-
selő.
Az átstrukturálás ez 
esetben azt jelenti, hogy 
az elmúlt évtizedekben a 
korábbi bérlők által tönk-
retett, felújításra alkal-
matlan háztömböket az 
önkormányzat saját költ-
ségén elbontotta, emel-
lett a meglévő szociális 

bérlakásállomány felújí-
tásába kezdett. A beköl-
tözések folyamatosak, 
természetesen arra ma-
ximálisan ügyelni kell, 
hogy a felújított lakás a 
beköltöző család számá-
ra megfelelő nagyságú le-
gyen.
A szociális bérlakások 
mellett a Bercsényi úton 
lévő fiatalok garzonházá-
ba is folyamatosak a be-
költözések. A kiköltözők 
korábban lakás-előta-
karékossági szerződést 
kötöttek – ez feltéte-
le a bérleti jogviszonynak 
– amely segítségükre 
volt abban, hogy a bérleti 
szerződés lejártát köve-
tően saját otthonba köl-
tözhessenek. Az újonnan 
beköltözők nyílt pályázat 
útján nyertek jogosult-
ságot; csak a napokban 
négy fiatal kezdhet önálló 
életet a Bercsényi úton.

Az önkormányzat lehető-
séget biztosít arra is, hogy 
úgynevezett piaci alapon 
az érdeklődők önkor-
mányzati tulajdonú lakást 
bérelhessenek. A helyi ren-
delet értelmében a lakás 
megtekintése, valamint a 
pályázati anyag megvá-
sárlása után egy nyilvános 
pályázaton lehet elnyerni 
a lakás bérleti jogát. Az el-
múlt napokban az önkor-
mányzat öt ilyen lakást hir-
detett meg, amelyből négy 
gazdára is talált, egy lakás 
esetében eddig nem volt 

jelentkező, így a bonyolító 
Barcika Szolg Kft. a közel-
jövőben újra megkísérli a 
bérbeadást.
– Az önkormányzati bér-
lakásállomány 324 lakást 
jelent, amely jelentős té-
telnek mondható, ha más 
városokhoz hasonlítjuk 
ezt a számot – jegyez-
te meg Klimon István al-
polgármester. Mivel ez 
a kazincbarcikai embe-
rek vagyona, fontosnak 
tartjuk, hogy olyan bér-
lők költözzenek ezekbe 
az ingatlanokba, akik fenn 

tudják azt tartani, vala-
mint együttműködésre, 
közösségi együttélésre 
képesek. Az elkövetkező 
időszakban is folyama-
tosak lesznek a hirdet-
mények, az érdeklődők-
nek nem árt résen lenni. 
A bérleti díjak szóródnak, 
természetes, hogy egy 
szociális lakás – amely át-
meneti megoldás a nehéz 
helyzetbe került csalá-
doknak – bérleti díja töre-
déke a piaci alapú lakások 
havi díjának. – fűzte hozzá 
az alpolgármester.

BARCIKA SZOLG KFT.

FOLYAMATOSAN 
HIRDETIK A LAKÁSOKAT

INTERJÚ

AKI A VIRÁGOT SZERETI… 
Fancsik József, a Kazincbarcikai Városszépítő Egyesület elnöke nemzeti ünnepünkön 
megkapta Kazincbarcika Város Képviselő-testületének „Pro Urbe Kazincbarcika” díját, 
augusztus 31-én pedig Nyíregyházán, a város nevében vette át a Kazincbarcikát kü-
löndíjjal jutalmazó Magyar Önkormányzati Főkertészek Egyesületének oklevelét. Sa-
jógalgóci otthonában a közösségért munkálkodva él. Kazincbarcikai lokálpatriótának 
vallja magát, hiszen napjai nagy részében a városért dolgozik.

Beszélgetésünkből kide-
rült, hogy mélyen kötődik 
Kazincbarcikához. Hogyan 
került ide?

A II. világháború utolsó 
éveihez kell visszakanya-
rodnom a történetben. 
1942-ben születtem, te-
hát igencsak kisfiú voltam, 
amikor a vészterhes fővá-
rosból elindultunk vidék-
re új, biztonságos lakóhe-
lyet keresni. Édesapám a 
Honvédelmi Minisztérium-
ban dolgozott, onnan vit-
ték ki a keleti frontra, ahol 
fogságba esett. A nagy-
szüleim miskolciak voltak, 
de Mucsonyban volt csa-
ládi házuk, s a nagyapám 
mindannyiunkat odavitt. 
Miután édesapám 1946-
ban hazatért a hadifog-
ságból ,  semmiképpen 
sem akart visszatelepülni 
Budapestre, hanem a fel-
sőnyárádi bányaüzem-
nél helyezkedett el. 1947-
ben költöztünk Kurityánba, 
1966-ban pedig Kazinc-
barcikára. 

Huszonnégy éves fiatal-
emberként milyen terüle-
ten kezdett el dolgozni a 
városban? 

A VGV-nél kezdtem a 
munkát, a kertészetben 
dolgoztam, ahol nem sok-
kal később parképítő ága-
zatvezető lettem. Többek 
között én terveztem meg 
az akkor még beépítetlen 
kórházdombi rézsü mint-
egy egyhektáros terü-
letére a helyi tanács által 
elképzelt parkot. Kiutaz-
tunk a bolgár testvérvá-
rosba, Dimitrovgrádba, és 
az ott látottak alapján ké-
szítettem el a komplex 

tervezetet a tóval, illetve 
a vízrendszerével együtt. 
Hatalmas társadalmi ösz-
szefogással épült meg a 
díszkert, szinte minden vá-
rosi ember dolgozott rajta. 
Egy idő után elmentem Sa-
jószentpéterre regionális 
tervezőnek, majd amikor a 
rendszerváltás után a Vá-
rosüzemeltetési Kft.-ben 
megalakult az Arborétum, 
tíz éven keresztül voltam 
az ügyvezetője. 2002-ben 
vonultam nyugdíjba.

Ezek szerint, ha kimegy 
Barcika közterületre, rá 
tud mutatni egy-egy fára, 
hogy azt Ön ültette?

Természetesen. Amikor 
1978-ban elkészült a Csó-
nakázó-tó, felkértek, hogy 
a parkját én tervezzem 
meg. Mivel fiatal város volt 
és rengeteg gyermek szü-
letett, kitaláltam az „egy 
gyerek, egy fa” mozgalmat. 
Tavasszal és ősszel any-
nyi fát ültettünk, amennyi 
baba született a városban. 
Az egész Csónakázó – tó 
ennek a jegyében lett fá-
sítva. A fák fajaiból látszik, 
hogy a telepítés melyik 
időszakban történt.

Olyan szeretettel és lel-
kesedéssel beszél a mun-
kájáról,  hogy muszáj 
megkérdeznem: mindig 
vonzotta a növények vilá-
ga?

Bevallom, nem tudom mi 
vitt ebbe az irányba. A csa-
ládból soha senki nem dol-
gozott a mezőgazdaság-
ban. Az anyai nagyapám 
katonazenész volt, az apai 
nagyszülők pedig keres-
kedők. Mégis, amikor el-

jött a pályaválasztás ideje, 
Gyöngyösre, a Mezőgaz-
dasági Technikumba je-
lentkeztem, ám, mint osz-
tályidegent nem vettek 
fel. Később levelezőn elvé-
geztem a technikumot, il-
letve a főiskolát, és végig a 
szakmában tevékenyked-
tem. 

Idén nemcsak Kazincbar-
cika ünnepel, hanem Önök 
is, hiszen fél évszázados 
a Városszépítő Egyesület. 
Összefoglalná röviden az 
egyesület elmúlt 50 évét? 

