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Kazincbarcika egyben pedig a régió egyik legnagyobb 
beruházása kezdődik hamarosan a Nemzeti Sportvá-
rosban. Szeptember 16-án, a Csónakázó-tó mellett 
ünnepélyes keretek között rakták le a kazincbarcikai 
vízi komplexum és jégcsarnok alapkövét Demeter Zol-
tán országgyűlési képviselő, Szitka Péter polgármes-
ter, a Wanhua Borsodchem Zrt. nevében Varga Béla 
vice president, Biros Péter háromszoros olimpiai baj-
nok vízilabdázó, a Magyar Vízilabda Szövetség elnök-
ségi tagja, valamint Sipos Levente, a Magyar Jégko-
rong Szövetség főtitkára.

A beruházás a Delfin 
Vízisport Klub, a Magyar 
Vízilabda Szövetség, Ka-
zincbarcikai Ördögök 
Sport Egyesület, a Magyar 
Jégkorong Szövetség, a 
Wa n h u a - B o r s o d C h e m 
Zrt. illetve Kazincbarci-
ka Város Önkormányzata 
együttműködésében va-
lósul meg, a látványcsa-

patsportágak támogatási 
rendszere által, és rendkí-
vül jelentős önkormány-
zati forrás segítségével 
összesen 5,5 milliárd fo-
rintból.
Demeter Zoltán köszön-
tőjében örömét fejezte ki, 
hogy az összefogásnak 
köszönhetően megépülhet 
a kazincbarcikai vízi komp-
lexum és jégcsarnok a ré-
gió központjában.
– Olyan beruházás kezdő-
dik el, ami meghatározza, 
nemcsak a város, hanem 
az egész térség életét. 
Lehetőséget biztosít az 
itt élőknek, fiataloknak, 
gyermekeknek, hogy 21. 
századi körülmények kö-
zött kapják meg a szabad-
idő és versenysport alter-
natíváját – mondta el az 
országgyűlési képviselő.
Biros Péter szintén meg-
tisztelőnek tartotta, hogy 
ő képviselhette a magyar 
szövetséget ezen a jelen-
tős eseményen.

– Úgy gondolom, hogy a 
létesítmény jelentősen 
lendít majd az itt működő 
jégkorong és vízilabda-
csapaton. Adott lesz majd 
minden feltétel, ha fel-
épül ez a komplexum. Ilyet 
még nem láttam, hogy ez 
a két csapatsportág egy-
azon helyen, egymás mel-
lett üzemelő fedett helyet, 
csarnokot kapjon. Azt kí-
vánom, hogy ne csak az 
élsport és az utánpótlás-
sport legyen jobb ezután, 
hanem mindenki használja 
ki a lehetőséget a mozgás-
ra, mert a sport nemesít – 
buzdította a jelenlévőket 
az olimpiai bajnok.
Sipos Levente megerő-
sítette, hogy valóban 
egyedülálló lesz ez a léte-
sítmény, hiszen ő sem ta-
lálkozott még ilyen komp-
lex épületegyüttessel.
– Azt kívánom a kis Ör-
dögöknek, hogy a jövő-
ben nagy Ördögök tudja-
nak lenni ezen a pályán, és 

BERUHÁZÁS

LETETTÉK A KAZI NCBARCIKAI VÍZI 
KOMPLEXUM ÉS JÉGC SARNOK ALAPKÖVÉT

az eddigiekhez hasonlóan 
sok neves játékos kerül-
jön ki az egyesületből! Az új 
létesítmény a szülőkről is 
szól, hiszen így frekventált 
helyre, az életkoruknak 
megfelelő időpontokban 
lehet majd a gyermekeket 
edzésre hordani, és mind-
eközben hasznosan tölt-
hetik el ők is a várakozási 
időt – fejtette ki a főtitkár.
Klimon István alpolgár-
mester kiemelte, hogy 
kuriózum lesz a vízi komp-
lexum és a jégcsarnok 
nemcsak azért, mert itt 
egy helyen hódolhatnak 
szenvedélyüknek a vízi és 
a jeges sportok kedvelői, 
hanem mert a régóta várt 
strand is megvalósul.
– Az önkormányzat fon-
tosnak tartja, hogy az inf-
rastruktúra megléte mel-
lett a fenntarthatóság is 
biztosított legyen, ezért 
komoly forrással járul 
hozzá a grandiózus komp-
lexum és a strand funk-

ció megvalósulásához is. 
Amellett, hogy télen-nyá-
ron folyamatosan üzemel-
hetnek az épületek, a nyá-
ri időszakban egy kültéri 
rekreációs parkot is léte-
sítünk majd, amely kikap-
csolódásként vagy egy 
fárasztó edzés után le-
hetőséget biztosít majd a 
strandolásra és a napozás-
ra is – mondta el az alpol-
gármester, majd megkö-
szönte az együttműködő 
partnerek segítségét és 
munkáját. 
Az alapkőletételnél az 
együttműködők képviselői 
közösen eresztették le az 
urnát, melyben az Ördögök 
SE és a Delfin klub ajándé-
kai mellett közös fotók is 
őrzik majd az utókornak a 
esemény emlékeit.
Az urna behelyezése 
után dr. Ronyecz Róbert, 
a Kazincbarcikai Delfin 
Vízisport Klub elnöke és 
Klimon István, a Kazinc-
barcikai Ördögök Jégko-

rong SE elnöke helyez-
ték el az alapkő fedlapját, 
Orosz Tamás, a Kazinc-
barcikai Delfin Vízisport 
Klub elnökségi tagja, Egri 
István, a Magyar Jégko-
rong Szövetség gazda-
sági bizottságának tagja, 
a DVTK Jegesmedvék el-
nöke , valamint Szatmá-
ri Gergő, a jégkorong SE 

alelnöke közreműködé-
sével.
A ceremónián a Delfinek 
és az Ördögök sportolói és 
edzői mellett Biros Péter 
háromszoros olimpiai baj-
nok vízilabdázó, valamint 
Gőz Balázs és Miskolczi 
Márk, válogatott jégko-
rongozók is részt vettek. A 
két válogatott sportoló át-

nyújtotta a helyi csapatnak 
a Magyar Jégkorong Szö-
vetség ajándékát is, amely 
tíz komplett alapfelszere-
lés volt.
A fiatal kazincbarcikai já-
tékosok a közös fotózást 
követően egy homokké-
pet is készíthettek és ha-
zavihettek, mely a saját 
csapatuk logóját ábrázolta.

Klimon István, Szatmári Gergő, Egri István, Orosz Tamás, Dr. Ronyecz Róbert
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INTERJÚ

MIÉRT NEM MEHETEK 
ÉN A MARSRA?

A régi mindig jobb, avagy mindannyiunkban él a késztetés, hogy számot vessünk múl-
tunkkal? A kérdés jogos, hiszen gyökerek nélkül nem létezik a jövő sem. Ahogy Czifra 
János idézi: „Csak ami volt, annak van bokra”. Nem tagadom, nem könnyű egy gazdag 
élet történéseit papírra vetni. Mert nem csupán a megélt érzések fontosak, hanem azok 
az emberek és események, melyek jellemünket formálták. Czifra János édes-bús törté-
neteinek összefonásából született negyedik könyve a Besenyők és Magyarok!, melyet 
szeptember 14-én mutatott be a Mezey István Művészeti Központban az érdeklődőknek. 

