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Új építésű okosotthonokkal, és egy minden ízében 21. századi 63 lakásos belvárosi 
társasházzal pezsdítené fel Kazincbarcika ingatlanpiacát a Green Plan Energy Kft., 
amely hagyományos napelemgyártással és telepítéssel foglalkozik, az utóbbi évek-
ben azonban portfóliójukat kiterjesztendő energiatakarékos otthonok építésével is 
foglalkozni kezdtek.

A modern, megújuló ener-
giaforrások hatékony fel-
használásával foglalkozó 
cég ügyvezetője, Plachy 
László tartott sajtótájé-
koztatót Szitka Péter pol-
gármester társaságában 
szeptember 25-én a cég 
kazincbarcikai telephelyén.  
– Egy város fejlődése 
nemcsak abban mérhető 
le, hogy a terei megújul-
nak, hogy az intézményei 
megújulnak, vagy bővül-
nek a munkalehetőségek, 
de legalább ugyanilyen 
fontos jelzés erre nézve 
az is, hogy a lakossága ho-
gyan változik.  Kazincbar-
cika lakossága az utóbbi 

időben stagnált, de megin-
dult egy enyhe növekedés 
a lakosságszám területén 
is. Ezt a folyamatot lekö-
veti maga az ingatlanpiac 
is, és nagy büszkeséggel 
tölt el, hogy egy helyi vál-
lalkozás meglátja ebben 
a lehetőséget. Ahogyan 
büszkeségre ad okot az 
is, hogy ezzel együtt ma-
gának a cégnek a zöld a 
filozófiáját és környezet-
tudatosságát is próbálja 
megjeleníteni a beruházás 
kivitelezése közben, hiszen 
a környezetvédelem nap-
jainkban egyre fontosabb, 
és ez ezekben a beruházá-
sokban is maradéktalanul 

szem előtt tartja –hangsú-
lyozta a városvezető be-
vezetőjében.
A Green Plan Energy Kft. 
tulajdonosai immár 20 
éves vállalkozói karrierjük 
alatt jó pár évet eltöltöt-
tek építőipari kivitelezésék 
menedzselésével, így nem 
kellett a nulláról felfedezve 
elindulni a területen. A cég 
már meglévő korábbi kap-
csolati hálójára támasz-
kodva, új építésű modern 
társasházakba kezdte be-
építeni a saját kapacitás-
ban legyártott napelemes 
rendszereit. 
Jelenleg egy ilyen társas-
ház építése zajlik a Nyárfa 

GREEN PLAN ENERGY

OKOSHÁZAK KIVITELEZÉSÉT KEZDHETI MEG 
   A VÁROSBAN A KAZINCBARCIKAI CÉG

utcában, a Nyárfa Lakó-
park, amelynek kivitelezé-
se során egy nyolc lakásból 
álló modern ingatlan szü-
letik meg hamarosan. Ahol 
a megújuló energia már 
szerves részét képezi a ki-
vitelezésnek, és ezekben a 
lakásokban már, úgyneve-
zett okosház-rendszerek 
gondoskodnak majd arról, 
hogy az ingatlanok gya-
korlatilag teljesen önfenn-
tartóak legyenek. 
Az okosház-rendszer ha-
tékonyságát demonstráló 
nullás házak kivitelezése 
ugyan többletberuházás-
sal jár, de ez az összeg 
akár 8 év alatt megtérül-
het, amely után már nem 
jár további költséggel az 
ingatlan használata. A cég 
azonban nem áll meg itt, 
ezen házak kivitelezése 
már jelenleg is zajlik, jö-
vőre azonban egy még 
nagyobb társasház épí-
tésébe kezdhet majd bele 
a cég. A belvárosi Mátyás 
király út területén lévő 
egykori lengyel piac terü-
letén készülnek hasonlóan 
modern, energiatakarékos 
társasházat építeni. 
Mint azt Plachy László el-
mondta, a terület után ku-
tatva Kazincbarcika Vá-

ros Önkormányzatától 
pályázat útján szerezték 
meg a terület tulajdon-
jogát, az adásvételnek 
azonban számos feltétele 
volt. Többek között elvá-
rás volt a város részéről a 
terület rekultivációja, il-
letve az is, hogy nemcsak 
az épülő társasházba in-
vesztálnak majd. A 63 la-
kásos társasházzal együtt 
ugyanis egy új parkoló is 
megépítésre kerül majd, 
valamint helyet kap az in-
gatlanban egy üzletsor 
is, illetve a lakókörnyezet 
körüli zöld területek kiala-
kítására is kötelezettsé-
get vállalt a cég. 
A Green Plan Energy Kft. 
ezzel egyidőben a Ka-
zincbarcikai Ipari Parkban 
is mintegy három hektár 
alapterületű ingatlanon, 
2-2,5 milliárd forintos be-

ruházást kíván megvaló-
sítani két ütemben a cég, 
melynek révén akár száz 
embernek biztosíthat az 
üzem új munkahelyeket. 
Az előttünk álló három év 
alatt egy logisztikai köz-
pontot, valamint egy új 
gyárcsarnokot terveznek 
építeni, melyben az általuk 
tervezett napkollektorok 
gyártását végzik majd. A 
most bejelentett építke-
zések pedig várhatóan 
újabb és újabb munkahe-
lyeket hoznak majd létre a 
városban és vonzáskörze-
tében, arról nem is beszél-
ve, hogy végre lehetősé-
ge lesz az érdeklődőknek, 
hogy új építésű társashá-
zakban kössenek le majd 
maguknak lakásokat, 
amelyek várhatóan 2022-
re kerülnek majd kulcsra-
kész állapotban átadásra.

Épül a Nyárfa liget lakópark

A Mátyás király úti lakópark látványterve

A Mátyás király úti lakópark látványterve

A Mátyás király úti lakópark látványterve

Épül a Nyárfa liget lakópark

Szitka Péter és 
Plachy László
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30 ÉVES A MAGYAR SPECIÁLIS OLIMPIAI SZÖVETSÉG

A GYŐZTESEK NAPJÁT 
ÜNNEPELTÉK

ÁTADÓ

320 millió forintos önkormányzati 
támogatásból és 200 milliós európai 

uniós forrásból újult meg három óvoda

Harmincadik születésnapját ünnepelte Kazincbarcikán a Magyar Speciális Olimpiai Szö-
vetség (MSOSZ). Ebből a jeles alkalomból nagyszabású ünnepséget tartottak szeptem-
ber 21-én a Völgy parkban.