Az 1969-es megalakulás-
kor a város szépítését tűz-
tük ki célul. Rengeteg ház 
és játszótér épült, de te-
mérdek szabad terület állt 
rendelkezésre. Az egye-
sületnek az volt a felada-
ta, hogy óriási társadalmi 
munkával a még nem par-
kosított helyeket fásítsa. 
Teljesen más szervezés 
volt, de nagy lelkesedéssel 
ment a munka. A megyei 
versenyben háromszor 
egymás után megnyertük 
a díjat. A vándorszobor a 
mai napig itt van. A rend-
szerváltás után újraélesz-
tettem az egyesületet. A 
fő funkciónk, hogy a város 
lakosságát és a különbö-
ző intézményeket mozgó-
sítsuk a „Tiszta, virágos” 
versenyre. Minden évben 
meghirdetjük, a jelentke-
zőket megnézzük, filmeket 
készítünk, ezeket bíráljuk. 
Ezenkívül az óvodástól a 
középiskolásig képzőmű-
vészeti pályázatot írunk 
ki. Csodálatos kreációkat 
nyújtanak be a gyerekek. 
A másik, amit még nagyon 
fontosnak tartok, hogy a 
Város- és Faluvédők Szö-

vetségének, a Hungaria 
Nostranak, aminek Ráday 
Mihály az elnöke, mi ala-
pító tagjai vagyunk. Ők is 
meghirdették minden év-
ben a diákoknak „fiatal vá-
rosvédő” pályázatokat és 
mindig nagyon komoly, do-
bogós helyezést hoz el Ka-
zincbarcika. Az országos 
szövetség legrangosabb 
elismerését, a Podmanicz-
ky-díjat tíz évvel ezelőtt 
kaptam meg, melyet az 
egyesület, valamint kollé-
ganőnk, Bukodiné Sólyom 
Ilona művésztanár szintén 
elnyert. 

A nyár utolsó napján vet-
te át a Kazincbarcika vá-
rosának szóló nívós kitün-
tetést. Mit jelent ez a díj 
városnak? 

A Virágos Magyarország 
verseny tulajdonképpen 
egy nemzetközi megmé-
rettetés magyar vonat-
kozású része, melyhez 
1994-ben csatlakozott 

Magyarország. Mi most a 
Magyar Országos Főker-
tész Szövetség szakmai 
díját kaptuk meg. A zsűri 
tagjai el voltak ragadtatva 
a várostól. Tudni kell, hogy 
a zsűrizésnek nagyon sok 
kritériuma van, melynek 
meg kell felelni. A színes 
házfalak, a gyönyörű ját-
szóterek lenyűgözték az 
ország különböző pont-
jairól érkezett ítészeket. A 
Völgy park játszótere Eu-
rópában a legnagyobb. A 
további beruházások még 
vonzóbbá teszik Barcikát. 

Augusztus 20-án „Pro 
Urbe Kazincbarcika” díjban 
részesült. Mit fejez ki Ön-
nek az elismerés?

Elsősorban nagy megtisz-
teltetést. Értékes visz-
szajelzése ez annak, hogy 
a város vezetése megbe-
csüli a munkámat.  Hitet és 
erőt a folytatásra, hiszen 
mindenkor Kazincbarciká-
ért cselekedtem.
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FELKÉRÉS

SZEPTEMBERBEN MEGALAKUL AZ IDŐSÜGYI TANÁCS
Hamarosan megalakul a Kazincbarcikai Idősügyi Tanács. 
Az új szervezet az időskorú városlakókat érintő kérdések-
kel foglalkozik majd, a leendő tagok a héten megkapták 
felkérésüket Szitka Péter polgármestertől.

Az idősügyi tanács felállítá-
sáról még 2019. augusztus 
8-án döntött Kazincbarcika 
Város Képviselő-testülete. 
Szitka Péter polgármester 
kezdeményezésének célja 
a szervezet létrehozásá-
val, hogy a tanács közve-

títő szerepet töltsön be az 
idősekkel foglalkozó civil 
szervezetek, egyesületek, 
intézmények, valamint az 
önkormányzat között.
– A szépkorúak életkö-
rülményeinek javításáért 
viselt felelősségtől vezé-

relve javasoltam, hogy  a 
képviselő-testület melletti 
javaslattevő, véleménye-
ző, kezdeményező és kon-
zultatív feladatokat ellátó 
szervezet, a kazincbarcikai 
Idősügyi Tanács létreho-
zatalát vegyük napirendre. 
Az önkormányzati lehe-
tőségeknek megfelelően 
egyfajta támogatási stra-
tégiát dolgoznánk ki, mely-
ben a színvonalas progra-

mok mellett az idősellátás 
minőségének javítása is 
szerepel – mondta el a vá-
rosvezető a létrehozandó 
szervezet megalakulásával 
kapcsolatban. 
Az elmúlt egy hónapban a 
döntésnek megfelelően ki-
dolgozták a tanács szerve-
zeti struktúráját, melynek 
elnöke a mindenkori polgár-
mester lesz majd, az elnök-
helyettesi pozíciót  az alpol-

gármester, az alelnökséget 
pedig a Kazincbarcikai Szo-
ciális Szolgáltató Központ 
(KSzSzK) mindenkori ügy-
vezetője tölti majd be.
Szintén helyet kapnak majd 
a szervezetben az önkor-
mányzati képviselő-testü-
let bizottsági elnökei, helyi 
civilek, valamint tanácsko-
zási joggal az idősüggyel 
foglalkozó civil szerveze-
tek képviselői is.

AZ ELŐADÁS-SOROZAT IDŐPONTJAI, TÉMÁI, ELŐADÓI:  
2019/2020. I. félév

A FOGLALKOZÁS IDEJE TÉMA MEGJELÖLÉSE ELŐADÓ

2019. szeptember 26.  
15.00-17.00

A digitális társadalom hatásai az  
intergenerációs kapcsolatokra

Dr. Váradi Erika egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar

2019. október 10.  
15.00-17.00

Öregedjünk egészséggel!  
Az emberi agy védelme

Prof. Dr. Dinya Zoltán akadémikus, az MTA doktora, a MAB THG 
Munkabizottságának elnöke

2019.október 24.  
15.00-17.00

„Akit szülőföldjének erkölcsi normái 
vezéreltek” – avagy a tanulás szerepe az 
ember életében

Prof. Dr. Patkó Gyula Professor Emeritus,okleveles gépészmérnök, 
egyetemi tanár, 2013-ig a Miskolci Egyetem rektora

2019. november 7. 
15.00-17.00

Az idősödés művészete a XXI. század 
második évtizedében

Prof. Dr. Semsei Imre dékán, tudományos tanácsadó, Debreceni 
Egyetem Egészségügyi Kar

2019. november 21. 
15.00-17.00

Az orvos és a beteg közötti  
kommunikáció sajátosságai

Dr. habil. Dobos Csilla egyetemi docens, intézetigazgató Miskolci 
Egyetem BTK

KAZINCBARCIKA ÉS A TÉRSÉG LEGSZÍNESEBB ELŐADÁSAIKAZINCBARCIKA ÉS A TÉRSÉG LEGSZÍNESEBB ELŐADÁSAIÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENIOR SZABADEGYETEM 
Előadás-sorozat 2019. szeptember 26-ától csütörtökönként a Kazincbarcikán és vonzáskörzetében élők részére

Szervezők: Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoport, 
a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány, Szikra Alapítvány, Barcika Art Kft.

A PROGRAM FŐ TÁMOGATÓJA: 
KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Az első előadás időpontja: 2019. szeptember 26. csütörtök 15.00. 
Helyszíne: Kazincbarcika, Egressy Béni Művelődési Központ színházterme
A részvételi díj befizetésére a helyszínen 14.00-tól nyílik lehetőség. 
A részvételi díj: 1 000 Ft/félév.

A további előadások helyszíne: Mezey István Művészeti Központ (Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.) 