Nagyon életszagú históriá-
kat oszt meg az olvasóival. 
Mesélne a gyermekkoráról? 
 Sajóvámoson születtem, 
de nagyon sok időt töltöt-
tem Szirmabesenyőben, a 
nagyszüleimnél. Tudni kell, 
hogy a község két részből 
áll: Sajóbesenyőből és Ke-
lecsényből. Azt, hogy miért 
Kelecsény, a mai napig nem 
tudtam kideríteni. Lényeg, 
hogy a két falurész elég-
gé elkülönült egymástól.  
Sajóbesenyőnek az volt a 
jellemzője, hogy egyrészt 
rögtön ott folyt a Sajó, más-
részt inkább tótul beszéltek. 
Hároméves koromig folyé-
konyan beszéltem szlová-
kul, aztán amikor apámék 
eljöttek, megdöbbenve ta-
pasztalták, hogy alig tudok 
magyarul. Gyorsan hazavit-
tek, és meg is ritkultak a be-
senyői tartózkodások, majd 
iskolás koromtól kezdve is-
mét minden nyár a nagy-
mamánál talált. Egészében 
véve jó gyerekkorom volt. 
Más világot éltünk akkor, 
nem voltak zárt kapuk, az 
utca nevelt minket, meg a 
szomszédok. Bandáztunk, 
mint annak idején sokan. Az 
utcabeli fiúkkal focibajnok-
ságot rendeztünk, rongy-
labdával, kis gumilabdával 
játszottunk, hiszen focilab-
dánk nem volt. Besenyőbe is 
beválogattak, mint idegent a 
Lenin út csapatába. Amikor 
jött a csorda, kihajtottam 
nagyanyám egy-két tehe-
nét, a többi fiúval legeltet-
tük az állatokat, úszkáltunk, 
ladikoztunk. Hazaküldtük a 
ladikost, így mi szállítottuk 

a Sajó másik felén lévő föl-
dekre az embereket. 

Ön jogászként vonult nyug-
állományba. Miért hajlott a 
jog felé?
Jó tanuló voltam, szerettem 
volna gimnáziumba menni, 
ám apám hallani sem akart 
róla, azt mondta, fiú gyerek-
nek szakma kell. Így jelent-
keztem villanyszerelőnek, 
mégsem volt annyira pisz-
kos, olajos szakma. Érett-
ségi után a Miskolci Egye-
tem Bányamérnöki Karára 
jelentkeztem. Édesapám el-
lenezte, szegény anyám ha-
misította alá a nevét, de hál’ 
istennek nem vettek fel. Nem 
volt más választásom, mint 
villanyszerelőként brigád-
ban dolgozni. Igen ám, de 
kábel árokásás sem olyan 
felemelő munka, s annak el-
lenére, hogy jól kerestem, 
elkívánkoztam onnan. Óz-
don dolgoztam, munkás-
szálláson laktam, mindazon-
által tartottam a kapcsolatot 
a régi tanáraimmal. Kövér 
Árpád, - aki nagy koponya 
volt, nem véletlenül lett a 
Grósz Károly személyi titká-
ra, - mondta, hogy a kormány 
támogatja fizikai dolgozók 
nappali felsőfokú tanulmá-
nyait.  Éjszakánként a szálló 
WC-jében készültem a jogi 
felvételire. Tanulmányaim 
végeztével szerettem volna 
az egyetemen maradni, há-
rom tanszék is ajánlatot tett, 
de megkeresett a B-A-Z 
megyei főügyész, és hívott 
Edelénybe fogalmazói állás-
ba, kazincbarcikai szolgálati 
lakás ígéretével. Még le sem 

diplomáztunk az első fele-
ségemmel, már kezünkben 
tarthattuk a lakásunk kul-
csait. Szakmai szempontból 
meghatározóbbnak érzem 
az Edelényben, ügyészként 
eltöltött éveket, de szerettük 
a barcikai életet.

Olyannyira, hogy tizenhat 
évig volt Felsőbarcika ön-
kormányzati képviselője…
Így igaz, 2010-ig töltöttem 
be ezt a tisztséget. Hozzá 
kell tennem, hogy ebből a 
nagyjából másfél évtizedből 
tizennégy évig voltam a Jogi 
Bizottság elnöke.  Mindvégig 
igyekeztem a legjobb tudá-
som szerint dolgozni. Olykor 
voltak viták, némi politikai 
felhanggal is, ám folytono-
san törekedtem arra, hogy 
senkit meg ne bántsak. Em-
lékszem, az elején annyira 
izgultam, hogy szót kérve, 
a Tisztelt Képviselő-testü-
let helyett, Tisztelt Bíróság 
címen köszöntöttem az ott 
lévőket. 

Beszéljünk egy kicsit a most 
bemutatott könyvéről! Egy 
önéletrajzi ihletésű kötetet 
tarthat a kezében az olvasó, 
némi történelmi háttérrel. 
Teljes, mindenre kiterjedő ez 
a néhol szomorú, időnként 
viszont kacagtató vissza-
emlékezés?
 Egyáltalán nem teljes, sok 
egyéb témával ki lehetett 
volna még egészíteni. Amikor 
hozzákezdtem, több mindent 
akartam írni, de az emberben 
mindig működik az önkont-
roll, hogy csak azokat a dol-
gokat ossza meg a külvilág-

gal, amelyek meghatározták 
a személyiségét. Az az igaz-
ság, hogy azok az emberek, 
akikkel éltem, akiknek a ne-
veltetésemet részben kö-
szönhetem, a maguk módján 
nagyszerű emberek voltak, 
akiket méltatlanul elfeled-
nek. Előttük tisztelgés ez a 
könyv, s persze azok előtt a 
remek emberek előtt is, akik 
még az élők sorában vannak. 
A kötetben található egy-
percesekben jellemrajzokat 
próbáltam ábrázolni. Nagy-
vonalakban sikerült csak, én 
ezt pontosan tudom, de ezek 
az emberek minden hibájuk 
ellenére EMBEREK voltak. 

Az emberek mellett az álla-
tok is megjelennek a könyv-
ben. Például a kutyák és a 
macskák…
A lányaim voltak belebolon-
dulva a macskákba, én nem 
nagyon szerettem volna. 
Nálunk is voltak, otthon, de 
macskának kint van a helye. 
Nem tűrtem meg a lakásban. 
A kutyákat Anett lányom 
hozta haza. Mivel egyedül én 
foglalkoztam velük, kölcsö-
nös szeretet alakult ki köz-
tünk. A mostani kutyánkkal, 
Brúnóval is. A II. világháborús 
német légvédelem nem volt 

olyan hatékony, mint Brúnó. 
Egy madár nem tud leszáll-
ni a fára, mert megugatja. A 
macskát kifejezetten utálja.  
A múltkor nem tudom, hogy 
került oda egy kiscica, felker-
gette a fára, szegény pára 
nem mert lejönni, mert a ku-
tya egész nap és éjjel őrizte. 
Különben Brúnó a könyvben 
Ákos unokámnak mesél a 
nálunk megélt kutyalétről. 

Árulja már el, miért szeretne 
a Marsra menni?
Amikor meghallottam, hogy 
kiválasztottak hat embert, 
fel voltam háborodva, - a fe-
leségem ugyan nem értette 
miért - mégis hangot adtam 
ennek, némi iróniával. Egyéb-
ként nagyon jó sztori volt, 
mikor Dányi Krisztián szín-
művész az egyik könyvbe-
mutatón hangfájlra mondta 
ezt a történetet, hogy miért 
is nem mehetek én a Marsra.

Egyedül menne?
Nem feltétlenül. A felesége-
met és a családomat biztos 
vinném. Viszont az is igaz, 
hogy már gyerekkoromban 
elképzeltem: vagy egy lakat-
lan szigetet, vagy egy boly-
gót hódítok meg, és egyedül 
megyek…

Fotó: Székely-Czifra Anett

KÖZBIZTONSÁG

Megújul a kazincbarcikai térfigyelő rendszer
A 21. század követelményeinek megfelelő, modern térfi-
gyelő rendszert telepít Kazincbarcika Város Önkormány-
zata a város főbb csomópontjain, melynek tervezése már 
befejeződött, jelenleg az engedélyeztetése zajlik. Még 
idén 50 millió forintos beruházásból újul meg az alaphá-
lózat, amelyre újabb és újabb nagy felbontású kamerákat 
kötnek majd be az elkövetkező időszakban. 