A rendezvényen az érdeklő-
dőket színes sport- és kul-
turális programokkal várták 
a szervezők. Az eseményen 
híres sportolókkal, az ügy 
iránt elhivatott neves szak-
emberekkel és előadókkal is 
találkozhatott a közönség.
A napsütéses délutánon 
színpadra lépett többek 
között a bélapátfalvai Idő-
sek, Fogyatékosok Otthona 
és Módszertani Intézeté-
nek tánccsoportja, a put-
noki Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Önkormányzat 
Foglalkoztató Rehabilitációs 
Intézetből összeállt együt-
tes, a Debrecen Megyei Jogú 
Város Városi Szociális Szol-
gálat Újkerti Gondozó Szol-
gálat Napsugár Tánccsoport 
és Ének csoportja és a ka-
zincbarcikai Flash Tánc-

stúdió. Ezen kívül az Auróra 
Segítő Kutya Alapítvány ku-
tyabemutatókat is tartott a 
kilátogatók számára.
A Kállai Ildikó fitnesz világ- 
és Európa-bajnok által ve-
zetett közös bemelegítést 
követően, jó hangulatban 
vette kezdetét az integrá-
ció jegyében a fáklyás fu-
tás, amelyen Szitka Péter 
polgármester is elindult. A 
városvezető a tavaly júli-
usban szintén városunkban 
megrendezett IX. Eunice 
Kennedy Shriver Emléknap 
sikeressége után, örömmel 
várta ezt a nagyszerű szü-
linapi rendezvényt.
A célba érkezés után, az 
ünnepélyes megnyitón 
Lengyel Lajos az MSOSZ 
elnöke is köszöntőt mon-
dott,   beszélt a város és a 

szövetség között kialakult 
jó kapcsolatról, ami már 
évek óta tart, és reményei 
szerint a jövőben is gyak-
ran fognak Kazincbarcikára 
látogatni.
Szombaton egész nap 
sportági bemutatók, aka-
dálypályák, kézműves fog-
lalkozások és szűrővizsgá-
latok várták a kicsiket és 
nagyokat egyaránt. A vá-
rosban ezen a napon ren-
dezték meg az autómentes 
napot is, ahol biciklis kiállí-
tás, bringaszerviz és seg-
way akadálypálya várta a 
kilátogatókat.
A rendezvény további ré-
szében fellépett Csepregi 
Éva, a Desperado, Dj Domi-
nique, Dj Lupy, Dér Heni, az 
Animal Cannibals és a Bon 
Bon zenekar.

Az elmúlt napokban ünnepélyes keretek között adták át a megújult Napsugár, a Cso-
konai úti székhelyóvodát és a Százszorszép Tagóvodát. A jeles alkalmak kapcsán 
a Napsugár oviban Szitka Péter polgármester, Pétervári György, a választókerület 
önkormányzati képviselője és Horváthné Geleta Mária, a Kazincbarcikai Összevont 
Óvodák vezetője vágták át a nemzeti színű szalagot. A Csokonai oviban Lövei Zoltán 
önkormányzati képviselő, a Százszorszép oviban pedig Harda Attila képviselő mon-
dott köszöntőt, majd vágták át a szalagot.

Mosolygós arcú gyere-
kek, boldog óvodapeda-
gógusok és nem utolsó 
sorban gyönyörűen fel-
újított, minden igényt ki-
elégítő színes tagóvodák. 
Röviden így lehetne ösz-
szefoglalni a megújult in-
tézmények átadó ün-
nepségeit. A z óvodák 
udvarán felsorakozott 
óvodásokat, szüleiket és 
az óvodapedagógusokat a 
városrész önkormányzati 
képviselői köszöntötték, 
akik egyöntetűen örömü-
ket fejezték ki, hogy az ál-
taluk képviselt körzetben 
ilyen gyönyörű tagóvodá-
ba járhatnak a gyerekek.
A kazincbarcikai óvodák 
felszereltége, az ott folyó 
szakmai munka országos 
szinten is példaértékű. 
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata mindig is ki-
emelten kezelte a nevelési 
intézmények infrastruk-
turális fejlesztését, na-
gyon fontos, hogy a vá-

rosba járó ovisok a legjobb 
ellátást kapják a lehető 
legszebb környezetben.
A több mint 530 millió fo-
rintos összértékű projekt 
az Európai Unió támoga-
tásával valósul meg, ám 
ebből 320 millió forintot az 
önkormányzat saját erő-
ből biztosított.
A beruházások kapcsán 
az épületek energetikai 
átalakításon estek át, va-
lamint számos látványos 
külső és belső fejlesztés 
is megvalósult. A felújí-
tásoknak köszönhetően 
megtörtént az épületek 
falazatainak és tetőszer-
kezetének hőszigetelé-
se, a nyílászárók cseréje, 
a fűtési rendszerek sza-
bályozó elemeinek felújí-
tása, új energiatakarékos 
világító testek kiépítése, a 
homlokzati vakolatok szí-
nes megújítása és napele-
mes rendszer kiépítése is. 
Megújultak a burkolatok, 
sor került a belső tiszta-

sági festésre, a villamos 
hálózat részleges, vala-
mint a tűzjelző hálózat tel-
jes felújítására, az infor-
matikai és telefonhálózat 
fejlesztésére, az akadály-
mentesítési kiegészítő 
munkák elvégzésére, va-
lamint a riasztó és kapu-
telefon-rendszerek kiépí-
tésére is.
A megújuló energiaterme-
lés lehetőségével, mér-
séklődnek a fenntartási 
költségek, és erősödik a 
környezettudatos üzemel-
tetés. A felújítások ered-
ményeként jelentős ener-
giamegtakarítás érhető el, 
a jelenlegi CC energetikai 
besorolásról BB besorolá-
si szintre fejleszthetők az 
intézmények.
A 65000 növényt a 65 éves 
városba akcióhoz termé-
szetesen a tagóvodák is 
csatlakoztak, így az átadók 
alkalmával nem maradha-
tott el a fa- és virágülte-
tés. Az ovisok szüleikkel 

együtt több fát ültettek 
el az udvarokon, valamint 
szebbnél szebb, színes vi-
rágokkal díszítették intéz-
ményük több pontját.

Az ünnepségek végén 
nyakpántot, hűtőmág-
nest, valamint Virágos 
Barcika feliratú kitűzőt 
kaptak a gyerekek.
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A számos más, többnyire nagyobb városokban és bu-
dapesti kerületekben már sikerrel bevezetett szerve-
zet megalapítására Szitka Péter, Kazincbarcika város 
polgármestere még augusztusban tett javaslatot és 
alig egy hónappal később, szeptember 23-án meg is 
tartotta alakuló ülését a tanácsadó szervezet.

A civil szervezetek és az 
önkormányzat, valamint 
a szépkorúakkal foglal-
kozó intézmények be-
vonásával megalapított 
testület első ülésén a 
városvezető expozéjá-
ban ismertette a meg-
fogalmazott célokat és 
az elérni kívánt eredmé-
nyeket. „Bármelyik vá-
rosvezető, akivel egyez-
tetettem erről a kérdésről 
azt említette, hogy ezt 
helyben, az adott szerve-
zeteknek kell kitalálniuk, 
hiszen minden városban 
és tanácsban más és más 
kérdések azok, amelyek 
foglalkoztatják az idő-
sebbeket.”

Az alakuló ülésen dön-
töttek a Szervezeti- és 
Működési Szabályzat ki-
dolgozásának szüksé-
gességéről, valamint ar-
ról is, hogy folyamatosan 
újabb és újabb időskorúa-
kat tömörítő szervezetet 
keresnek meg majd meg 
és próbálják azokat be-
vonni az Idősügyi Tanács 
munkájába.
Egyelőre nagyobb az ön-
kormányzati szerepválla-
lás a szervezetben, mint 
az hosszú távon elvárható 
lenne. Amennyiben ezek 
az újabb és újabb szer-
vezetek csatlakozni tud-
nak a kezdeményezéshez, 
egyre több érintett tudja 

majd megosztani a véle-
ményét, javaslatát az az 
Idősügyi Tanáccsal.
Hazag Mihály, a Felső-
barcikáért Alapítvány el-
nöke javaslatot tett egy 
Idősügyi koncepció kidol-
gozására, amelyet meg 
kellene előznie egy szo-
ciográfiai felmérésnek, 
hogy felmérjék az egyes 
társadalmi csoportok mi-
lyen arányban vannak 
képviselve a városi idősek 
között, amely később jó 
kiinduló pontot jelenthet 
arra nézve, hogy hosszú 
távon milyen tevékeny-
séget kellene folytatni a 
tanácsnak.
Pelle Anna, az Idővár Nyug-
díjas Kulturális Klub elnöke 
örült, hogy nagyobb nyil-
vánosságot kapnak a vá-
rosban az idős korúakkal 
is foglalkozó szervezetek 
az Idősügyi Tanácson ke-
resztül. Bár nagyon jó az 