Jelentkezés feltétele: 50. életév betöltése, minimum középszintű végzettség, a résztvevő vállalja a szabadegyetemen 
való aktív részvételt, részvételi díj befizetése.

Jelentkezés módja: a jelentkezési lap leadásával, amely átvehető a Mezey István Művészeti Központ vagy az Egressy 
Béni Művelődési Központ recepcióján, és letölthető a www.kolorline.hu oldalról.

A kitöltött jelentkezési lapot kérjük, küldjék el nekünk a kepzes@szikraalapitvany.hu e-mail-címre.  
Azon hallgatóknak, akik az első félévben részt vettek az előadásokon, nem szükséges új jelentkezési lapot kitölteni, az első 
előadás napján az Alapítvány munkatársai az előkészített regisztrációval várják vissza az első félév hallgatóit.

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 24.

További információk: Szikra Alapítvány: +36-46/504-730

Idősek Hónapja
KAZINCBARCIKÁN

Időpont Program Helyszín Belépőjegy

Október 2. 14.00
Idősek világnapja megnyitó:

KOVÁCS KATI-KONCERT
I. előadás (regisztrációhoz kötött)

Don Bosco Sportközpont Díjtalan

Október 2. 16.00 KOVÁCS KATI-KONCERT
II. előadás (regisztrációhoz kötött)

Don Bosco Sportközpont Díjtalan

Október 3. 10.00
GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA

Vendégek: Don Bosco Általános Iskola,
Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium 

és Kollégium diákjai

Időskorúak Gondozóháza Díjtalan

Október 5. 15.00 SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE 
Közreműködik: Kazincbarcikai Citerazenei Műhely Muskátli Nyugdíjasház Díjtalan

Október 5. 17.00
Filmvetítés: 

TÁNCTERÁPIA 
– angol film

Egressy Béni Művelődési Központ Díjtalan

Október 7. 19.00
IGENIS, MINISZTERELNÖK ÚR! 

– válságkomédia két részben, 
a Kultúrbrigád és az Átrium előadása

Egressy Béni Művelődési Központ 2 900 Ft

Október 9. 10.00 A Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékeinek zenés-táncos műsora 2. Számú Idősek Otthona Díjtalan

Október 9. 16.30 JOHN LENNON-EMLÉKOSZLOP avatása Fő tér (Mátyás király úti szakasz) Díjtalan

Október 10. 10.00 VALTER VIKTÓRIA ÉS HERCEG LILLA 
festménykiállítása 1. Számú Idősek Klubja Díjtalan

Október 10. 15.00
Szenior szabadegyetem 2. előadás:

„ÖREGEDJÜNK EGÉSZSÉGGEL!” 
– Az emberi agy védelme

Előadó: Prof. Dr. Dinya Zoltán akadémikus, a MTA doktora

Mezey István Művészeti Központ 1 000 Ft/fő/
félév

Október 11. 10.00 SZÜRETI MULATSÁG – MUSTNAP 1. Számú Idősek Otthona Díjtalan

Október 12. 19.00 BRÓDY JÁNOS-KONCERT 
(regisztrációhoz kötött)

Don Bosco Sportközpont Díjtalan

Október 15. 10.00 A NAGYBARCAI BOROSTYÁN 
ASSZONYKÓRUS műsora 1. Számú Idősek Klubja Díjtalan

Október 16. 10.00 Az Irinyi János Református Oktatási Központ
diákjai köszöntik az időseket 2. Számú Idősek Otthona Díjtalan

Október 16. 11.00 SZÉPKORÚAK SZÍNES VILÁGA – KI-MIT-TUD? 
Szervező: Újkazinci Baráti Kör Egressy Béni Művelődési Központ Díjtalan

Október 17. 10.00 GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA 
Vendégek: Mesevár Tagóvoda óvodásai Időskorúak Gondozóháza Díjtalan

Október 17. 15.00
KORTALAN KVÍZ 

Szervező: Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub, 
Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi Alapítvány, 

Szikra Alapítvány

Mezey István Művészeti Központ Díjtalan

Október 18. 10.00 Az Ádám Jenő Tagiskola tanulóinak műsora 1. Számú Idősek Otthona Díjtalan

Október 21. 10.00 Az Árpád Fejedelem Tagiskola 
tanulóinak műsora 2. Számú Idősek Otthona Díjtalan

Október 22. 10.30 Az Eszterlánc Óvoda 
Mókus csoportjának műsora 1. Számú Idősek Klubja Díjtalan

Október 24. 10.00 GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA 
Vendégek: Kazinczy Ferenc Tagiskola diákjai Időskorúak Gondozóháza Díjtalan

Október 24. 15.00

Szenior szabadegyetem 3. előadás:
„AKIT SZÜLŐFÖLDJÉNEK 

ERKÖLCSI NORMÁI VEZÉRELTEK” 
– avagy a tanulás szerepe az ember életében

Előadó: Prof. Dr. Patkó Gyula Professor Emeritus, 
okleveles gépészmérnök, egyetemi tanár,

2013-ig a Miskolci Egyetem rektora

Mezey István Művészeti Központ 1 000 Ft/fő/
félév

Október 28. 10.00 MARIANNA – MANDALA 
Hudák Marianna kiállítása 1. Számú Idősek Otthona Díjtalan

Október 29. 10.00 KI-MIT-TUD? – vetélkedő 1. Számú Idősek Klubja Díjtalan

Október 29. 19.00 KONCZ ZSUZSA-KONCERT Don Bosco Sportközpont 1 500 Ft
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Szeptember 6-án reggel tűz keletkezett egy szabadtéri veszélyes hulladéktárolóban 
Kazincbarcika vegyipari területén. A tüzet a kazincbarcikai és a miskolci hivatásos, 
valamint a helyi főfoglalkozású létesítményi tűzoltók oltották el. A megyei kataszt-
rófavédelmi mobil labor a kárhelyszínen és a környező településeken mérőműszeres 
vizsgálatokat végzett, ezek alapján az eset során egészségügyi határértéket megha-
ladó mennyiségű veszélyes anyag nem került a levegőbe. Lakosságvédelmi intézke-
désre nem volt szükség, sérülés nem történt.

Szitka Péter polgármester 
és Klimon István alpolgár-
mester a hajnali órákban 
bekövetkezett üzemi bal-
eset tüzének megfékezé-
sét követően, haladéktala-
nul a helyszínre sietett, és 
információkat kért a tör-
téntekről. Emri György, a 
Framochem Kft. ügyveze-
tője, valamint a kárelhárí-
tás helyszíni vezetője kö-
zös bejáráson bemutatta 
az érintett területet, be-
számoltak az üzemi bal-
eset eseményláncolatáról.
A szakemberek megerő-
sítették a korábban adott 
tájékoztatásokat, misze-
rint a Létesítményi Tűzol-
tóság a Hivatásos Tűzol-
tósággal, a Borsodchem 
ZRT. és a Framochem Kft. 
önkéntes tűzoltói segít-
ségével előbb megakadá-
lyozták a tűz továbbter-
jedését, majd elfojtották 
a lángokat. A káresemény 
következtében személyi 
sérülés nem történt.
– Reggel háromnegyed 
hatkor a cégünk kazinc-
barcikai üzemének veszé-
lyes hulladéktárolójában 
valószínűsíthetően egy 
hordóból kifolyt anyag 
öngyulladás következté-
ben tüzet fogott, ami to-
vábbi hordókat és rakla-
pokat gyújtott ki. Előzetes 
felmérés alapján a tűz ki-
indulási forrása oldószert 
tartalmazó hulladék volt. 
Az üzemben a termelést 
biztonságtechnikai okok-
ból leállítottuk, a létesít-
mény folyamatosan biz-
tonságos állapotban volt. 