– A technikai fejlődésnek 
hála a modern képfeldol-
gozó programok olyan 
ütemben fejlődnek, hogy 
az alig 10 éve kiépített há-
lózat sajnos már nem felel 
meg a jelenlegi elvárások-
nak, ezért mindenképpen 
korszerűsítenünk kell a 
jelenleg üzemelő struk-
túrát. Mivel jelentős költ-
ségekkel jár a teljes ki-
építés, ezért döntöttünk a 
szakaszos megvalósítás 
mellett, melynek lényege, 
hogy először megújítjuk 
az alaprendszert, melyek-
hez aztán újabb és újabb 
eszközök csatlakozhat-
nak. Ez komoly tervezést 
és előkészítést igényel, 
az idén pedig várhatóan 
ez a szakasz be is fejező-
dik – mondta el lapunk-
nak Pásztor László ön-
kormányzati képviselő, az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiz-
tonsági Bizottság elnöke.

A fejlesztés egy teljesen 
új optikai adatátvitellel és 
rádiófrekvenciás kapcso-
lattal is kiegészített komp-
lett hálózat kialakításával 
kezdődött, amelynek te-
lepítése és üzembe helye-
zése előtt be kell szerez-
nie az önkormányzatnak 
a szigorú feltételekhez kö-
tött hatósági engedélyeket. 
Ezt követően kezdődhet 
meg, elsőként a térfigyelő 
rendszer berendezéseinek 
energiaellátásához szük-
séges erősáramú hálózat 
teljes kialakítása.
Manapság már elvárás a 
modern térfigyelő rend-
szerekkel szemben, hogy 
16-20 megapixeles felbon-
tású kamerákkal felszerel-
ve működjenek. A 2000-
es évek elején telepített, 
korabeli megoldásokkal 
ugyanis nem lehetséges 
a rendszám- vagy arc-
felismerő szoftverek al-

kalmazása, melyek nagy 
mértékben megnövelik a 
felderítés hatékonyságát. 
Az új rendszert, az előző-
höz hasonlóan a városi 
rendészet felügyeli majd 
akik, ha bűncselekményt 
vagy szabálysértést ész-
lelnek, a rendszeren ke-
resztül értesítik a rend-
őrséget, akikkel közösen 
azonnal be is avatkozhat-
nak majd.
Dr. Bakk Richárd, alezre-
des a Kazincbarcikai Ren-
dőrkapitányság vezetője 
is bizakodó a fejlesztéssel 
kapcsolatban:

– Az új rendszer segítsé-
gével könnyebben azono-
síthatóak és felelősségre 
vonhatóak a közterüle-
ten vétkezők. Kazincbar-
cikán a közbiztonsággal 
nincs probléma, évek óta 
javuló tendencia figyelhető 
meg, ugyanakkor a legna-
gyobb gondot a közlekedé-
si szabálysértések jelentik, 
ezeknek a csökkentésé-
ben és a szabálytalanul 
közlekedők kiszűrésében 
nagy segítség lehet majd 
a hamarosan kiépülő új 
térfigyelő hálózat.

A kamerák kihelyezésének helyszínei:
 
A Központ helye: Kazincbarcika Rákóczi tér 4. (felügyeleti 
központ a rendészetnél) és további  47 helyszín

00. Központ

01. Dísz tér 25. Radnóti-játszótér

02. Egressy-Jószerencsét 26. Tavasz-játszótér

03. Fő tér-játszótér 27. Herbolyai-Műszerész

04. Egressy-Nyugati 28. Eötvös-játszótér

05. Egressy-Pollack 29. 26-os-Szent Flórián

06. Egressy-Jókai 30. Sajó-Táncsics

07. Egressy-Mátyás 31. Mikszáth-játszótér

08. Mátyás-Jószerencsét 32. Építők-Jószerencsét

09. Mátyás-Herbolyai 33. Mátyás-Fő tér

10. Május1-Tavasz 34. Mátyás-Pollack

11. Május1-Építők 35. Egressy-Szabadság

12. Jubileumi park wifi 36. Egressy-Egressy

13. Táncsics-Vasút 37. Völgyárok

14. Herbolyai-Akácfa 38. Május1-Hámán

15. Irinyi-Bolyai 39. Tardonai-Illyés

16. Jószerencsét-26-os 40. Építők-Építők

17. Mikszáth-26-os 41. Építők-Liget

18. Attila-26-os 42. Tardonai-Klapka

19. Tardonai-GáborÁ 43. Tardonai-Újtelep wifi

20. Tardonai-Galagonya 44. TESCO

21. Herbolyai-GáborÁ 45. Táncsics-BudaiNA

22. Herbolyai-Illyés 46. Kossuth-26-os

23. Derkovits-játszótér 47. Bercsényi-26-os wifi

24. Völgypark-játszótér 48. POSTA-OTP
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HIRDETÉS

Újult erővel, közösségi fa- és virágültetéssel foly-
tatódik a Virágos Kazincbarcika program, a 65 ezer 
növényt a 65 éves városba akció keretén belül. A 
település számos intézménye kapcsolódott a prog-
ramsorozathoz.

Első körben fiatal csalá-
dok és idősek bevonásá-
val a Füzike, a Mesevár és 
a Nelefejcs tagóvoda ud-
varain várták az ügy iránt 
elkötelezett szülőket és 
gyermekeiket. A tagóvo-
dák udvarain minden cso-

port egy fát és minden 
gyermek egy virágot ül-
tetett el a szüleik és a ne-
velőik segítségével. 
Horváthné Geleta Má-
ria, a Kazincbarcikai Ösz-
szevont Óvodák intéz-
ményvezetője szerint, a 

legkisebb korban kell el-
kezdeni a környezet sze-
retetére, védelmére való 
nevelést, így a pedagógiai 
programjuk célként tűzte 
ki ennek a szemléletnek 
az alakítását, a környe-

zettudatos nevelést és 
azt, hogy a kisgyerme-
kek a családjukkal együtt 
vegyenek részt ezeken a 
programokon, hiszen így 
lehet igazán szemléletet 
formálni.

Szeptemberben és októ-
berben még bárki csat-
lakozhat a kezdemé-
nyezéshez, aki szeretne 
közösen ültetni a város 
még virágosabbá tételé-
hez.

Záró rendezvényéhez érkezett „A jövő városa - Ka-
zincbarcika 100” programsorozat, szeptember 11-én az 
Egressy Béni Művelődési Központban, ahol bemutat-
ták, és díjazták a pályázatra beérkezett alkotásokat.

A pályázatra olyan bár-
milyen művészeti ágban 
alkotott művet vártak, 
amelynek témája, milyen-
nek képzelik el a város-
lakók a harmincöt évvel 
későbbi várost, amikor a 
település a századik év-
fordulóját fogja ünnepelni. 
A zárórendezvényen öt 
kategóriában, vers, próza, 
rajz, makett és egyéb té-
mában mutatták be a 109 
beérkezett pályaművet, 
amiket csaknem 300 ak-
tív alkotó hozott létre. 
Ezekben a művekben mu-
tatták be a pályázók a vá-

ros iránti szeretetüket, il-
letve a Kazincbarcikáról 
alkotott jövőképüket. Az 
eredményhirdetésen, a dí-
jak átadása során, minden 
induló ajándékot kapott, 
mivel a zsűritől a beérke-
zett darabok mindegyike 
arany, ezüst vagy bronz 
minősítést érdemelt. 
A kiállított művek a hét 
további részében az Eg-
ressy Béni Művelődé-
si Központ nyitvatartási 
idejében, később pedig a 
Mezey István Művészeti 
Központ kávézójában te-
kinthetők meg.