együttműködés az ön-
kormányzat és az idősek-
kel foglalkozó szerveze-
tek között, de ez most a 
nagyobb nyilvánosságon 
keresztül talán minden-
ki számára nyilvánvalóbb 
lesz.
A most megalakult tanács 
döntött arról is, hogy a 
következő ilyen ülés előtt, 
az elkövetkező másfél 
hónapban, melyre a ter-
vek szerint november 
elején esedékes követ-
kező ülésig kidolgozásra 
kerül az Idősügyi Tanács 
SZMSZ-e, valamint a ta-
gok felveszik a kapcso-
latot más, idősügyben 
érintett szervezetekkel, 
akiket próbálnak bevonni 
a jövőbeli munkába.
Szitka Péter polgármes-
ter sikeresnek látta az 
Idősügyi Tanács alakuló 
ülését. „Jó volt látni, hogy 
a meghívottak mennyire 

magukénak érzik a kez-
deményezést. Most első-
sorban azt a célt tűztük ki, 
hogy meg szólítunk min-
den olyan civil szerveze-
tet, minden olyan intéz-
ményt, ahol idősügyekkel 
foglalkoznak Kazincbar-
cikán és velük együtt fel-
térképezzük azt, hogy kik 
azok, akikkel ezekben a 
kérdésekben együtt le-
het gondolkodni. Másod-
sorban pedig ezekből az 
együttműködésekből ki-
indulva a szereplők vál-
lalták, hogy kidolgoznak 
egy olyan hosszabb távra 
szóló Idősügyi Stratégiát, 
amely a kérdésben érin-
tett szervezeteknek és 
intézményeknek segíthet 
az idősekkel való együtt-
működés kialakításában. 
Hosszú távon hozzájárul-
va ahhoz, hogy jelentősen 
javuljon az idősebb kazinc-
barcikaiak életminősége.

ALAKULÓ ÜLÉS

MEGALAKULT A KAZINCBARCIKAI 
IDŐSÜGYI TANÁCS

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
KOLORFOLK SZÜRETI VIGALOM
2019. szeptember 26-28.

Időpont:

Helyszín:

Interaktív gyerekkoncert örökmozgóknak és szüleiknek

www.csicseriesborso.hu
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KAZINCBARCIKA

VÁLASZTÓKERÜLETI HÍRADÓ

8. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET – PÉTERVÁRI GYÖRGY
A vá las z tó ke r ü l e tb e n 
rendkívül sok változás 
történt az elmúlt évek-
ben. Ezek közül a legfon-
tosabb a Fő tér felújítá-
sa, amelynek első üteme 
– ez a sportpark rész – 
már tavaly elkészült. Je-
lenleg a második ütem – 
játszóeszközök – építési 
munkái zajlanak, várható-
an a beruházás a közeljö-
vőben teljesen elkészül. Az 
egykori Központi Általános 
Iskola épülete éveken át 
üresen állt, mára viszont 
pályázati forrásból vál-
lalkozásokat segítő inku-
bációs házként kapott új 
funkciót. A volt iskola ud-
varán egy az épület for-

galmát segítő nagy méretű 
parkoló is létesült, amely 
nyitott, így megoldotta 
a környéken a parkolási 
problémákat.
A körzetben nagymértékű 
járdafelújítások zajlottak 
a Fő téren – itt jelenleg is 
tart egy hosszabb járda-
szakasz építése – a Hrisz-
to Botev téren, a Mátyás 
király út 67-85. között, 
valamint a Mikszáth Kál-
mán úton. A Mátyás király 
úti terek (Augusztus 20., 
Hriszto Botev, Barátság, 
Dobó) parkolási problé-
máira koncepcióterv ké-
szült, az eddig elkészült 
fejlesztések – így a jár-
dafelújítások is – ennek 

figyelembevételével tör-
téntek.
A Mátyás király út 79-83. 
között kiépült a közvilágí-
tás, a Fő téren elbontották 
a volt Éltes iskola régi ke-
rítését, valamint a leégett 
Holdfény presszót, emel-
lett forgalomlassítókat 
építettek. A Pollack Mihály 
úti bölcsőde hátsó bejá-
ratához kiépült egy járda, 
amely az épület biztonsá-
gos megközelítését teszi 
lehetővé. A Jószerencsét 
úti társasházak zöldfelületi 
részét korláttal választot-
ták el az úttesttől a biz-
tonságosabb közlekedés 
érdekében. A Street art 
program keretében három 

házfalra került „műalko-
tás”, ebből egy a Fő téren, 
amely az egyetlen 3D-s 
kép a városban.
A Mikszáth Kálmán út és 
a Veres Péter út által ha-
tárolt területen a „Játszó 
gidák” szobor elveszett 

egyikét Pétervári György 
és Lövey Zoltán képviselők 
felkutatták és visszaállít-
tatták az eredeti helyére. 
A körzetben a parkokban 
közel harminc esetben ke-
rült sor padcserére, vagy új 
pad kihelyezésre.

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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NESZÁDELINÉ 
KÁLLAI 
MÁRIA 

– Fő tér 
(8. sz. vk.)

A Fő tér a vá-
ros egyik ék-
köve, ami most is szépül, épül. 
Újulnak Kazincbarcika legszebb 
részei. Ám, ha mi lakók nem érez-
zük ezt magunkénak, akkor 
mindez hiába van. Ha szemete-
lünk, és nem teszünk érte, hogy 
a környezetünk tiszta legyen és 
maradjon, hogy jól érezzük ma-
gunkat, arról csak mi tehetünk. 
Amikor végig megyünk a váro-
son lássuk és élvezzük a szép-
ségét! Ha tehetjük ültessünk 
minél több fát, hiszen azok ont-
ják a hűst a hőségben; nemcsak 
a kedélyünket javítják, hanem az 
ökoszisztémának is adnak lehe-
tőséget, hogy minél több oxigén 
kerüljön a levegőbe, hiszen abból 
van a legkevesebb.

JUHÁSZ 
PÁL 

– Fő tér 
(8. sz. vk.)

Rengeteg a 
zö l d te rü -
let, ami szá-
momra nagyon fontos. Szerintem 

Kazincbarcika az országban az 
egyik legtöbb zöld területtel ren-
delkezik. Rengeteg a sportolási 
lehetőség is. A Fő tér ahogy meg-
újul, már most kezd 21. századi, 
modern külsőt kapni. A praktikus, 
új játszóeszközök a gyerekek-
nek nagyon fog tetszeni, az idő-
sebbek pedig a fitneszeszkö-
zökön tudják megmozgatni az 
izmaikat.  Nagyon szeretem ezt a 
részt, mert nyugodt és biztonsá-
gos, közel van minden. Mivel fia-
talos és lendületes a város, ezért 
itt szeretnék maradni, még Mis-
kolcra sem költöznék el.

RÁCZKÖVI
ANDREA 

– Babits út 
(9. sz. vk.)

A fejleszté-
sek közül a 
p a r k o l ó h e -
lyeket tudnám kiemelni. 
A Babits úton lakom, az épüle-
tünk előtt épült öt, mögöttünk 
pedig hét. Ez azért is nagyon jó, 
mert ott van egy kisbolt, és a 
rengeteg párhuzamosan beálló 
autó miatt nem, vagy csak vára-
kozás után lehetett kijönni. 
Ráadásul sok fiatal költözött a 
környékre, 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.)