Az esemény vizsgálatát a 
Katasztrófavédelem Ipar-
biztonsági Felügyelője a 
helyszínen azonnal meg-
kezdte. A kigyulladt tűz-
veszélyes oldószer, a hor-
dók és a raklapok lángját 
víz mellett habbal is oltot-
ták. Az oxigénhiányos égés 
miatt korom képződött, 
emiatt lett fekete a füst, 
ugyanakkor egészség-
re káros koncentrációban 
veszélyes vegyület nem 
került a környezetbe. Ezt a 
katasztrófavédelmi ható-
ság által végzett mérések 
alátámasztottak. Az ese-
mények kivizsgálása még 
folyamatban van – mond-
ta Emri György ügyvezető.
A széljárásnak köszönhe-
tően a homoktól kormos 
füst Kazincbarcikát elke-
rülte, a környező települé-
seken azonban riadalmat 
okozott.
Bár jogszabályi előírások 
nem tették kötelezővé, a 
városvezetés mégis kora 
reggeltől, egyeztetve a 
létesítményi és hivatásos 
tűzoltókkal, a katasztró-
favédelemmel és a Fra-
mochem Kft. vezetésével 
folyamatosan tájékoztat-
ta a lakosságot a kolorli-
ne.hu hírportálon, valamint 
saját közösségi oldalaikon. 
A mérési eredmények mi-
hamarabbi nyilvánosságra 
hozatalát kérte Szitka Pé-
ter polgármester, mivel a 
város alapfokú oktatásá-
ban zavarok keletkeztek 
a nem hivatalos, az infor-
mációk ferdítésére, tor-
zítására specializálódott 

közösségi oldalak, Face-
book-csoportok állan-
dó megalapozatlan, téves 
híreszteléseken alapuló 
pánikkeltéséből eredő-
en annak ellenére, hogy 
a kazincbarcikai intéz-
ményrendszer vezetőit a 
városvezetés már a reg-
geli órákban tájékoztatta 
az eseményről, a veszély 
elmúltáról. Az óvodai és 
idősügyi ellátás a kora reg-
geli városvezetői tájékoz-
tatásnak köszönhetően 
zavartalanul működött.
Az eset kapcsán felke-
restük a Borsod-Aba-
ú j -Z e m p l é n  M e g ye i 
Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóságot, ahol Dojcsák 
Dávid c. tű. százados szó-
vivő nyilatkozott a témá-
ban.
– A beavatkozás során az 
egységek három vízsugár-
ral, három habsugárral, il-
letve vízágyú segítségével 
oltották el a tüzet, valamint 
folyamatosan hűtötték az 
érintett tárolóedényeket 
és hordókat. A munkálato-
kat a megyei katasztrófa-
védelmi műveleti szolgálat 
irányította. A katasztrófa-
védelmi mobil labor a be-
avatkozással egy időben 
mérte a gázkoncentrációt 
a kárhelyszínen és a kör-
nyező településeken – 
tudtuk meg a szóvivőtől, 
aki arról is tájékoztatott, 
hogy a MoLaRi egy auto-
mata rendszer, amelynek 
a működését minden hó-
nap első hétfőjén teszteli 
és ellenőrzi a katasztrófa-
védelem. A telepített gá-

zérzékelő szondák a le-
vegőben lévő mérgező és 
robbanásveszélyes gá-
zok koncentrációját mé-
rik. Amennyiben ezeknek 
a koncentrációja eléri vagy 
meghaladja a referencia-
értéket, a rendszer műkö-
désbe lép és riaszt – nyi-
latkozta Dojcsák Dávid c. 
tű. százados szóvivő.
Ennél az esetnél a jog-
szabályi kötöttségek mi-
att nem lehetett használ-
ni a Molari szirénát, mivel 
egészségre káros meny-
nyiségben veszélyes 
anyag nem került a leve-
gőbe. Nagyon fontos fel-
hívni a figyelmet arra, hogy 
a Molari rendszert nem a 
települések önkormány-
zatai, hanem a katasztró-
favédelem megfelelő pro-
tokoll szerint működteti, 
melyet minden évben több 
alkalommal a Külső Védel-
mi Tervgyakorlat során és 
havi rendszerességgel is 
tesztelnek. Ilyen és ehhez 
hasonló esetekben a hi-
teles tájékoztatást a ka-
tasztrófavédelem az üze-
mi baleset helyszínén lévő, 
műszaki mentés irányító-
jával egyeztetve adja ki. 
A települési önkormány-
zat tájékoztatása minden 
esetben a katasztrófavé-
delem szakemberei által 
összeállított információk-
ra kell, hogy épüljön, mely-
nek közzététele olykor las-
sabbnak tűnhet a lakosság 

számára, azonban egy fe-
lelős városvezetés nem 
teheti meg, hogy plety-
kára vagy hiteltelen, nem 
teljeskörű tájékoztatást 
biztosító információkra 
alapozva tesz nyilatkoza-
tot. Épp ezért még egyszer 
szeretném hangsúlyozni, 
hogy a Külső Védelmi Terv 
szerint a hiteles hír-és in-
formáció forrás ebben az 
esetben kizárólag a Ka-
tasztrófavédelem. Más 
hatóságok esetlegesen 
egészségre káros mennyi-
ségű veszélyes anyag le-
vegőbe való jutásáról szó-
ló tájékoztatót nem adnak 
ki. – mondta Szitka Péter 
polgármester.
– A rendszert a BM Or-
szágos Katasztrófavé-
del m i Fő igazgatóság 
építtette ki és üzemelte-
ti. A rendszer önműködő-
en érzékeli, ha a levegő-
ben lévő veszélyes anyag 
koncentrációja meghaladja 
a megengedett mértéket. 
Legfontosabb funkciója, 
hogy ilyen esetben a ve-
szélyes üzemek által érin-
tett településeken élőket 
haladéktalanul tájékoz-
tatni, riasztani lehet, ami 
az emberek biztonságát 
szolgálja. A MoLaRi-n ke-
resztül a katasztrófavé-
delem adhat ki tájékozta-
tó jellegű információkat, 
közleményeket – árulta el 
Dojcsák Dávid c. tű. száza-
dos szóvivő.

KATASZTRÓFAVÉDELEM

GYORS ÉS HATÉKONY VOLT A MŰSZAKI 
MENTÉS A PÉNTEKI TŰZESETNÉL

JELENTKEZÉS:
Ha kérdése van, hívjon minket:  
+36 30 171 9374 
e-mail: allaspalyazatzfh@zf.com

Kérjük önéletrajzát hozza magával!

VÁLTANI
VÁR A ZF!

SZERETNÉL?
CSATLAKOZZ AZ AUTOMOTÍV 

INNOVÁCIÓK TERÉN ÉLENJÁRÓ  
ZF CSAPATÁHOZ, A VILÁG 
EGYIK VEZETŐ AUTÓIPARI 

BESZÁLLÍTÓJÁHOZ.

Bővül az egri ZF Hungária Kft.