65 EZER NÖVÉNYT A 65 ÉVES VÁROSBA

KÖZÖSSÉGI FA- ÉS VIRÁG-
ÜLTETÉS AZ ÓVODÁKBAN

109 PÁLYAMŰ

A JÖVŐ VÁROSA  
- KAZINCBARCIKA 100

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!

2019. szeptember 26-28.

Szüreti felvonulás, borterasz, 
népművészeti kirakodóvásár  

és mesterségbemutatók,  
kiállítás, kézműves játszóház,  

népi játszótér, íjászat, lovaglás, 
szőlőpréselés, mustkóstoló.

A program díjtalan!

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

Időpont:

Helyszín:

Interaktív gyerekkoncert örökmozgóknak és szüleiknek

www.csicseriesborso.hu

MICHELLER MYRTILL ÉS 
PINTÉR TIBOR DUÓ:  
VOICE AND GUITAR

TÓTH VERA QUARTET

PALYA BEA  
ÉS ZENEKARA

CSICSERI ÉS BORSÓ 
GYERMEKZENEKAR

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Szeptember 14-én rendezte meg 15. Esélyegyenlőségi 
napját a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesü-
lete (KME). A rendezvényre a városban és térségben élő 
mozgáskorlátozottakat, egyéb fogyatékkal élő sorstár-
saikat és érdeklődőket vártak. 

Tomkóné Kiss Mária, a 
KME elnöke köszöntötte a 
résztvevőket, majd Klimon 
István, Kazincbarcika al-
polgármestere ünnepi be-
szédében kiemelte, hogy 
a kazincbarcikai szervezet 
munkája elengedhetetlen a 
városban élő mozgásuk-
ban korlátozott személyek 
részére.
A jeles alkalom apropójá-
ból a városvezetők nem 
érkeztek üres kézzel, hi-
szen a Csillagfürt EGY-
MI Kazincbarcikai Tagin-
tézménye egy projektort 
kapott ajándékba, amit a 
tagintézményvezető egy 

későbbi időpontban fog át-
venni. Klimon István a kö-
szöntő után Szitka Péter 
polgármesterrel együtt 
egy csokor virággal kö-
szöntötte az egyesület 
vezetőjét és munkájukhoz 
további sikert kívántak.
A délelőtt folyamán szá-
mos olyan szakértő ven-
dég előadását hallgathat-
ták meg az érdeklődők, 
akik a fogyatékosság té-
makörében átfogó és nap-
rakész adatokkal, informá-
ciókkal tudtak szolgálni. 
A fogyatékkal élők szá-
mára a társadalmi el- és 
befogadás szempontjából 

fontos, hogy az ép embe-
rek bele tudják képzelni 
és helyezni magukat abba 
az élethelyzetbe. Számos 
hétköznapi gondról is volt 
mód beszélgetni az érzé-
kenyítő előadások során, 
hiszen gyakorlatban is 
megmutatták azon hátrá-
nyok egy részét, amit egy-
egy csoport kénytelen el-
szenvedni a mindennapok 
során.
A siket és nagyothalló, vak 
és látássérült, értelmileg 
akadályozott fiatalok és 
kerekesszékben ülő tán-
cosok is szórakoztatták a 
közönséget. A szervezők 
egy csipetnyi sporttevé-
kenységet is belecsem-
pésztek a programba, így 
speciális zumba- és aszta-
litenisz-bemutatót és órát 
is tartottak.

Látás-, hallás- és számító-
gépes talpvizsgálat is volt, 
továbbá rehabilitációs és 
otthonápolási eszközök, 
berendezések bemutatója, 
s tanácsadás tette teljessé 
a programokat. A gyere-
kekre és a kézműveskedni, 
játszani szerető felnőttek-
re is gondoltak, így úgyne-
vezett kölyöksziget színe-
sítette a napot.
A 15. Esélyegyenlőség nap, 
amely a „Gondoskodó Vá-

ros” címet kapta a „Civil 
szervezetek, helyi közös-
ségek együttműködése 
Kazincbarcikán” című felhí-
vás keretében valósult meg.

 „GONDOSKODÓ VÁROS”

15. ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAP 
KAZINCBARCIKÁN

Tomkóné Kiss Mária

Horváthné Geleta Mária, Pétervári György
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3. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET – BUKÓ GÉZA
A választókerületben az 
elmúlt években több je-
lentős fejlesztés is történt. 
A korábban egy pályázati 
forrásnak köszönhetően a 
kívülről már megújult Ka-
zincbarcikai Sportközpont 
Tornacsarnoka – az Irinyi 
tornacsarnok – belülről is 
teljes rekonstrukción esett 
át. A látványsportok támo-
gatási rendszerének se-
gítségével, önkormányzati 
önrész biztosításával a küz-
dőtérre új parketta került, a 
palánkok, a lelátó és a vil-
lamos rendszer vadonatúj 
lett, valamint egy modern 
kijelzővel is gazdagodott az 
intézmény. A városi kerék-

párút-hálózatba a Tardonai 
út is bekapcsolódhatott, a 
beruházás mentén a meg-
lévő járdák új burkolatot 
kaptak. A lakók kérésére 
újult meg a Rózsadomb és 
a Kert utca, valamint a Ki-
serdősor és Kert utca kö-
zötti járdaszakasz. Moder-
nizálták a Kert utcán lévő 
vízelvezető árkot, emellett 
a Völgy úton néhány sza-
kaszon sor került hasonló 
jellegű felújításra, javítások-
ra. A Pincesor és a Völgy út 
találkozásánál új hidat ala-
kítottak ki a hozzá tartozó 
járdaszakasszal. Képvise-
lői bejelentésre javították a 
Pincesoron lévő csapadék-

víz-elvezető árok megha-
tározott részeit. A Kiser-
dősor végén megvalósult a 
vízelvezető árok bővítése, 
javítása. A Völgy úton 2014-
ben létesített játszóteret 
körbekerítették, hamarosan 
pedig új játszóeszközöket 
helyeznek ki.
A Május 1. úton jelenleg is 
nagyszabású járdaépítés 
zajlik, emellett korábban a 
14-20. szám mentén a ki-
emelt útszegélyt süllyesz-
tettre cserélték, így az út 
mentén parkolók létesültek. 
A Béke téren a 2-6., illetve a 
8-12. szám alatti épületeket 
összekötő járdaszakasz is 
megépült.

A körzetben folyamatosak 
voltak a járda- és lépcsőja-
vítások, valamint lakossági 
kérésre az úttestre benyúló 
ágak gallyazása, padok ki-
helyezése. 
Az Építők útja 2. szám alatt 
található Eszterlánc Tagóvo-
dát a képviselő-testület és 
a gyerekek szülei egyhan-
gú támogatásával átvette 
a  Tiszáninneni Református 
Egyházkerület.
Az elkövetkező időszak leg-
nagyobb fejlesztése a terü-
leten a Május 1. út megúju-
lása lesz: ennek keretében 
a szolgáltatóház egy részét 
elbontják, az önkormányza-
ti tulajdonban lévő részek 

pedig megújulnak. Járdák, 
sétányok, virágágyások, 
parkolók létesülnek majd a 
területen, ideértve a Hámán 
Kató úton korábban elbon-
tott épületek helyét is.
A Közösségi Integráció Ka-
zincbarcikán a Hámán Kató 
Akcióterületen nevű prog-
ram keretében több ren-
dezvény is zajlott a váro-
részben, többek között 
kézműves foglalkozásokon 
vehettek részt az ott élő 
gyerekek.
A területen az önkormány-
zat saját és pályázati forrás-
ból az elmúlt években több 
tízmillió forint értékben újí-
tott fel bérlakásokat.