A z  I s k o -
la úton lakom 
35 éve. Ebben a ciklusban nagyon 
szépen megújult a területünk. A 
körforgalommal szemben lévő 
háztömbnek a falfelülete teljes 
mértékben fel lett újítva, a házak 
közötti zöld területet rendbe tet-
ték, parkosítva lett, padok lettek 
kihelyezve. Viszonylag idősek 
által lakott terület és szerintem 
nagyon nagy szükség van rá, hi-
szen, ha kijönnek a házból, nem 
sokat tudnak gyalogolni, s van 
hova kényelmesen leülni. Új par-
koló lett kialakítva. Bár szerettük 
volna, ha nagyobb lett volna, de 
a közmű nem engedte. A házak 
előtti terület, amely kőkockával 
van kirakva a többszöri csőtö-

rés miatt többször fel lett túrva, 
és nem lett helyreállítva, ezért 
több helyen megsüllyedt. Az ön-
kormányzati képviselőnk kezde-
ményezésére újra rakták a kő-
kockákat, 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. Pász-
tor Gábor képviselő közbenjá-
rásával kaptunk új homokozót, 
hintát, libikókát, aminek nagyon 
örülünk. Szeretnénk még egy 
csúszdát is, mert a Patak úton 
rengeteg gyerek van, közel azo-
nos korúak, akik ovi után gyak-
ran maradnak lent játszani. A 
szülőknek is jó ez a kis játszótér, 
mert nem kell elvinni őket mesz-
szire, hanem lejövünk a lépcső-
házból, beszélgetünk és kicsik 
is jól érzik magukat. A focipályát 
lehetne még modernizálni, mert 
sok fiú is van a környéken. Sze-
retek itt lakni, mert nagyon jó a 
közösség, és ebben a kis park-
ban gyakran összegyűlünk, akár 
bográcsozni is.

VÁLASZTÓKERÜLETI HÍRADÓ

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK

A végéhez közeledik Kazincbarcika egyik legnagyobb kö-
zösségi terének felújítása. Az arra sétálók egy egységes, 
összefüggő és modern belváros képét fedezhetik fel. A 
munkálatok befejezése október közepére tehető..

A Polgármesteri Hivatal 
környékének burkolásán 
dolgoznak, valamint a mű-
velődési központ melletti te-
rületet hamarosan felbont-

ják, ami szintén új burkolatot 
kap majd.
A posta melletti szakasz is a 
következő hetekben készül 
el, itt a csapadékvíz elveze-

tésén és a terület burkolásán 
folyamatosan dolgoznak.
A téren kapott helyet a nagy-
színpad, valamint egy rend-
kívül látványos függesztett 
burkolatú szökőkút, amely-
be egy különleges vízijátékot 
terveztek. A medencében 29 
db fúvóka biztosítja majd a 
rendkívüli élményt. A szak-
emberek jelenleg a szökőkút 
programozását végzik, így 
a szemfüles járókelők már 
láthatták működés közben 
egy-egy próbaüzem erejé-
ig a vízijátékot. A szökőkút 
üzembe helyezése nagyban 
függ az időjárástól, fagyve-
szély esetén vízteleníteni kell 

a rendszert, így az nem mű-
ködtethető.
Ezzel párhuzamosan a már 
kialakított területeken meg-
kezdődött a virágok, növé-
nyek kiültetése, leterítették 
a gyepszőnyeget és nagyobb 
méretű fákat telepítettek ki 
a térre. 
A beruházásnak köszönhe-
tően a közvilágítás is meg-
újul, a kandeláberek tetején 
ledes lámpák és fényszó-
rók kaptak helyet, valamint 
az egyikre egy szélsebes-
ségmérőt is felszereltek. Az 
úgynevezett „okos” közvilá-
gítási rendszer komfortos-
sá teszi majd az összhatást, 

ami azt jelenti, hogy az okos 
oszlopok szabályozhatóak, 
programozhatóak, kamera-
rendszert és hangszórókat is 
befogadni képesek, továbbá 
wifi jelet is sugároznak – tá-
jékoztatott Szitka Péter pol-
gármester.
A beruházás befejező sza-
kaszában új utcabútorokat, 
padokat és szeméttároló-
kat is kihelyeztek a térre. A 
fejlesztés révén egy olyan 
modern, impozáns térrel 
gazdagodik Kazincbarcika, 
amelyben minden korosztály 
megtalálhatja a neki megfe-
lelő kikapcsolódási, közös-
ségépítő lehetőséget.

BERUHÁZÁS

MODERN TÉR A VÁROS SZÍVÉBEN

FORGALOMKORLÁTOZÁS VÁRHATÓ
Új köztéri alkotás, az oroszlán szobor érkezik október elején a Má-
tyás király út és a Jószerencsét út kereszteződésénél lévő körforga-
lomba. A Barcika Park Kft. dolgozói már előkészítették a területet, 
ahonnan ideiglenesen kikerültek a növények, cserjék és virágok is. 
A következő hetekben, napokban az arra közlekedőknek, részleges 
vagy néhány esetben teljes útlezárásra kell számítaniuk.

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

A KolorLab Innovációs Központban, amely a Jószerencsét út 1/A. sz. 
alatt található, irodák és raktárhelyiségek kiadók. Az inkubátorház teljes 
energetikai felújításon és átalakításon esett át a közelmúltban. Műszaki 
szempontból korszerűsítették, amelynek keretében teljes homlokza-
ti felújítás, nyílászárócsere, hőszigetelés, hűtés-fűtés korszerűsítés, 
valamint a kor igényeinek megfelelő irodák kialakítása is megtörtént.

Az általános bérleti díj 2000 Ft/m2+áfa, amely tartalmazza a teljes re-
zsiköltséget is, de egyéb még kedvezőbb bérleti díj-kategóriákat is meg-
állapítottak.

I. emelet m2

Irodák 53,59
Irodák 57,66

II. emelet m2

Irodák 53,87
Irodák 53,82
Irodák 53,78
Irodák 55,44

KOLORLAB INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Irodák kiadók

Raktárhelyiségek 20 m2-től bérelhetőek.
Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a 
következő elérhetőségeken:

kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea
telefon: +36-20/461-3627

e-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

Egressy Béni Városi Könyvtár

Országos Könyvtári
Napok

2019. szeptember 30 - 2019. október 6.

Könyves Vasárnap 
2019. október 6.