Betanított és szakképzett szerelő
Raktáros

Juttatások: 
•  Alapbér szakképzettség és munkatapasz-

talat függvényében, délutános és éjszakás 
pótlék, havi teljesítményprémium

•  Határozatlan idejű munkaszerződés
•  3 hónapos próbaidő után választható 

cafetéria, a bruttó havi alapbér 7 %-a
• Év végi jutalom

Csoportos toborzás helyszíne és időpontja: 

Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont - Rendezvényterem 
Szent Erzsébet sétány 2. 
2019. szeptember 21. 9:00

• Túlóra lehetőség
•  Napi melegétkezés saját kantinban  

vállalati támogatással
• Iskolakezdési támogatás
•  Ingyenes sportolási lehetőségek Egerben
•  ZFH vállalati buszjárat, műszakhoz igazítva,  

Kazincbarcika – Eger – Kazincbarcika útvonalon

Új gyártócsarnokunkban 8 fokozatú automata sebességváltókat szerelünk, 
több műszakos munkarendben az alábbi pozíciókba várjuk a jelentkezéseket:

Emri GyörgyDojcsák Dávid
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1. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET – KLIMON ISTVÁN
A kertvárosi városrészen 
az utóbbi években több inf-
rastrukturális fejlesztés is 
történt. Folyamatosak 
voltak a kisebb út- és jár-
dajavítások, majd előbb a 
herbolyai városrész kapott 
új ivó és szennyvízvezeté-
ket, ezt követően kerék-
párutak épültek, de megú-
jultak a járdák is a Tardonai 
út közel teljes szakaszán, 
így a kerékpárosok mellett 
most már a gyalogos köz-
lekedés is megfelelő mi-
nőségű járdaszakaszokon 

történhet. De nem csak 
ezek javították az itt élők 
közlekedési lehetőségeit, 
mert a herbolyai út teljes 
szakaszán kiépült közvilá-
gítása is ezt szolgálta. To-
vábbá több csapadékvíz 
elvezető szakasz megújult 
a kerületben, amit minden-
képpen folytatni kell úgy 
a Tardonai és a Herbolyai 
úton, mint a Bükkalja vagy 
a Gábor Áron utcákon.
Az utóbbi öt esztendőben 
hatalmas változáson ment 
keresztül a herbolyai tavak 

környéke. A haltelepítések, 
a gondozott partszaka-
szok, pihenőhelyek egyre 
több városlakót csábíta-
nak a szabadba.
A kertvárosi játszótér fej-
lesztésének keretében a 
játékok cseréje, új eszkö-
zök telepítése mellett fon-
tosnak tartottuk parkolók 
létesítését, hiszen egyre 
több nem csak a környé-
ken élő kazincbarcikai lá-
togat el a Tervtáró utcá-
ra, akik autóval érkeznek. 
Ugyancsak részét képe-

zi a fejlesztési elképzelé-
seknek egy új, hatalmas 
„csúszdatorony”, vala-
mint – csakúgy, mint a vá-
ros számos pontján – egy 
korszerű nyilvános WC lé-
tesítése.
A választókerület legna-
gyobb fejlesztése meg-
egyezik a város legna-
gyobb beruházásával: ez 
a Csónakázó-tó és a Tar-
dona patak mellé tervezett 
vízi komplexum, illetve jég-
csarnok és az atlétikai pá-
lya. Előbbi nemcsak a sport 

szerelmeseit szolgálja 
majd, hanem pótolja a régi, 
korszerűtlen strandot is a 
szabadtéri medencéivel, 
csúszdáival. A komplexum 
egy minden igényt kielégí-
tő rekreációs és wellness-
részt is magában foglal 
majd. A szomszédos jég-
csarnok téli-nyári üzeme 
pedig a korcsolyázás sze-
relmeseinek nyújthat fo-
lyamatos sportolási lehe-
tőséget, melyet jól egészít 
majd ki az öntöttgumi bur-
kolatú futó- és edzőpálya.

KAZINCBARCIKA

2. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET – HARDA ATTILA
A válasz tókerületben 
megújult az Árpád feje-
delem tér, ahol a lakosság 
kérésére huszonnégy fé-
rőhelyes parkolóbővítést 
hajtottunk végre. A beru-
házás eredményeként új 
aszfalburkolatot kapott a 
terület, emellett megújult 
a közvilágítás is.
Jelentős járdafelújítás zaj-
lott a választókerületben, 
ennek keretében a Má-
tyás király út 7-23. kö-
zötti szakasz térkőburko-
latot kapott. Ugyancsak 

megújult a Dobó teret és 
a Gyermekek útját ösz-
szekötő lépcsősor. A 
Derkovits téren is jelen-
tős járdajavítások, illetve 
aszfaltozási munkák zaj-
lottak, ezen kívül a tér-
re szabadtéri edzőesz-
közöket helyeztünk ki. A 
Dobó téren található zöld-
övezeti részben új beru-
házásként, egy igényes, 
térkőből készült járda, 
közlekedő készült el. 
A válasz tókerületben 
lévő tereken a régi, hasz-

nálaton kívüli, korszerűt-
len játszótéri eszközöket 
eltávolítottuk, szükség 
esetén cseréltük, bőví-
tettünk. A lakossági igé-
nyeknek megfelelően 
padok cseréje, új padok, 
köztéri szemetesek kihe-
lyezése történt, lépcsőja-
vítások zajlottak. Mindez 
összességében hozzáve-
tőleg harminc pad, asztal, 
játszóeszköz, valamint ti-
zennégy köztéri szeme-
tes elhelyezését jelentet-
te.

KAZINCBARCIKA

VÁLASZTÓKERÜLETI HÍRADÓ
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LÁDA 
RÓBERT 

– Herbolya
 (1. sz. vk.)
A városrész-
ben jelentős 
fej l e s z té s e k 
történtek. Többek között a Tardo-
nai út mellett kiépült a közvilágítás, 
ami azt gondolom, a közbiztonság 
szempontjából is fontos. 
Nagyon szembetűnő, hogy a park, 
vagy a tavak környéke gyökeres vál-
tozáson esett át. Ezt nagy meg-
elégedéssel vették tudomásul a 
horgászok is, hiszen a telepítések 
mennyisége és minősége nőtt, nagy 
örömmel járnak ide horgászni. A csa-
ládok ismét felfedezték a Herbolyai 
tavakat és környéküket. 
Amit nagyon hiányolunk az egy 
kamerarendszer, mert az is növelné 
a terület biztonságát, valamint jó 
lenne még, ha csapadékvíz-elvezető 
rendszer is fejlődne. Ezekkel a 
fejlesztésekkel az elmúlt öt évben 
a lakók nagy része elégedett, 
megelégedéssel vették tudomásul, 
hogy végre fejlődött ez a rész 
is és elkezdtük a felzárkózást a 
kazincbarcikai városrészekhez.
 
SZÉNÉGETŐ 
MIKLÓS 

– Kertváros 
(1. sz. vk.)
Valamikor fiatal 
koromban nagy 
összefogással 
építettük ezt a lakótelepet. Annyi 
idős vagyok, mint a város, itt éltem 
le az aktív életemet, itt dolgozom 
nyugdíjasként is. Az elmúlt időszak-
ban épült meg az új, gyönyörű ját-
szótér, ami az eredeti tervekben is 
szerepelt. Az unokáim szívesen jár-
nak ide, ha itt vannak nálam.
Fontos lenne, hogy a fiatalok itt ma-
radjanak. Mivel idősödünk, jó lenne, 
ha a közösségi ház aktívabb lenne, 
ahol találkoznánk, beszélgetnénk.
 
DR. GULYÁS
FRIDERIKA 

– Herbolya 
(1. sz. vk.)
Az ember a 
környezetében 
élő változások-
ból leginkább azokat veszi észre, ami 
a mindennapi életét érinti. 

Gyermekorvosként elsősorban a 
játszótereket említeném. Gyönyö-
rűek, szépek, bővülnek, fejlődnek 
és ez nagy öröm a gyerekek szem-
pontjából. Az összes játszótéri 
eszköz és szer közül a hintát aján-
lom leginkább, mert az fejleszti a 
legjobban a gyerek idegrendszerét 
és a koordinált mozgást. 
Autósként rémálom volt a Tardonai 
úton közlekedni, a kerékpárút meg-
építésével azonban sokat javult a 
helyzet.  
Egyetlen dologra tennék javaslatot: 
jó lenne, ha a Herbolyai út, Munkás 
út és Tárna út közötti szakaszán a 
csapadékvíz-elvezetőt moderni-
zálnák.