KAZINCBARCIKA

6. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET – RIESPLER PÁL
A választókerületben új kerékpá-
rút létesült, amellyel az Egressy 
úton és Mátyás király úton már 
meglévő szakaszok összeköté-
se is megvalósult. A kerékpárút 
mentén megújultak a járdák, a 
környéken élők kérésére parko-
lók létesültek. A Pollack úti óvo-
da mögött megújult a lépcsősor, a 
járda is új burkolatot kapott.
A Mátyás király út mentén a régi 
KGST piac helyén hamarosan új 
társasház épül, a szomszédos 
területről elköltözik a városüze-
meltetést végző Barcika Park 

Nonprofit Kft., amely önkor-
mányzati forrásból új telephelyet 
vásárolt azért, hogy a Mátyás ki-
rály út menti területet fejleszteni 
lehessen.
A Mátyás király út következő nagy 
fejlesztése lehet a Lidl áruház előtt 
megépülő körforgalom, amely a 
körzet egyéni önkormányzat kép-
viselőjének, Riespler Pálnak a kez-
deményezésére valósulhat meg.
A belvárosban energetikai korsze-
rűsítésen esett át a volt mozi épü-
lete, amely hamarosan új funkciót 
kaphat.

KAZINCBARCIKA

VÁLASZTÓKERÜLETI HÍRADÓ
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HORVÁTH 
FERENCNÉ 

– Ifjúmunkás 
tér (3. sz. vk.)

A környéken 
most már el-
k e z d ő d ö t t 
a nagy munka, parkolókat csi-
nálnak, s ennek nagyon örülünk 
mindannyian. Reméljük, hogy ha-
marosan készen lesz. 
Megújult az orvosi rendelő, az 
ügyeletet is nagyon szépen fel-
újították. 
A városon belül a Völgy pPark is 
nagyon szép, de parkosítva van 
az egész város. 
Én berentei vagyok, ott mentem 
férjhez, 1983-ban költöztünk 
Kazincbarcikára, de az akkori, il-
letve a mostani Kazincbarcikát 
össze sem lehet hasonlítani. Na-
gyon szépen felfejlődött, gyö-
nyörű szép, virágos, tiszta tele-
pülés lett. 

PÁSZTOR
ANITA 

– Béke tér 
(3. sz. vk.)

Örülök, hogy 
e l k e z d t é k 
ennek a kör-
nyéknek a rehabilitációját. 
Elkezdődött a parkoló kialakítá-
sa, a parkosítás, a járdák felújí-
tása, illetve a zöldövezeteket is 
szépen rendbe rakják, hogy még 
szebb legyen ez városrész is. Ha 
ezek elkészülnek, itt is rendben 
lesz minden. 
Nyilván a lakók is számítanak, 
hogy mennyire maradnak majd 
rendben ezután is a dolgok. Sok 
összeférhetetlen lakó van és 
olyanok, akiknek semmi nem jó. 
Szerintem, ha már erre a kör-
nyékre is annyit áldoznak, az na-
gyon jó, és nem csak a pénzbeli 
dolgokról beszélek. 
Remélem, hogy jövőben nem lesz 
ennyire különálló ez a városrész 
sem. 
Én szeretek itthon lakni, mi na-
gyon sok helyen éltünk már Eu-
rópában, mindig haza húzott a 
szívünk, és itt érezzük jól ma-
gunkat.

GYÖNGYÖSI 
PAP MÁRIA 

– Béke tér 
(3. sz. vk.)

A parkolók 
miatt nagyon 
meg vagyunk 
elégedve, a járdáért is, a virágos-
kertünkért is. Elégedettek va-
gyunk, sok mindent fejlesztenek 
a környéken. Bár egy picit hangos 
ez a terület, de azért élhető.

SZANYITA 
MIKLÓSNÉ 

– Mátyás 
király út
(6. sz. vk.)

N egy ven hét 
éve lakom itt a 
Mátyás király úton. Azóta nagyon 
sokat fejlődött a környékünk, a 
városunk. Megújult, zárható lett 
a szemetes tárolónk, felújították 
a járdákat, nagyon szépen felfes-
tették a falfestményeket is körü-
löttünk, valamint rendben van a 
jubileumi park is. Az önkormány-
zati képviselőnkkel nagyon meg 
vagyunk elégedve, amit csak köz-
lünk felé, azonnal intézkedik, min-
dent megtesz azért, hogy minél 
hamarabb teljesüljön, amire szük-
ségünk van. 
Nagyon tetszik, hogy ilyen gyor-
san fejlődik és ilyen szép lett a vá-
rosunk. A környezetünk is tiszta, 
már nem hordják szét a szeme-
tesből a szemetet. A pihenő park-
nak ezen a szép részén elég sokat 
ki szoktunk járni, úgyhogy ennyi 
volna a kérésünk, hogy még több 
pad legyen ott, hogy a horgászo-
kon és a látogatókon kívül nekünk 
is legyen hol megpihenni.

KAKSZI 
BARNABÁSNÉ 

– Pollack 
Mihály út 
(6. sz. vk.)

Én már jó pár 
éve lakom Ka-
zincbarcikán, és úgy tapasztal-
tam, hogy nagyon szépen fejlő-
dött. Tetszik, hogy szépen ki van 

virágosítva és tiszta, valamint a 
zárható szeméttárolók is nagyon 
hasznosak. A lakók kérésére pa-
dokat helyeztek ki az idős embe-
rek részére, amire nagyon sokan ki 
szoktak ülni délutánonként.
Örültem a kerékpárútnak és a jár-
daépítéseknek is. Történtek faül-
tetések is, ami külön öröm, hiszen 
a virágokat nagyon szeretem, a la-
kásban is nagyon sok van.
A parkolóbővítés igazán kellett 
már, mert nagyon sok gond volt 
a parkolással. Még mindig elkelne 
még több, főként a hétvégi idő-
szakokban. 
A közlekedés szempontjából, a 
Mátyás király út, Pollack úti ke-
reszteződés rendkívül veszélyes. 
Úgy  hallottam, hogy körforgal-
mat terveznek ide, ami jó , mert 
ezt a problémát jó lenne megol-
dani. Amúgy nagyon szép Bar-
cika, tetszik a város. A színváltó 
szökőkutak este csodálatosak. 
Az épületekre felfestett képek is 
népszerűek a gyerekek körében 
is, feldobja Kazincbarcikát. Nekem 
Kazincbarcika a legszebb város.

RÁCZKÖVI
ANDREA 

– Babits út 
(9. sz. vk.)

A fejlesztések 
közül a par-
kolóhelyeket 
tudnám kiemelni. 
A Babits úton lakom, az épületünk 
előtt épült öt, mögöttünk pedig 
hét. Ez azért is nagyon jó, mert ott 
van egy kisbolt, és a rengeteg pár-
huzamosan beálló autó miatt nem, 
vagy csak várakozás után lehetett 
kijönni. 
Ráadásul sok fiatal költözött a kör-
nyékre, emiatt egyre több autó 
van, erre valóban nagy szükség 
volt. Eleve kevés volt a meglévő 
parkolóhely, úgyhogy ez a gond 
megoldódott. 
A játszóteret is megcsinálták, ami 
klassz, mert szerencsére egyre 
több kisgyerek van a környékün-
kön. A kicsik szívesen töltik ott a 
délutánjaikat óvoda vagy iskola 
után, ráadásul úgy, hogy a szüle-
ik is szemmel tudják őket tartani 
közben. 

KISSNÉ 
NYOLCAS
IRÉN 

– Iskola út 
(9. sz. vk.)