Ingyenes beiratkozás, megbocsátás

Rendkívüli nyitvatartás:
10-18 óráig

ÉRTESÍTÉS ÚJ ZÖLDHULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZETEK ÁTVÉTELÉRŐL
2. KÖRZET

Kazincbarcika Város Önkormányzata tá-
jékoztatja Önt, hogy a Sajó-Bódva Völgye 
és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás 2019 őszétől egy darab új, 
240 literes (102 cm magas x 75 cm széles) 
hulladékgyűjtő edényzetet biztosít ingye-
nesen a családi házas övezetben élő azon 
háztartások részére, akik már rendelkeznek 
az elkülönített (szelektív) gyűjtéshez szük-
séges edényzettel. 
Az edényzet a zöldhulladék gyűjtésére szol-
gál, sorszámozással ellátott.
Az új hulladékgyűjtő edényzetet 2019. ok-
tóber 1-5. napja között (keddtől szombatig) 
veheti át, minden nap 10.00-18.00 között, a 
VOLT JÓKAI MÓR KÖZÉPISKOLÁBAN (Ka-
zincbarcika, Herbolyai út 1-3. szám alatt).
Az átvételhez szükséges: személyi iga-
zolvány, 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:
Ádámvölgy – Akácfa utca - Aknász utca – 
Aranyalma utca – Balázsvölgy - Barabás Mik-
lós utca - Barca dűlő – Bartók Béla utca – Bat-
thyány Lajos utca – Berkenye utca – Bodza 
utca –Bükkalja út – Csákány utca – Csalogány 
út – Csille utca – Csontváry utca – Diófasor út 
-  Erdész utca – Gábor Áron utca – Galagonya 
utca - Gépész utca – Gyöngyvirág utca - Ha-
dik András út – Herbolyai út – Herbolya Er-
dészház – Herbolya Régi telep - Hóvirág utca 
– Illyés Gyula út – Izbonyó dűlő - Kert utca 
– Kiserdősor utca - Klapka György út – Kö-
kény utca – Liliom utca – Mányoki Ádám utca 
– Margaréta út – Ménes utca – Mogyoró utca 
– Munkás utca – Műszerész utca – Paál László 
utca - Pesti Barnabás utca – Pincesor – Sallai 
Imre köz – Sárosvölgy - Szeder utca – Szegfű 
utca – Tardonai út – Tardona-völgy – Tulipán 
utca – Tárna utca – Tervtáró utca – Újkiosztás 

dűlő – Vadvirág utca – Vadrózsa utca – Vájár 
utca – Vak Bottyán utca – Vécsetal-tanya - 
Vegyész utca– Völgy utca

Kérjük, hogy azon az osztóponton szíves-
kedjen megjelenni, amelyik körzetbe az ut-
caelnevezés alapján beosztásra került! Másik 
osztóponton nincs lehetősége átvenni az 
edényzetét.

Azon ingatlanok használói, akik kérték a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatás szüne-
teltetését, 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 Ka-
zincbarcika, Herbolyai út 1-3. szám alatt) te-
heti meg.

Üdvözlettel:
Szitka Péter polgármester
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Ön mit gondol, javul majd 
a lakosság biztonságér-
zete az új kamerarend-
szer kiépítését követő-
en?
Igen, feltétlenül, és azt is 
el kell mondjam, hogy Ka-
zincbarcika a térségben 
szerintem továbbra is ki-
emelkedően jó bűnügyi 
mutatókkal rendelkezik 
néhány környékbeli te-
lepüléshez képest, ennek 
ellenére van min javíta-
ni. Ezzel együtt ugyanis 
a lakosság ingerküszöbe 
is jóval alacsonyabb, mint 
azokon a területeken, 
ahol rosszabb a közbiz-
tonsági helyzet. Érzéke-
nyebbek a kazincbarcika-
iak abból a szempontból 
is, hogy itt már elég egy-
egy hangos szó a közte-
rületen és már érkezik is 
a bejelentés. Nincsenek 
autólopások, autófel-

törések és betörések is 
alig-alig, ennek köszön-
hetően pedig érezhetően 
megváltozott a lakosság 
attitűdje is, és lényegesen 
érzékenyebbek a köz-
rendet sértő szabálysér-
tések iránt. A városnak 
van egy-egy neuralgikus 
pontja, mint az Egressy 
Béni 43-47 mögötti te-
rület, ahonnan igen sok 
lakossági bejelentés ér-
kezik, és már elkészült 
képekkel és felvételekkel 
tudjuk bizonyítani, hogy a 
szabálysértés vagy ga-
rázdaság már megtör-
tént. Ez mindenképpen 
komoly előrelépés lesz az 
eddigiekhez képest, arról 
nem is beszélve, hogy a 
kamerák képeit figye-
lő kolléga, már a cselek-
mény kezdetén, azonnal 
a helyszínre tudja külde-
ni az intézkedő járőrőket. 

MIT SZÓLNAK A BARCIKAIAK?

Kulcsár Gyula
Természetesen örülök neki, hogy a 
városunk ilyen fejlesztéseken gon-
dolkodik. Ebből is látszik, hogy Ka-
zincbarcika a térség talán egyik 
legjobban fejlődő kisvárosa. Az-
zal, hogy növekszik a közbizton-
ság, emelkedik az ingatlanok ára is, 
mindamellett, hogy kevesebb lesz a bűncselekmény is.

Budai Györgyné
Igen, hallottam erről a fejlesztésről 
és nagyon örülünk neki, hogy meg-
oldják ezt a problémát. Ha megva-
lósul ez a terv, akkor reméljük, hogy 
nem lesz annyi betörés, támadás és 
javul a közbiztonság.

Máté Attila
A jelenlegiek közül sajnos van jó pár, 
amelyik nem túl hatékony. A kihe-
lyezett térfigyelő elé rakott kuká-
kat például nap, mint nap széthord-
ják éjszakánként. Reméljük, hogy az 
új rendszer már lehetővé teszi, hogy 
tetten érjék ezeket az elemeket.

Huszonöt év miskolci rendőrkapitányságon töltött szolgálat után vonult nyugdíjba, 
és bár már nem a rendőrség hivatásos kötelékében teljesít szolgálatot, a hivatásától 
mégsem tudott elszakadni. Továbbra is közrendvédelemmel foglalkozik és alapítá-
sa óta vezeti Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészetet, Vincze Csabával, a váro-
si rendészet első emberével beszélgettünk a hamarosan kiépülő modern térfigyelő 
rendszerről. Ennek kapcsán megkérdeztük a város és a környék közbiztonságáról, 
valamint a négy éve megalakult önkormányzati rendészet eddig végzett munkájáról 
és az előttük álló új kihívásokról is. 

Többek számára nehezen 
megy különbséget tenni a 
városban működő polgár-
őrség, rendészet és ren-
dőrök munkája között. Mik 
a legjelentősebb különb-
ségek a három szervezet 
között?
A közrend, közbiztonság 
fenntartása, valamint a 
bűn üldözési feladatok el-
látása az elsősorban a 
rendőrség hatáskörébe 
tartozik. Az önkormány-
zati rendészet bizonyos 
részfeladatokat ellát ezen 
a területen, részt vesz 
többek között a bűnmeg-
előzési tevékenységben, 
a közterületek rendjének 
fenntartásában, a köz-
területek használatának 
jogszerűségének ellenőr-
zésében és számos egyéb 
tevékenységet is végez. 
Úgy szoktam fogalmaz-
ni, hogy a rendészet tulaj-
donképpen egy csökken-
tett üzemmódú rendőrség. 
Vannak bizonyos jogosít-
ványai, amelyek meg-
egyeznek a rendőrséggel, 
alapvetően ilyenek az in-
tézkedési jogosítványok, 
szabálysértési eljárások 
esetében a helyszíni bír-
ság kiszabása és a felje-
lentés. Bűncselekmények 
elkövetése esetén vagy 
egy esetleges támadás 
elhárítására, szökési kí-
sérlet megakadályozása 
esetén pedig kényszerítő 
eszközök alkalmazására 
is van lehetőségünk. El-
lenben a polgárőrségnek 
nincsenek ilyen jellegű jo-

gosítványaik. A rendész 
hivatalos személy, míg a 
polgárőr észlelhet és je-
lezhet szabálysértéseket, 
bűncselekményeket, és 
jogszabályban meghatá-
rozott bűnmegelőzési te-
vékenységet végezhet.