PELYHÉNÉ 
KOÓS 
HENRIETTA 

– Herbolya 
(1. sz. vk.)
Húszéves ko-
romtól huszonhét éves koromig itt 
dolgoztam Herbolyán. Már akkor 
megállapítottam, hogy ez a város-
nak egy csodaszép része. Mindig 
felüdülés volt, amikor ide ki kellett 
jönnöm, hiszen gyönyörű zöld. Ami 
zavaró volt korábban, az épületek 
állaga már akkor is – hiszen ez már 
28 éve volt – nagyon rossz állapot-
ban volt, felújításra szorultak és ez 
sajnos nehezen volt megvalósítha-
tó. Az ott lakók részben saját erőből 
próbálkoztak, aki meg nem, az saj-
nos úgy hagyta.
Negyvennégy év után két és fél 
évet nem laktam Kazincbarcikán. 
Egy olyan vidéken éltünk Budapest 
agglomerációjában, ahol az ország-
ban a legkisebb munkanélküli rátát 
mutathatott föl az a kisváros. Még-
is azt láttuk, hogy a nyomába nem 
léphetett Kazincbarcikának. Nem 
voltak rendezett terek, nem vol-
tak szép játszóterek, nem voltak 
zöld felületek, nem voltak így kar-
ban tartva. Számomra ez egy döb-
benet volt, onnantól kezdve, hogy 
elmentünk mindig visszavágytam. 
Hogy mennyire szeretem Herbo-
lyát, mi sem bizonyítja jobban, hogy 
a Herbolyai útra költöztünk.
Úgy gondolom, jó lenne jobban 
megismertetni ezt a részt a vá-
roslakókkal, hiszen sokan bizonyos 
előítéletekkel vannak Herbolya felé. 
Anno, amikor én idejártam a kutyá-

immal, nyomát sem lehetett látni a 
mai állapotnak. Ma már gyönyörű-
szép a parkosított horgásztó, fan-
tasztikus a természeti környezet  
s szerintem minél többen felfede-
zik ezt a csodaszép helyet, annál 
inkább bekerülne a város köztuda-
tába, s akkor talán más megítélése 
lenne. 

ZÓLYOMINÉ 
SÁNDORNÉ 

– Derkovits 
tér
 (2. sz. vk.)
Nagyon örü-
lök, hogy eb-
ben a városrészben lakom, hiszen 
a Derkovits tér a város egyik leg-
szebb zöldövezeti területe. Úgy 
gondolom, hogy a körzet önkor-
mányzati képviselője rendszeresen 
megtartja a fogadóóráit. Az sajná-
latos, hogy elég kevés létszámban 
szoktunk részt venni rajta.
 Rengeteg felújítás történt itt az el-
múlt időszakban. Megújult a gye-
rekeknek a grundpálya, a játszótér, 
folyamatos a szeméttárolók kihelye-
zése és a parkok rendezése. 
A végállomáson az üzlet előtt fel-
újították a járdákat, bár a söröző 
miattjeleztem, hogy állandó a ren-
detlenség. A jövőben jó lenne, ha a 
kijáró helyeken, parkokon keresztül 
átjárót  lehetne kiépíteni.  

ALBÓK 
GERGŐ 

– Alsóváros 
(4. sz. vk.)
Én itt szület-
tem, az úgy-
nevezett li-
balegelői részen, és gyerekkorom 
óta követem ennek a kis kertvárosi 
résznek a fejlődését, változását. Na-
gyon örülök annak a színesedésnek, 
változásnak, fejlődésnek, ami itt a 
néhány évben végig ment. Amire 
leginkább büszke vagyok: a kerék-
párút- és a járdafelújítás. Az iskola 
környékén szintén elengedhetetlen 
volt, hogy a gyermekeknek bizton-
ságos gyalogátkelését megoldot-
ták. Tetszik, hogy megmaradt ez a 
zöldövezet. A játszóteret felújítot-
ták, ezt lehetne még bővíteni, mert 
lenne rá igény. Fontos lenne, hogy 
ez a fiatalos lendület, ami a várost 
jellemzi megmaradjon. 

DR. CZIFRA 
JÁNOS 

– Felsőbarcika 
(4. sz. vk.)
Fe l s ő b a rc i -
kának és Al-
sóbarcikának 
is kardinális problémája, a csapa-
dékvíz, belvíz elvezetése. Ebben az 
irányban történtek lépések, hiszen 
voltak beruházások, kiépült a csa-
padékvíz-elvezető rendszer. Egy 
átemelő szivattyút is létesítettek, 
nagy kapacitással. Ennek ellené-
re a Sajó víz szintváltozása állandó 
hatással van a lakóházak pincéjére 
és garázsára. Pásztor László önkor-
mányzati képviselő mindent elkövet 
annak érdekében, hogy fejlődjön és 
megújuljon a körzet. Ennek legna-
gyobb bizonysága a Táncsics Mihály 
Művelődési Ház megújítása, amely, 
számtalan rendezvénnyel szolgál 
nemcsak az itt lakóknak, hanem a 
várós más részén élőknek is. Rend-
szeresen nyírják a füvet, takarítják 
az utcákat. Az utak járdák felújítá-
sa is megtörtént. A felújított iskola 
körül is kialakították a biztonságos 
közlekedés feltételeit és a szép kör-
nyezetet.
Amit én nagyon hiányolok, hogy 
nemzeti ünnepek alkalmából a Tán-
csics út, ami Felsőbarcika főutcá-
ja, nincs kilobogózva, nincs kivirá-
gozva. 

FÁBIÁN  
ZOLTÁNNÉ 

– Árpád f. tér 
(4. sz. vk.)
Tősgyökeres 
kazincbarciai 
vagyok, több, 
mint négy évtizede lakok az Ár-
pád fejedelem téren. Bár nekem 
már az unokáim is felnőttek, öröm-
mel látom, hogy a játszóterünket 
folyamatosan figyelik és újítják. Az 
önkormányzati képviselőnk fo-
gaddóórán kívül is gyakran kikéri a 
lakók véleményét, ennek köszön-
hetően egy régóta fennálló nagy 
problémát sikerült megoldania az-
zal, hogy a régi, ki nem használt 
grundpálya lebontása után több 
parkoló épült a terünkre. Úgy gon-
dolom, hogy az elmúlt pár évben 
soha nem látott fejlődésen ment 
keresztül a város, ezért szeretném, 
ha ezen az úton maradhatna..

VÁLASZTÓKERÜLETI HÍRADÓ

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK

4. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET – PÁSZTOR LÁSZLÓ
A válasz tókerületben 
komplex felújítás történt 
a Május 1. úti orvosi ren-
delőben. Az ott lévő gyer-
mekorvosi, valamint a 
fogászati rendelők is va-
donatúj burkolatot kaptak, 
energetikai felújítás zaj-
lott, megtörtént a gépé-
szeti rekonstrukció. A fej-
lesztés során nagy gondot 
fordítottunk a környezet 
rendbetételére, füvesítés-
re, parkosításra, járdaépí-
tésre. A rendelő területén 
lévő zárt csapadékvíz-el-
vezető hálózatot is sike-
rült korszerűsíteni.
Kerékpárutat kapott az 
alsóvárosi városrész, 
amely egyben a meglévő 
kerékpárutakkal is kap-
csolatot jelent, így Ka-
zincbarcika bármely része 

immár kerékpárral is elér-
hető a városrészben élők 
számára. A kerékpárút 
mentén új járdaszakaszok 
épültek, növelve ezzel a 
nap mint nap gyalogosan 
közlekedők komfortérze-
tét.
Komplex aszfaltozás tör-
tént a Kölcsey utcában, ki-
épült az ehhez kapcsolódó 
csapadékvíz-elvezető há-
lózat. A Május 1. úti játszó-
téren is jelentős fejlesz-
tések történtek, amelyet 
pályázati forrásból továb-
bi korszerűsítések kö-
vetnek majd. Az Attila út 
melletti parkba szintén új 
játszóeszközöket helyez-
tünk ki.
Lakossági kérésre kutya-
futtató létesült a Kiserdő 
mellett, padokat helyez-