Az Iskola úton 
lakom 35 éve. 
Ebben a ciklusban nagyon szépen 
megújult a területünk. A körforga-
lommal szemben lévő háztömb-
nek a falfelülete teljes mértékben 
fel lett újítva, a házak közötti zöld 
területet rendbe tették, parkosít-
va lett, padok lettek kihelyezve. 
Viszonylag idősek által lakott te-
rület és szerintem nagyon nagy 
szükség van rá, hiszen, ha kijönnek 
a házból, nem sokat tudnak gyalo-
golni, s van hova kényelmesen le-
ülni. Új parkoló lett kialakítva. Bár 
szerettük volna, ha nagyobb lett 
volna, de a közmű nem engedte. 
A házak előtti terület, amely kő-
kockával van kirakva a többszö-
ri csőtörés miatt többször fel lett 
túrva, és nem lett helyreállítva, 
ezért több helyen megsüllyedt. 
Az önkormányzati képviselőnk 
kezdeményezésére újra rakták a 
kőkockákat, most már viszonylag 
kényelmesen tudunk parkolni.

SPISÁK 
ÁGNES 

– Patak út 
(9. sz. vk.)

Amikor ide-
k ö l t ö z t ü n k , 
még nem volt 
itt semmi, vagyis a régi játékokat 
mind kiszedték. Azután dr. Pásztor 
Gábor képviselő közbenjárásával 
kaptunk új homokozót, hintát, li-
bikókát, aminek nagyon örülünk. 
Szeretnénk még egy csúszdát is, 
mert a Patak úton rengeteg gyerek 
van, közel azonos korúak, akik ovi 
után gyakran maradnak lent ját-
szani. A szülőknek is jó ez a kis ját-
szótér, mert nem kell elvinni őket 
messzire, hanem lejövünk a lép-
csőházból, beszélgetünk és kicsik 
is jól érzik magukat. A focipályát le-
hetne még modernizálni, mert sok 
fiú is van a környéken. Szeretek itt 
lakni, mert nagyon jó a közösség és 
ebben a kis parkban gyakran ösz-
szegyűlünk, akár bográcsozni is.

VÁLASZTÓKERÜLETI HÍRADÓ

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK

9. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET – DR. PÁSZTOR GÁBOR
A választókerület az újka-
zinci városrész egyik fe-
lét foglalja magába, ahol az 
utóbbi években a legna-
gyobb problémát a parko-
lási gondok jelentik. Ön-
kormányzat képviselői 
jelzés alapján új parkoló-
helyek létesültek a körzet-
ben: a Babits úton lévő tíz-
emeletes előtt és mögött 
két ütemben összesen tíz 
megállóhely épült, emellett 
az Iskola út 5 darab parko-
lóval gazdagodott. A terü-
letre – ideérve a teljes új-
kazincot – egyébként egy 
parkolási koncepció készül, 
ahol a szakemberek arra 
próbálnak megoldást ta-

lálni, hogy a lehető legtöbb 
parkolóhely létesülhessen 
a zöld felületek, közintéz-
mények udvarainak komo-
lyabb sérelme nélkül.
A városrész az elmúlt évek-
ben több házfestménnyel 
is gazdagodott: az egyik 
leghíresebb a Spar áruház 
melletti körforgalomnál 
lévő Iskola úti tömb falán 
helyet kapott festmény, de 
vélhetően legalább ennyi-
re ismert lesz a Gyulai Pál 
úti tízemeletesre néhány 
hete festett „Locsoló lány”, 
amelyet a Mátyás király 
úton közlekedők épp úgy 
láthatnak, mint a városba a 
temető felől érkezők.

A Dózsa György úton 
megújult a csapadékelve-
zető-rendszer, valamint 
a napokban megtörtént 
a gyalogos átkelőhelyek 
felfestése, így az iskolások 
a szeptemberi tanévkez-
déskor már biztonságosan 
közelíthették meg az in-
tézményt. A Gyulai Pál út 
melletti garázssor, illetve 
híd új világítást kapott, a 
Patak úton új játszóesz-
közöket helyeztek ki. A 
Csók István úton meg-
történt a vízelvezető árok 
rendbetétele, a Kis erőmű 
lakótelep mellett pedig 
fekvőrendőröket helyez-
tek az útfelületre.

KAZINCBARCIKA
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Nyakkendőparádé címmel nyílt kiállítás szeptember 17-én a Mezey István Művészeti 
Központ emeleti rendezvénytermében. Pétervári György önkormányzati képviselő 
köszöntötte a megjelenteket és a Pécsvárady Botond közéleti díjjal kitüntettet Szaj-
kó Józsefet, aki 1974 óta gyűjti megszállottan a nyakkendőket, melynek száma mára 
meghaladja az ötezret. 

Kiemelte, nagyon fontos-
nak tartja, hogy a város 
helyet ad olyan bemuta-
tóknak is, amelyek által a 
közönség megismerhet 
különleges gyűjteménye-
ket. Az utóbbi években az 
önkormányzat színvona-
las tereket biztosít ezen 
rendezvényekhez. Külön 
öröm számára, hogy olyan 
kiállítót köszönthet, akinek 
kazincbarcikai kötődése is 
van, ugyanis 10 évig élt és 
dolgozott a városban pe-
dagógusként. Untenerné 
Márton Ágnes Pro Urbe 
Kazincbarcika díjas nyugal-
mazott tanácsadó ajánlotta 
a kiállítást az érdeklődők 
számára. Röviden bemu-
tatta a nyakkendő kialaku-
lásának történetét a kínai 
agyagkatonáktól a róma-
iakon át, a horvát katonák 

csomóra kötött nyaksálain 
keresztül, majd megemlí-
tette a Napkirály udvará-
ban viselt, csipkéből vagy 
brokátból készült nyakba-
való kiegészítőit, valamint 
a 18. század zsabóit. Szólt 
a nyelvújítók által javasolt 
nyaktekerészeti mellfek-
vencről, a 19. század nyak-
kendőőrületéről, a 20. és a 
21. századi stílustrendekről. 
A jelenlévők megismerhet-
ték a gyűjtemény 5000 da-
rabjának egy kis szeletét, 
melyet tematikusan pró-
báltak elhelyezni a tárolók-
ban és az üvegvitrinekben. 
Megtekinthették a nagy di-

vatcégek értékes darabjain 
túl a cápafoggal díszitettet, 
a zenélőt, a Brüsszelből és 
a USA-ból származókat is. 
Pedagógus mivoltából adó-
dóan őrzi az ajándékba ka-
pott óriásnyakkendőn kívül 
a tanítványok névjegyével 
ellátottakat is. A megnyi-
tót követő napon a rendez-
vényteremben két interak-
tív órát tart Szajkó József 
középiskolai csoportok 
számára, ahol elsajátít-
hatják a nyakkendőkötés 
fortélyát, illetve viselésé-
nek illemtanát. 
A kiállítás szeptember 24-
éig tekinthető meg.

Fémek, mesterek címmel nyílt kiállítás szeptember 12-
én csütörtökön a Mezey István Művészeti Központban. 
A kiállítók Bolacsek László ötvös-fémműves iparmű-
vész és Fülöp Tibor kovács, Mesterremek-díjas népi 
iparművész. 

A kiállítást ifj. Bolacsek 
László gimnáziumi tanár 

nyitotta meg, aki beszé-
dében bemutatta Bola-

csek László és Fülöp Ti-
bor iparművész életútját. 
A megnyitót követően 
Szitka Péter polgármes-
ter nyújtott át ajándékot 
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata és a Barcika 
Art Kft. nevében.
Bolacsek László kiállí-
tott munkái nagyrészt az 
utóbbi hónapokban ké-
szültek, de láthatóak ré-
gebbi alkotások is a tár-
laton. A kiállítóteremben 
lévő darabok leginkább 
manuálisan, kézi mun-
kával készültek, bár már 
újabb technikákkal, gépe-
ket is alkalmaz a művész a 
munkafolyamatok során. 
Fülöp Tibort elsősorban 
az anyag szépsége ihle-

ti meg. Miután már tud-
ja mit is szeretne kihozni 
egy-egy anyagdarabból, 
mindig rajzokat készít 
amik alapján később 
dolgozik. A művészhez 
legközelebb álló stílus-
irányzat a szecesszió. A 

Mezey-házban kiállított 
munkáinak egy részén is 
fellelhetőek az irányzat 
stílusjegyei.  A kiállítás 
október 31-éig tekint-
hető meg a Mezey István 
Művészeti Központ Kiállí-
tótermében.