Ezekbe a közterület-fel-
ügyeleti tevékenységek-
be beletartozik a jelenlegi 
kamerarendszer üzemel-
tetése is. A városban vég-
zett, nem reprezentatív, 
rögtönzött felmérésünk 
szerint a mostani rend-
szerrel nem sokan elége-
dettek…
Igen, sajnos a jelenle-
gi rendszer több mint tíz 
évvel ezelőtt lett kiépítve 
és mára már eljárt felette 
az idő. Éppen ezért egy-
re sürgetőbb az új rend-
szer kidolgozása, amely 
egy összetett folyamat, 
pontosan azért, mert nem 
a mai, hanem a jövőbe-
ni elvárásoknak kell majd 
megfelelnie. A több mint 
10 évvel ezelőtt kiépített 
kamerarendszer any-
nyira elavult, különösen 
az azt kiszolgáló adatát-
viteli rendszerek, de em-
líthetném a VGA felbon-
tásban közvetítő, tehát 
640X480-as fix látószögű 
kamerákat is, hogy sem-
miképp nem éri meg meg-
tartani. Teljesen új alapok-
ról kell felépítenünk egy új 
rendszert.

Miben lesz más a hamaro-
san kiépülő új technológia, 

miben fog többet tudni a 
jelenleginél?
Ahogy már említettem, 
a városi döntéshozókkal 
egyetértünk abban, hogy 
a cél egy olyan rendszer 
kiépítése, amely a lehető 
leghosszabb időn keresz-
tül szolgálhatja a várost. 
Éppen ezért fontos, hogy 
egy olyan rendszer alap-
jait tegyük most le, hogy 
a közeljövőben várha-
tó fejlesztéseket is kap-
csolódhassanak ehhez a 
már meglévő infrastruk-
túrához. A cél az, hogy a 
rendszer elég rugalmas és 
flexibilis legyen a későb-
bi kamerapontok beköté-
séhez, mind hardveresen 
és szoftveresen modulá-
ris legyen. A lényeg, hogy 
a kiépítendő infrastruktúra 
az elkövetkező 8-10 évben 
még alkalmas legyen arra, 
hogy akár a bizonyítási el-
járás során is használható 
képet rögzítsen. 

Pontosan milyen techni-
kai paraméterek jellemzik 
majd az új térfigyelő ka-
merákat?
A jelenlegi analóg/VGA 
rendszerekkel szemben a 
legfontosabb szempont az 
új kameráknál, hogy milyen 
tiszta képet közvetítenek. 
Az manapság már minden-
képpen elvárás, hogy éj-
szaka is jól kivehető képet 
adjanak, illetve igény sze-
rint zoomolni, közelíteni, 
vagy éppen mozgatni le-
hessen az optikákat. Szin-
tén elsőrendű cél az is, hogy 

a városba be-és kivezető 
utaknál felállított kamerák 
már automatikus rend-
számfelismerő rendszer-
rel legyenek ellátva. Ez azt 
jelenti, hogyha a rendőrség 
elkezd keresni egy adott 
rendszámú gépkocsit, 
akkor azt automatikusan 
észleli a szoftver és jelzést 
küld az érintett rendvédel-
mi szervnek. Ugyanilyen 
fontos, hogy a hardverekre 
arcfelismerő szoftvereket 
lehessen kapcsolni, ame-
lyek aztán további funk-
ciókkal is bővíthetők. Fel-
bontásban ehhez minimum 
5 megapixeles felbontásra 
van szükség, de lesznek a 
rendszernek olyan részei, 
amelyek 8, vagy akár 10 
megapixeles képet rögzí-
tenek. Ez azonban mindig 
az adott helyszín sajátos-
ságaitól függ.

Egy ponton akár több ka-
mera is üzemelhet majd?
Természetesen, hiszen 
mindegyik ponton más és 
más funkciót látnak majd 
el. Példaként említhetném 
a Szent Flórián teret, ahol 
történetesen az önök ál-
tal is megjelentett listában 
egy pontként van jelölve, 
de valójában három kamera 
lesz majd felszerelve. Egy 
a városba bevezető sza-
kaszt, egy másik a 26-os 
felé kivezető szakaszt, a 
harmadik pedig a Volán-

busz pályaudvar és BC be-
járatát pásztázza majd.  A 
tervezett rendszerben el-
sőként 49 létesítési pont-
tal számolunk majd, de az 
összes felállítandó kamera 
száma a valóságban köze-
lebb lesz majd a százhoz. 
Ezek területenként mindig 
más-és más funkcióval 
bírnak majd. Vannak aho-
vá elég ún. csőkamerákat 
telepítenünk, ezek fix képet 
rögzítenek nagy felbontás-
ban, illetve lesznek olyan 
helyszínek is, ahova Spe-
eddome kamerák kerülnek, 
amelyek már 360 fokban 
forgatható panorámakép 
rögzítését teszik lehetővé.

Az új kamerák az Önkor-
mányzati Rendészethez 
lesznek bekötve, önök 
lesznek az adatkezelők is?
Igen, természetesen mi le-
szünk majd a kamerák által 
rögzített adatok kezelői, de 
korlátlan hozzáférést kap a 
rendszerhez a kazincbar-
cikai rendőrség is. Az ada-
tokat egy idén júniusban 
kijött törvénymódosítás 
értelmében már harminc 
napig tudjuk megőrizni, és 
amennyiben az állampol-
gároknak szükségük van 
rá egy-egy káreset kap-
csán, természetesen az 
archivált felvételt a rend-
védelmi szervek számára 
is el tudjuk küldeni és ott is 
felhasználható lesz majd.

ANYATEJES VILÁGNAP

202 NÉV A SZÜLETÉSFÁN
Az anyatejjel való táplálás fontosságára hívták fel a 
kismamák figyelmét az anyatejes világnap alkalmá-
ból szeptember 20-án pénteken. Idén az Egressy Béni 
Művelődési Központ klubtermében gyűltek össze az 
apróságok és családjuk. 

Sáfrány Attiláné, a Ka-
zincbarcikai Védőnői 
Szolgálat csoportveze-
tője, a kazincbarcikai vé-
dőnők nevében üdvözöl-
te a jelenlévőket. 
A köszöntőket műsor 
követte, amit a Mesevár 
Tagóvoda egyik csoport-
ja adott elő a közönség-
nek. Az eseményt tovább 
színesítette az aprósá-

goknak szánt interaktív 
hangszersimogató prog-
ram. Ezt követően egy 
szál virágot és oklevelet 
nyújtott át Kazincbarcika 
polgármestere a védőnők 
segítségével a meghívott 
édesanyáknak. 
Az ünnepség a Völgy 
parkban folytatódott, ahol 
újabb születésfát avattak 
a résztvevők. A védőnők 

segítségével, a tavaly Ka-
zincbarcikán született 202 
gyermek neve került fel a 
fára.

HAGYOMÁNY

SZÜRETI BÁL FELSŐBARCIKÁN
Szeptember 21-én este 
bálozókkal zsúfolásig 
megtelt a felsőbarcikai 
Táncsics Mihály Műve-
lődési Ház.

Idén is megrendezték a 
Felsőbarcikáért Alapít-
vány szervezésében, a 
több éves hagyomány 
szerinti szüreti bált. A 
rendezvényen a házigaz-

da Hazag Mihály, valamint 
az önkormányzat nevé-
ben Pásztor László, a tele-
pülésrész önkormányzati 
képviselője köszöntötte 
az egybegyűlteket, majd 
az edelényi Happy Dance 
Company táncegyüttes 
bécsi keringőjével kezdő-
dött a mulatság. A foly-
tatásban az egri színház 
művészei, Ivády Erika és 

Baráth Zoltán nagy sikerű 
operett és sanzonműsorral 
emelte a hangulatot.