tünk ki a Dimitrov parkba, 
a Kikelet közbe, valamint 
a kórház melletti füves 
területre, az intézmény-
hez vezető járda mentén. 
Ugyancsak a környéken 
élők kérésére fekvőren-
dőrök kerültek a Muskátli 
úti nyugdíjasház mellé.
Új parkolót építettünk a 
Tompa iskolával szem-
ben lévő területre, a Ta-
vasz úti garázssoron – az 
önkormányzat tulajdo-
nában lévő szakaszon - 
zúzottkövezés történt. 
A Szendrey Júlia úton, a 
Muskátli úton, valamint a 
Tompa Mihály úton csapa-
dékvíz-elvezető építése 
történt, valamint zúzott-
kövezés zajlott.
Gyalogos utat építettünk 
a Táncsics út felől a bel-

város irányába a csapa-
dékárok mellett, emel-
lett a Szabó Ervin, illetve 
a Május 1. úton járdákat 
korszerűsítettünk. Fe-
dett buszvárót kapott az 
Attila úti buszmegálló; a 
Táncsics Művelődési Ház 
udvara pedig térkő burko-

lattal, illetve mini játszó-
térrel gazdagodott.
A választókerületben ki-
emelt figyelmet fordítot-
tunk a beruházások mi-
att kivágott fák pótlására, 
melynek eredményeként 
a kivágottak többszörösét 
sikerült beültetni.

KAZINCBARCIKA
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SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BORTERASZ
Mezey István Művészeti Központ és udvara

MINDEN PROGRAM DÍJTALAN

SZEPTEMBER 26. CSÜTÖRTÖK
17.00. NÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS 
 Sajómenti Népművészeti Egyesület (Kazincbarcika), Fügedi Márta Népművészeti Egyesület (Miskolc),
 Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete (Tállya), Gömöri Kézművesek Társulása (Várhosszúrét, Szlovákia)
 A tárlatot megnyitja: Kékedi László fafaragó, Népi Iparművész, a Népművészet Mestere, 
 a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozat vezetője
 Közreműködik a Galagonya Citerazenekar

SZEPTEMBER 27. PÉNTEK
16.30 SZÜRETI FELVONULÁS
 Indulás: a polgármesteri hivatal elől, érkezés: a Mezey István Művészeti Központ udvarára
 Közreműködik a Számadó Zenekar és a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozata 
 A legkreatívabb és legszínesebb felvonuló közösséget díjazzuk!
Mezey István Művészeti Központ és udvara
16.50 Táncház 

17.00 PALYA BEA ÉS ZENEKARA élő koncert
18.30 „Legkreatívabb és legszínesebb felvonuló közösség” díj átadása
18.45 Tűzzsonglőr-show
19.00 Térzene, fényfestés
Kísérő programok: borterasz, népművészeti kirakodóvásár, interaktív mesterségbemutatók, kézműves játszóház, íjászkodás, 
lovaglás, tündérkert, kosaras körhinta, népi játszótér, szőlőpréselés, mustkóstolás, borkóstolás, gasztronómiai standok 

SZEPTEMBER 28. SZOMBAT
Mezey István Művészeti Központ és udvara
16.00 Madárijesztőkészítő-verseny 

16.00 CSICSERI ÉS BORSÓ ZENEKAR élő koncertje

17.00 VOICE & GUITAR: MICHELLER MYRTILL ÉS PINTÉR TIBOR
18.00 TÓTH VERA QUARTETT

18.50 Madárijesztőkészítő-verseny eredményhirdetése
19.00 Térzene 
Kísérő programok: borterasz, népművészeti kirakodóvásár,  
interaktív mesterségbemutatók, kézműves játszóház, íjászkodás,  
lovaglás, tündérkert, sárkányeregetés, kosaras körhinta, népi játszótér,  
szőlőpréselés, mustkóstolás, borkóstolás, gasztronómiai standok 

20.00 A város ikonikus helyeinek felkeresése,  
 éjszakai „kirándulás”
 Túravezető: Somodi-Hornyák Szilárd

SZÍNES ŐSZ
TOP-7.1.1-16 - H-ESZA-2019-00341

KOLORFOLK SZÜRETI VIGALOM
2019. szeptember 26-28.

Időpont:

Helyszín:

Interaktív gyerekkoncert örökmozgóknak és szüleiknek

www.csicseriesborso.hu

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

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
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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

Meghívó
Ünnepség az anyatejes 
világnap alkalmából
Szeptember 20. (péntek) 10.00, 
Anyaság szobor mellett

Esőhelyszín: Egressy Béni Művelődési Központ klubterme
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AJÁNLÓ BEJÁ R ÁS

EGYRE KÖZELEBB A 
SPARTAN IDŐPONTJA

Egy hónap múlva, október 5-én és 6-án rajtolnak el a Spartan ver-
seny résztvevői Kazincbarcikán a Csónakázó-tónál. 

A 2017-es Spartan Race sike-
re után a szervezők már tudták, 
hogy szeretnének Kazincbarci-
kára visszatérni egy kétnapos 
rendezvénnyel, árulta el Sisak 
Zsófia főszervező.
Október 5-én szombaton a leg-
hosszabb útvonallal rendelkező 
Beast táv, 6-án vasárnap pedig 
a legrövidebb és legnépszerűbb 
Sprint verseny várja a regisztrál-
takat.
A megmérettetésen sok kísérő 
rendezvény és Kids Race is várja 
a sportolni vágyókat.
A színes programok mellett, a 
mozgássérült és a szellemileg 

sérült gyerekeknek is készülnek 
Special Kids versenyszámmal a 
rendezők. A jótékonysági sprint 
versenyre vasárnap kerül sor, 
melynek bevételéből a kazinc-
barcikai Kincsem Napközit fogják 
támogatni a szervezők.
Szombat éjszaka 12 órás Hurri-
cane Heat várja a legelszántabb 
nevezőket, amely a főszervező 
elmondása szerint, kicsit hasonlít 
egy katonai kiképzéshez, amely 
várhatóan kemény kihívásokat 
tartalmaz majd.
Nevezésre online szeptember 
29-én éjfélig, illetve a helyszínen 
lesz még lehetőség.

RÖPLA BDA

CSEH GYŐZELEM A  
IV. DON BOSCO KUPÁN

A cseh Brno együttese nyerte az idei Don Bosco Kupát. A Vegyész RC Ka-
zincbarcika a 4. helyen végzett a tornán. 

A Kazincbarcika röplabdázói első 
mérkőzésüket a cseh Brno el-
len vívták. A találkozón előjött a 
kék-sárgáknál az összeszokottság 
hiánya, így nem is csoda, ha 3-0 
arányban elbukták az első mérkő-
zést. A második találkozón a szlo-
vák élvonalban szereplő Eperjes 
várt Blázsovicsékra. A vendéglá-
tók jól is kezdték az első felvonást, 
melyet 25-22-re meg is nyerték. 
A folytatásban azonban a vendé-
gek koncentráltak jobban és végül 
4 játszmában 3-1-re legyőzték a 

VRCK-t. A torna utolsó mérkőzé-
sét Kassa ellen vívta a Vegyész, 
melyet 3 szoros szettben 3-0-ra 
veszített el. A tornát a cseh Brno 
nyerte Eperjes, Kassa és Kazinc-
barcika előtt. Marek Kardos együt-
tese így nyeretlenül zárta a kupát, 
de a felkészülésnek ebben a sza-
kaszában ez egyáltalán nem meg-
lepő. A barcikaiak folytatják a ke-
mény munkát, melynek részeként 
további edzőmérkőzéseket játszik 
a klub, hogy aztán októberben már 
a bajnokságban bizonyítson.