TÁRLAT

NYAKTEKERÉSZETI 
MELLFEKVENCEK GYŰJTEMÉNYE

KIÁLLÍTÁS

FÉMEK, MESTEREK 

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

Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél  
kaphatnak az érdeklődők a következő elérhetőségeken: 

Barcika Szolg Kft. kapcsolattartó:  
Kecskeméti Andrea  Tel.: 06-20/461-3627 

E-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu
http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/nyugdijashaz/

A Muskátli Nyugdíjasház, amely Kazincbarcikán, a Tompa Mihály utcában 
található, az önmaguk ellátására képes nyugdíjasok lakásokban való korlátlan 
idejű elhelyezését szolgálja bérleti jogviszony alapján. Az épületben folyamatos 
gondnoki felügyelet van, a lakók heti egyszeri orvosi vizsgálata is megoldott.
A házban van lift, mely megkönnyíti a mozgásukban korlátozottak közlekedését 
is az emeletre. Az itt élők számára rendszeresen rendezvényeket szerveznek, 
melyek által az emberek életében a kultúra is jelen van.

JELENLEG MEGPÁLYÁZHATÓ ÜRES LAKÁSOK:

fsz. 14. 24 m2 minikonyha nélküli

fsz. 18. 24 m2 minikonyha nélküli

I. em. 115. 32 m2 minikonyha nélküli

fsz. 5. 32 m2 minikonyhával ellátott

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

MUSKÁTLI 
NYUGDÍJASHÁZ

Pétervári György

Untenerné Márton Ágnes

Szajkó József

Bolacsek László Fülöp Tibor
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C Í M E R Á LLAT

ÚJABB IKONIKUS SZOBORRAL GYARAPODIK KAZINCBARCIKA 
Még augusztusban döntött az önkormányzat 
arról, hogy Kazincbarcika 65. születésnapja al-
kalmából a város másik címerállatát, az orosz-
lánt szimbolizáló új köztéri alkotással bővítia 
szobrok városát. 

A védelmező oroszlánt szimbolizáló alkotás ez-
úttal is a nemzetközileg is elismert Szőke Gábor 
Miklós szobrászművész tervei alapján készül 
majd el. A 2 méter széles, 6 méter hosszú, va-
lamint 5 és fél méter magas alkotását a Kolor-
city Kazincbarcika arculat színeivel harmonizáló, 
egyedileg fényezett, gyöngyszórt, lézer-vágott 
rozsdamentes acéllemezekből épül majd fel. 
A grandiózus acélszobrot az unikornis szom-
szédságában, a Mátyás király út és a Jószeren-

csét út kereszteződésénél lévő körforgalomban 
helyezik majd el, ahol jelenleg a felújított Színrob-
banás áll, és amely egyben a város legnagyobb 
körforgalma is.
A tavaly felújított Színrobbanás a tervek sze-
rint a Tesco áruház melletti körforgalomban lesz 
majd felállítva, az ott található “Gomba” pedig 
egy nagyobb felújítás után kerül majd vissza va-
lamikor a későbbiekben elkészülő új körforgal-
mak egyikébe. 
Az Oroszlánt előreláthatóan október hetediké-
től már meg is csodálhatják a városlakók, amely 
remélhetőleg ugyanolyan sikeres és ikonikus 
köztéri installációja lesz majd Kazincbarcikának, 
mint az Unikornis jelenleg, vagy egykor volt a 
Színrobbanás.

Közösségi fa- és
virágültetés

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 24. 16.00 

Székhelyóvoda 
ünnepélyes átadása

Szeptember 25. 16.00
Százszorszép Tagóvoda

ünnepélyes átadása

65 000 NÖVÉNY A 65 ÉVES VÁROSBA

FOLYTATÓDIK A

VIRÁGOS 
BARCIKA

PROGRAM

MOBILITÁSI HÉT

NEM CSAK NÉGYKERÉKEN LEHET KÖZLEKEDNI
Megmozdult a város apraja-nagyja Kazincbarcikán az 
Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozat ajánlásából, 
amelynek nem titkolt célja, hogy a környezettudatosabb 
és egészségesebb közlekedési formákat népszerűsítse, 
mint mondjuk a gyaloglás vagy a biciklizés.

Városunkban az első nap, 
hétfőn egy rövid városi tú-
rára várták az érdeklődőket, 
akik egy kétórás kellemes 
séta során, Vannay Ilona ve-
zetésével barangolhatták 
be Kazincbarcikát és annak 
érdekesebb sétaútvonalait. 
A mindössze 225 méteres 
szintemelkedés útba ejtette 
a városiak kedvelt és ismert 
parkjait mellett a kevésbé 
frekventált ösvényeket is. 
A hét többi napján a kerék-
párral közlekedők számára 
kedveskedtek a szervezők, 
melynek apropóján kedden, 
a Nemzetközi Autómentes 
Nap alkalmából rendeztek 
szórakoztató rendezvé-
nyeket, melyen a legkisebb-
től a legnagyobbakig bárki 
részt vehetett a Don Bosco 
Sportközpontban. 

A Kazincbarcikai Rendőr-
kapitányság bevonásával 
a kazincbarcikai óvodások 
mérhették össze közleke-
dési isme-
r e t e i ke t , 
v a l a m i n t 
ke ré k p á -
ros ügyes-
s é g ü ke t , 
majd dél-
után az is-
kolások ér-
kezésével 
rendeztek már valamivel 
komolyabb KRESZ-isme-
reteket igénylő vetélkedő-
ket. A helyi kapitányság le-
hetőséget teremtett bárki 
számára, hogy regisztrálja 
hivatalosan is a kerékpár-
ját náluk, hogy lopás esetén 
megkönnyítsék a nyomo-
zók számára, hogy vissza-

kerüljön a jogos tulajdono-
sához a bicikli. 
Délután a rendőrség köz-
lekedésbiztonsággal foglal-
kozó szakemberei élesben 
is bemutatták az érdeklő-
dőknek, hogyan használják 
kétkerekűjüket szabályosan 
a forgalomban. A gyakorlati 
példákkal tűzdelt bemuta-

tó során a szakemberek se-
gítségére a Trikolor Sport-
egyesület tagjai sietettek. 
A hét több napján Brin-
gareggelire és játékos 
KRESZ-tesztre invitálták a 
Szalézi Szent Ferenc Gim-
názium előtti parkolóban 
hét óra után kerékpárral 
megjelenteket. 

KKSE

BRAVÚROS DÖNTETLENNEL KEZDTEK A FIÚK
Megkezdődött a pontvadászat az NB II Északkeleti cso-
portjában. A hétvégén a Kazincbarcika női és férfi együt-
tese egyaránt pályára lépett.