KIÁLLÍTÁS

MŰVÉSZET HÁROM DIMENZIÓBAN
Szűcs Judit festő kiállítása nyílt meg szeptember 19-
én csütörtökön a Mezey István Művészeti Központ 
emeletén. A kiállítás címe “Szűcs Judit szemüvegén 
keresztül”.

A tárlatot Kalózné Ge-
rendai Márta irodalom-
tanár, drámapedagógus 
nyitotta meg.
Az ötletes kiállításon, 
Szűcs Judit festménye-

it 3 dimenziós szemüve-
gek segítségével tekint-
heti meg a közönség. A 
művész ezzel a techniká-
val azt szerette volna el-
érni, hogy az emberek, a 

szemüvegek segítségével 
jobban érzékeljék a teret 
és a rétegeket, így kapva 
egy még izgalmasabb él-
ményt.
A kiállított képeken is jól 
érzékelhető, hogy a festő 
általában a színekre fek-
teti a hangsúlyt. Elmon-
dása szerint, az érzelme-
ire hagyatkozva, elvont, 
absztrakt módon fest. A 
tárlaton tájképeket és át-
iratokat is láthatunk hí-
res festőktől, mint például 
Botticelli Vénusz születé-
se és Krisztus sírbatétele 
című festménye. 
A Kiállítás október 31-éig 
tekinthető meg, a Mezey 
István Művészeti Központ 
emeletén.

TÉRFIGYELŐ RENDSZER

AZ ÚJ TÉRFIGYELŐ RENDSZERREL 
TOVÁBB NŐ A KÖZBIZT ONSÁG 
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V ÍZI KOM PLEXU M É S J ÉGC SA R NOK

A VIZES ÉS A JEGES SPORTOK PARADICSOMA
K KSE

EGY GYŐZELEM, EGY VERESÉG
Az elmúlt hétvégén a KKSE női és férfi NB II-es kézilabda-
csapata is hazai pályán szerepelt. A hölgyek 6 góllal kaptak 
ki, míg a férfiak 12 góllal győztek.

A barcikai csapatok közül ez-
úttal mind a hölgyek, mind a 
férfiak hazai környezetben 
szerepeltek. A női alakulat 
számára nem volt könnyű 
ellenfél a Vitka SE, hiszen a 
tavalyi szezonban kétszer is 
győzni tudtak a KKSE ellen. Az 
első félidő első felében még 
szoros volt az állás, a házi-
gazdák vezettek is. A félidő 
végére azonban elhúzott a 
vásárosnaményi csapat és 
16-9-es előnnyel vonultak 
pihenőre a felek. A máso-
dik félidőben tovább nőtt a 
vendégelőny, de a KKSE nem 

adta fel, és az 50. percre fel-
zárkózott 4 gólra. A sok kiha-
gyott büntető miatt azonban 
az egyenlítés nem jött össze, 
így végül a szabolcsiak 27-
21-re nyertek, így a Kazinc-
barcika női csapata továbbra 
is nyeretlen. Szilágyi Szabolcs 
együttese a következő fordu-
lóban szeptember 29-én va-
sárnap Mátészalkára látogat. 
A férfi együttes a Gyöngyös U 
23 együttesével csatázott. A 
házigazdák hamar magukhoz 
ragadták a kezdeményezést 
a 6. percben 5-2-es veze-
tésüknél rögtön időt kért a 

hevesi tréner. A KKSE Hajdú 
góljaival azonban tovább nö-
velte előnyét és a félidőig 7 
találattal meglépett. A máso-
dik 30 perc elején sem tudott 
közelebb kerülni a Gyöngyös, 
sőt a hazaiak 8 perc elteltével 
már 10 góllal álltak jobban. A 
vendéglátók közül több cse-
re is remekelt, a hevesieknél 
azonban nem volt igazi vezér-
egyéniség a mérkőzésen. A 
folytatásban felváltva estek 
a gólok, és végül 12 találat-
tal 34-22-re győzött Kocsis 
Csaba együttese. A KKSE 
férfi csapata így 3 ponttal a 
2. helyen áll, és legközelebb 
szeptember 28-án szom-
baton a Szolnok otthonában 
szerepel. 

K BSC

FÉL TUCAT GÓLT RÚGTAK
A labdarúgó Magyar Kupában a Budapest Bajnokság 
I. osztályában szereplő XII. kerület Svábhegy FC ellen 
idegenben győzött a barcikai csapat. Ez a siker azt je-
lenti, hogy a kék-sárgák ebben a sorozatban immár a 
legjobb 64 között vannak.

A találkozó nem ígérke-
zett nehéznek a KBSC 
számára, hiszen riválisuk 
a Budapest Bajnokság 
I. osztályában szerepel. 
A svábhegyiek gyorsan 
hátrányba kerültek, mi-
vel a közelmúltban iga-
zolt Fekete révén már 
a 8. percben vezettek a 
vendégek. A félidő haj-
rájában Oldal is betalált, 
így 2 gólos kazincbarci-
kai előnnyel ért véget az 
első félidő. A folytatás-

ban sem állt le a magasabb 
osztályban szereplő gár-
da. Az NB II-es kék-sár-
gák Oldal révén újabb két 
gólt szereztek, de mellette 
Ádám is kétszer volt ered-
ményes, így magabiztos 
győzelemmel sikerült ki-
harcolnia a Gálhidi-tanít-
ványoknak a továbbjutást. 
A KBSC legközelebb az NB 
II 10. fordulójában szep-
tember 29-én vasárnap 17 
órától a Budafok vendé-
geként szerepel.

Az elmúlt héten rakták le a grandiózus épületegyüttes, a vízi komplexum és a jégcsar-
nok alapkövét a Csónakázó-tónál. Mint ismeretes a hamarosan induló beruházás a Delfin 
Vízisport Klub, a Magyar Vízilabda Szövetség, Kazincbarcikai Ördögök Sport Egyesület, 
a Magyar Jégkorong Szövetség, a Wanhua-BorsodChem Zrt. illetve Kazincbarcika Város 
Önkormányzata együttműködésében valósul meg, a látványcsapatsportágak támoga-
tási rendszere által, és rendkívül jelentős önkormányzati forrás segítségével összesen 
5,5 milliárd forintból. A szövetségek az infrastrukturális fejlesztéshez szükséges együtt-
működés mellett az egyesületek szakmai munkáját is segíteni kívánják, mint ahogyan a 
miskolci Jegesmedvék és a DVTK vízilabda klubja is. 