K BSC

SZERENCSÉS SORSOLÁS  
A MAGYAR KUPÁBAN

Sorsoltak a labdarúgó Magyar Ku-
pában, ahol a 6. fordulóban már az 
NB II-ben szereplő csapatok is ér-
dekeltek voltak. A KBSC a többi má-
sodosztályú csapattal együtt ki-
emelt volt, így ebben a szakaszban 
csak alacsonyabb osztályú ellenfe-
let kaphatott. A sorsolásnál szeren-

cséje volt a kék-sárgáknak, hiszen a 
Budapest Bajnokság első osztályá-
ban szereplő XII. Kerület Svábhegy 
FC együttesét kapta ellenfélül a Gál-
hidi-csapat. A továbbjutás egy mér-
kőzésen dől el, melyet idegenben 
játszik a Kazincbarcika szeptember 
21-én vagy 22-én.

GYŐZTESEK NAPJA 
30 ÉVES A SPECIÁLIS OLIMPIA

JUBILEUMI GÁLA
Kazincbarcika, Völgy park

2019. szeptember 21. szombat; 13:00-21:30

13:00-18:00: sportprogramok, bemutatók, szakágak kipróbálása

13:00-18:00: kísérő programok
MSOSZ Családi Program, MSOSZ kézműves játékok, Kölyök Sportoló Program, Küzdj 
Bátran Alapítvány, ingyenes hallásvizsgálat, ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok 
a Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából, OTP Bank- Gyermekmentő Liga közös fogászati 
busz, ingyenes szűrés, Kazincbarcika Gyermekek Háza kézműves játékok

13:05-14:20: színpadi bemutatók, produkciók
Bélapátfalva Fogyatékosok Intézménye Művészeti Csoport, Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola Néptánc Tagozata-Kazincbarcika, Putnok Fogyatékosok Intézménye 
művészeti-zenei csoport, Aura Segítő Kutya Alapítvány, DMJV Városi Szociális 
Szolgálat Napsugár Tánccsoport-Debrecen, MSOSZ asztalitenisz és MSOSZ erőemelés 
verseny néhány eredményhirdetése, Austria – Special Olympics tánckara-Bécs

14:25-14:55: színpadi bemutatók, produkciók
Magyar Református Szeretetszolgálat Kutató- és Mentőcsoportja, FLASH Táncstúdió-
Kazincbarcika

15:00: közös bemelegítés a futás előtt Kállai Ildikó 
fitneszvilágbajnokkal

15:15: RAJT „Fáklyás futás az integráció jegyében”

15:30: a „Fáklyás futás” befutója, ünnepélyes megnyitó, beszédek

RETROSHOW
16:00: CSEPREGI ÉVA

16:40: DJ DOMINIQUE

17:35: DJ LUPY

18:00: ANIMAL CANNIBALS

18:35: Speciális Olimpia díjak átadása, interjúk

18:50: DJ LUPY

19:00: DÉR HENI

19:35: DJ LUPY

19:50: DESPERADO

20:30: BON BON

21:00-21:30: SO 30 ÜNNEPLÉS-FINÁLÉ

G Y Ő Z T E S E K  N A P J A 
30 ÉVES A SPECIÁLIS OLIMPIA 

GÁLA A SPORT ÉS MŰVÉSZET JEGYÉBEN KAZINCBARCIKÁN
2019. SZEPTEMBER 21. SZOMBAT; 13.30-21.30  KAZINCBARCIKA, FŐ TÉR / DÍSZ TÉR 

CSEPREGI ÉVA / VÁRKONYI ATTILA- DJ DOMINIQUE / ANIMAL CANNIBALS
DJ LUPY / DÉR HENI / DESPERADO / BON BON

KAZINCBARCIKAI MŰVÉSZEK ELŐADÁSAI, FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ CSOPORTOK PRODUKCIÓI, SPECIÁLIS OLIMPIKONOK BEMUTATÓI, 
SZTÁRSPORTOLÓK JELENLÉTE, KÖZREMŰKÖDIK: KÁLLAI ILDIKÓ FITNESZ VILÁGBAJNOK, MŰSORVEZETŐ: SZABÓ BÉLA

FŐVÉDNÖK: SZITKA PÉTER POLGÁRMESTER.

A RENDEZŐK A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!www.facebook.com/specialolympicshungary www.specialolympics.hu

Magyar
Labdarúgó
Szövetség
Grassroots 
Igazgatóság

KAZINCBARCIKA
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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. 

MOST FOGJA KI!
MÉG LEHET SZERENCSÉJE!

ÚJ VITARA MODELLEK HATALMAS VÁLASZTÉKBAN!

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

     

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

2019. szeptember 17-én (kedden) 
17.00 órára a Mezey István Művészeti 

Központ Rendezvénytermébe

SZ A JKÓ JÓZSEF GYŰJTŐ
Nyakkendőparádé című kiállításának megnyitójára.

3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. 
Nyitvatartás: hétköznap 9.00-18.00,  

szombaton 9.00-14.00

A kiállítást megnyitja: Untenerné Márton Ágnes
PRO URBE K AZINCBARCIK A-DÍJAS NYUGALMAZOTT TANÁCSADÓ

Köszöntőt mond: Pétervári György
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ

Kazincbarcika Város Önkormányzata és a
Barcika Art Kft. meghívja önt és barátait

A kiállítás megtekinthető: 2019. szeptember 24-ig.
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Úszásoktatás indul felnőtteknek
szeptember 20-án pénteken

kezdő és haladó szinten Kozma Krisztián 
(06-30/211-8496) oktatóval.

A foglalkozások kezdőknél pénteken 
19 órától valamint szombaton 12 órától, 
haladóknál pénteken 18 órától valamint 

szombaton 11 órától kezdődnek. 

Gyermektanfolyam indul
szeptember 20-án pénteken 
Bedéné Tóth Zsuzsanna (06-30/393-0496) 

és Tóth Katalin (06-70/366-7581) 
oktatókkal tudásszint alapján.

A foglalkozások pénteken 16, 17 és 18 órától 
valamint szombaton 9, 10 és 11 órától 

kezdődnek.

Bérletvásárlás, pénztár nyitvatartás:
hétfő, szerda, péntek 17.00 óráig, 
kedd, csütörtök 19.00 óráig

Egy turnus 8 alkalmas, névre szóló 
úszásoktatás-bérlettel vehető 
igénybe, melynek ára 8000 Ft.

Kazincbarcika, Hadak útja 3. 
kazincbarcikai



HIRDETÉS

16 2019. SZEPTEMBER 13.65 000 NÖVÉNY A 65 ÉVES VÁROSBA

FOLYTATÓDIK A

Közösségi fa-és virágültetés
Szeptember 16.  16.00 Füzike Tagóvoda
Szeptember 17.  16.00 Mesevár Tagóvoda
Szeptember 18.  16.00 Nefelejcs Tagóvoda
Szeptember 30.  16.00 I. Sz. Bölcsőde
Október 1.  9.00 I. Sz. Idősek Otthona
Október 1.  10.00 II. Sz. Idősek Otthona
Október 1.  11.00  Időskorúak Gondozóháza
Október 1.  12.00 Idősek Klubja
Október 1.  16.00  II. Sz. Bölcsőde
Október 4.  10.10  Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

Átadó ünnepségek, közösségi fa-és virágültetés:
Szeptember 19.  16.00 Napsugár Tagóvoda ünnepélyes átadása
Szeptember 24.  16.00  Székhelyóvoda ünnepélyes átadása
Szeptember 25.  16.00  Százszorszép Tagóvoda ünnepélyes átadása

VIRÁGOS 
BARCIKA

PROGRAM