A hölgyek számára nem si-
került jól a rajt, hiszen a He-
ves vendégeként 16-9-es 
félidő után 33-28 arányban 
kikaptak. A második félidő-
ben biztatóbb volt ugyan a 
játék, de az első 30 perc-
ben összeszedett nagy 
hátrányt nem sikerült ledol-
gozni a barcikai lányoknak.
A KKSE férfi együttesé-
re sem várt éppen könnyű 
feladat, hiszen ugyan hazai 
pályán, de az elmúlt sze-
zonban az NB I/B-ből kieső 
DEAC ellen kellett csatáznia 
Kocsis Csaba együttesének. 
Az első néhány percben jól 
tartotta magát a hazai ala-
kulat és 4-3-nál vezettek 
is Csörgőék. A Debrecen 
azonban összeszedte ma-

gát és István remek góljai-
val megfordította az állást. 
A félidő derekán öttel is ve-
zettek a hajdúságiak, de a 
barcikai legények a félidő 
végére 19-16-ra felzárkóz-
tak. A második játékrészt jól 
kezdte ugyan a házigazda, 
de aztán ismét összekap-
ta magát a DEAC és növel-
te előnyét. A KKSE Csörgő 
és Orosz gólerős játékának 
köszönhetően azonban 
nem adta fel a küzdelmet 
és 25-26-nál a döntetle-
nért támadhatott.  Ennél az 
akciónál még nem sikerült 
az egyenlítés, de pár perc-
cel később 27-27-nél már 
igen. Csörgő 100 %-osan 
lőtte a büntetőket kilencből 
kilencet értékesített, amely 

nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy a csapat értékes pon-
tot szerezzen a debreceni-
ek ellen. Az utolsó percben 
még a győzelemre is meg-
volt esélye a vendéglátók-
nak, de nem sikerült újabb 
gólt szerezniük. A 30-30-
as végeredmény azonban 
nagyszerű és igen értékes 
a KKSE számára, amely egy 
tavaly még a második vo-
nalban játszó együttes ellen 
szerzett 1 pontot. A követ-
kező fordulóban a barcikai 
kézisek közül a hölgyek és 
a férfiak is hazai mérkőzé-
sen szerepelnek. Mindkét 
együttes szeptember 22-
én vasárnap lép pályára. A 
női csapat 16 órától a kis-
várdai Vitka SE együttesét, 
a férfi alakulat 18 órától a 
Gyöngyös U 23-as gárdáját 
látja vendégül a Don Bosco 
Sportközpontban. 

KBSC

EGY GÓLLAL KAPTAK KI
A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 8. fordulójában az 
MTK otthonában szerepelt a Kazincbarcika. A kék-sár-
gák több mint egy félidőt emberhátrányban játszottak 
és vereséget szenvedtek.

A budapesti kék-fehé-
rek ellen legutóbb még 
2018-ban találkozott a 
Barcika és akkor Buda-
pesten kikapott. Most jó 
formában várhatta a Gál-
hidi-legénység a mérkő-
zést, hiszen 5 mérkőzés 
óta nem kapott ki. Igaz 
azonban az is, hogy leg-
utóbb még a 3. fordulóban 
a Tiszakécske ellen sike-
rült megízlelniük a győ-
zelem ízét, azóta a Győr, 
a Vasas és a Nyíregyhá-
za ellen is döntetlent ját-

szottak. 
A mostani mérkőzésen 
eseménytelenül telt el az 
első félóra, helyzet is alig-
alig akadt. A 35. percben 
aztán vezetéshez jutot-
tak a fővárosiak. Bog-
nár szögletét követően 
Fótyik ütött bele kézzel 
egy kapura tartó labdá-
ba. A játékvezető a barci-
kai védőt kiállította és 11-

est ítélt. A büntetőt Bognár 
higgadtan lőtte a kapu kö-
zepébe. Az első félidő hát-
ralévő részében már nem 
forogtak veszélyben a ka-
puk, így maradt a szünetig 
az 1-0-ás állás.
A második játékrészben 
az emberelőnyben futbal-
lozó MTK többet birtokolta 
a labdát volt néhány lehe-
tősége is, de ezeket nem 
sikerült gólra váltania. A 
KBSC a védekezéssel volt 
elfoglalva, ritkán jutott el 
a kék-fehérek kapuja elé. 

A fővárosi együttes végül 
1-0-ra megnyerte a mér-
kőzést. A KBSC visszacsú-
szott a tabellán a 13. helyre. 
A 10 pontos barcikai csapat 
legközelebb lapzártakor 
szeptember 18-án fogad-
ja a Vác együttesét, majd 
szeptember 22-én vasár-
nap a XII. kerület Svádhegy 
FC otthonában játszik Ma-
gyar Kupa mérkőzést. 

Fotó: Hegedüs Gábor

ÉRTESÍTÉS ÚJ ZÖLDHULLADÉKGYŰJTŐ 
EDÉNYZETEK ÁTVÉTELÉRŐL

1. KÖRZET
Kazincbarcika Város Önkormányzata tájékoztatja Önt, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Kör-
nyéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019 őszétől egy darab új, 240 literes 
(102 cm magas x 75 cm széles) hulladékgyűjtő edényzetet biztosít ingyenesen a családi 
házas övezetben élő azon háztartások részére, akik már rendelkeznek az elkülönített (sze-
lektív) gyűjtéshez szükséges edényzettel. 

Az edényzet a zöldhulladék gyűjtésére szolgál, sorszámozással ellátott.

Az új hulladékgyűjtő edényzetet 2019. szeptember 24 – 28. napja 
között (keddtől szombatig) veheti át, minden nap 10.00-18.00 között, 
a TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN (Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 54. szám alatt).

Az átvételhez szükséges: személyi igazolvány, lakcímkártya, és a partnerkódot tartalmazó 
számlalevél. Amennyiben más nevében meghatalmazással jár el, kérjük, a kitöltött és aláírt 
meghatalmazást is hozza magával.

AZ OSZTÓPONTON AZ ALÁBBI UTCÁK LAKCÍMKÁRTYÁVAL  
RENDELKEZŐ LAKOSAI VEHETIK ÁT EDÉNYZETEIKET:

Alkotmány utca - Alsóvárosi körút – Arany J. utca - Attila út – Balassi B. utca – Bercsényi utca 
– Budai Nagy Antal utca – Csók István út – Dózsa Gy. utca – Fenyő utca – Hadak útja - Hársfa 
utca - II. Rákóczi Ferenc út – Iskola utca – Jószerencsét út - Kacsóh P. utca - Kálmán I. út – 
Kis köz – Kossuth L. utca - Kölcsey Ferenc utca – Kuruc út – Lórántffy Zs. út – Muskátli utca 
– Nyárfa utca - Rezeda utca – Rózsa út - Sajó utca – Széchenyi I. utca - Szendrey Júlia utca – 
Táncsics M. utca – Tompa Mihály utca – Tölgyfa utca - Új Élet utca - Vasút utca – Zrínyi I. utca

Kérjük, hogy azon az osztóponton szíveskedjen megjelenni, amelyik körzetbe az utcaelne-
vezés alapján beosztásra került! Másik osztóponton nincs lehetősége átvenni az edényzetét.

Azon ingatlanok használói, akik kérték a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szünetelte-
tését, nem jogosultak a hulladékgyűjtő edényzetek átvételére.

Amennyiben a fent megjelölt időpontban nem áll módjában az edényzetet átvenni, akkor 
azt 2019. október 8-12. napja között (keddtől szombatig) 10-től 18 óráig, a volt Jókai Mór 
középiskola udvarán (3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 1-3. szám alatt) teheti meg.

A 2. körzetben (Herbolya, Kertváros) az átvételi időpont október 3-7-e között várható, 
melyről szintén részletes tájékoztatót adunk a későbbiekben.

Üdvözlettel:
 Szitka Péter
 polgármester
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UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS
VERSENYSPORT

SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK

FEJLŐDÉS

DINAMIZMUS

INNOVÁCIÓ

KAZINCBARCIKA, A SZÍNES VÁROS

SPORTFEJLESZTÉSI BERUHÁZÁSOK

VÍZI KOMPLEXUM JÉGCSARNOK

DELFIN
KAZINCBARCIKA

VÍZISPORT KLUB

STRAND USZODA,  WELLNESS

KAZINCBARCIKAI 
VÁROSI SPORTCENTRUM

Szabadidős és rekreációs központ
• beltéri 50 méteres versenymedence lelátóval
• két darab beltéri tanmedence
• kültéri strand 
• wellnessrészleg
• rehabilitációs eszközök
• fitnesztermek
• rendezvényterem