A közeljövőben megépülő sportcentrumban 
minden lehetőség maximálisan adott lesz 
ahhoz, hogy a helyi Delfinek és az Ördögök 
csapatai kiváló környezetben végezhessék a 
felkészülést, és tovább növeljék a sportágak 
utánpótlásbázisát. A wellness- és rekreációs 
részleg finn és infraszaunával, sószobával, 
pezsgőfürdővel pedig remek lehetőséget 
kínálhat a sportoló palántáknak a kemény 
edzések utáni lazulásban, kikapcsolódásban.
– Úgy gondolom, hogy a barcikaiaknak most 
már nem kell elutazniuk ahhoz, hogy profi kö-
rülmények között végezzék felkészülésüket. 
Egy ilyen uszodával és jégpályával együtt 
robbanásszerűen fog javulni a sportág, hi-
szen minél több vízfelület jut a gyerekeknek, 
annál jobban fognak fejlődni. Én kívánom, 
hogy minél többen csatlakozzanak majd 
ehhez a helyi klubhoz, és érezzék magukat 
otthonosan itt – fejezte ki jókívánságait 
Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok 
vízilabdázó, a Magyar Vízilabda Szövetség 
elnökségi tagja az alapkőletétel kapcsán.
Az utánpótlás-nevelés minél magasabb 
színvonalú szakmai munkájához a helyi 
szakembereken túl a szövetségek különböző 

programokkal tudnak hozzájárulni, valamint 
a miskolci, válogatott játékosokat is kinevelő 
klubjaival is szoros együttműködés alakult ki.
A vízi komplexum nemzetközi vízilabda mér-
kőzések és úszóversenyek helyszíneként 
is funkcionálhat, valamint a jégcsarnok is 
a szabványnak megfelelő pályával rendel-
kezik majd.
– A jégkorong egy nagyon jó lendületben 
levő, fejlődő sportág, bár még nincsen olyan 
nagy tömegbázisunk, mint mondjuk a vízi-
labdának, a kézilabdának vagy a futballnak. 
Ezt az is befolyásolja, hogy ezt a sportot nem 
lehet bármilyen létesítményekben űzni. A 
magam részéről azt gondolom, a jégcsarnok 
megépülése nagy előny, mert akit érdekel ez 
a sportág, az bekerül a csarnokokba, és ott 
valóban jó minőségben tud edzeni. A mi cé-
lunk az, hogy minél népszerűbb és ismertebb 
legyen ez a csapatjáték, olyanok is kövessék 
a mérkőzéseket és a sportág fejlődését, 
ahol egyébként nincsen saját hazai csapat. 
Kazincbarcikán hamarosan minden lehető-
ség adott lesz egy stabil utánpótlásbázis 
kialakításához – mondta el Sipos Levente, 
a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára.

HAJRÁ DELFINEK!

Az új komplexum már a vízilabda sport 
szükségleteinek és igényeinek figyelem-
bevételével épül meg. A jelenlegi uszodá-
ban a nyitvatartási idő alatt osztoznia kell 
az úszásoktatásnak, a közönségnek, ezért 
a vízilabda-edzéseknek nehezebb időpon-
tot találni. Ez a probléma is meg fog szűnni 
az uszoda létrejöttével, hiszen két tanme-
dence és egy 50 méteres versenymedence 
is rendelkezésre fog állni, valamint a kültéri 
strand funkció szintén nagyobb teret enged 
majd az úszni vágyóknak.
– Az új uszoda több részre lesz osztható, te-
hát úgy tudunk edzést tartani, hogy közben 
a lakosság számára is nyitva áll a lehetőség, 
mi pedig olyan kora délutáni időpontban 
tarthatjuk a mindennapi edzéseinket, hogy 
a kisebb gyermekek is el tudnak majd jár-
ni. Azon kívül itt több funkció lesz ötvözve, 
és mivel sokszor a családok túlterheltek, 
ezért nehézkes a gyermeket hozni-vinni, 
miközben van egy holt idő, amit nem tudnak 

most hasznosan eltölteni. Az új komple-
xumba viszont a szülő elhozza a gyermeket 
edzésre, közben elmehet szaunázni, úszni, 
korcsolyázni, strandolni, és visszakap, egy 
lefárasztott reméljük, hogy elégedett és bol-
dog gyermeket, miközben ő is tett valamit 
az egészségéért – mondta el dr. Ronyecz 
Róbert, a Delfin Vízisport Klub elnöke. Ezt 
erősítette meg Orosz Tamás, a klub elnök-
ségi tagja is, aki közel húsz éve vesz részt a 
szakmai munkában, és nagy reményeket fűz 
a vízi komplexum megvalósulásához, vala-
mint az ott folyó untanpótlás-neveléshez:
– Az 1999-ban alakult Delfin Egyesületünk, 
úszó- és vízilabda klubként tevékenykedett, 
folyamatosan neveltük ki az utánpótláskorú 
gyerekeket. Országos bajnokságokban in-
dultunk, és amikor megjelent a látványcsa-
patsportág támogatási rendszere, akkor ezt 
láttuk a továbbfejlődés lehetőségének. El-
értünk egy bizonyos szintet, és az új uszoda 
reményt ad arra, hogy sokkal több gyereket 

tudjunk vízbe vinni, sokkal több kapusedzést tudjunk 
megvalósítani, ami a vízilabdánál az egyik alapvető dolog. 
Nekem van egy álmom, amit azóta is mindig elmondok az 
új kollégáknak is. Csináljunk egy lány vízilabda csapatot is, 
mert így hamar ki tudunk tűnni, sokkal gyorsabban tudunk 
egy országos hírnevet szerezni! Ennek a megvalósításá-
rára itt lesz a lehetőség, ha az uszoda megnyílt – fejtette 
ki véleményét a szakember.

ÖRDÖGÖK ÉS JEGESMEDVÉK

Idén a Kazincbarcikai Ördögök SE Jégkorongozói keret-
megállapodást írtak alá, melyben megfogalmazták az 
évek óta fennálló szakmai kapcsolat céljait, és irányvonalát.
– A Kazincbarcikai Ördögök egy harmincéves múlttal 
rendelkező klub, amely folyamatosan fejlődik és egyre 
sikeresebb. Remélhetőleg az együttműködésünknek is 
köszönhetően ezen az úton fogunk tovább haladni. Az 
ingatlanberuházás rengeteg lehetőséget tartogat szá-
munkra, mert a gyerekeink és a vonzáskörzetünkben lévő 
gyerekek egyre többet tudnak majd jégen lenni. Ehhez a 
DVTK Jegesmedvékkel való együttműködés elengedhe-
tetlen. A szakmai és minden egyéb támogatás, amit ma-
gasabb szintről kapunk a munkánkat nagyban fogja segí-
teni. Minden gyerek hatalmas lehetőség előtt áll, hiszen, 
ha ki tudunk nevelni tehetséges generációkat, azok tagjai 
előtt nyitva lesz az ajtó, hogy a DVTK Jegesmedvékben 
folytassák a jégkorongot – árulta el Szatmári Gergő, a 
Kazincbarcikai Ördögök alelnöke. 
– Kazincbarcikán nyugodtan lehetne egy extraligás csa-
patot is csinálni, így a Jegesmedvék és a Barcikai Ördögök 
együtt nagyon komoly szakmai munkát tudnának végezni. 
A DVTK regionális szakmai programjának része az évek 
óta működő barcikai jégkorongot magas szintre emelni, 
úgyhogy mindent meg fogunk tenni azért, hogy szak-
mailag ezt felgyorsítsuk, és minél több sportoló legyen 
itt Kazincbarcikán – osztotta meg terveit Egri István, a 
Magyar Jégkorong Szövetség Gazdasági Bizottságának 
tagja, a DVTK Jegesmedvék elnöke, aki kiemelte, hogy a 
miskolci csapat Európa egyik legerősebb bajnokságában 
szerepel, és nagyon fontos, hogy minél több fiatalt tudja-
nak bevonni a sportba a régióból is.
– Több száz gyerek közül már megvan az esély arra, hogy 
akár világszínvonalú játékosokat tudjunk nevelni innen Bar-
cikáról is. Biztos vagyok abban, hogy a mi szakembereink 
fogják figyelni az itteni gyerekeket, és nagyon remélem, 
hogy éles szemmel ki fogják válogatni azokat a tehet-
ségeket, akik akár rövid időn belül alkalmasak lesznek 
arra, hogy a miskolci jégkorongban szerepeljenek – tette 
hozzá az elnök.

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. 
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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


