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Legyen Kazincbarcika  
az ország legaktívabb  
települése!

Az Ön 

szavazatára is 

szükség van!

OKTÓBER 13.

A program új időpontja:

2019. október 29. (kedd) 19.00 óra
Don Bosco Sportközpont

Kazincbarcika Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk Önt 

az Idősek Hónapja programsorozat 
rendezvényére.
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I DŐSE K H AVA 

AZ OKTÓBER A SZÉPKORÚAKÉ
Kazincbarcikán évek óta hagyomány, hogy az idősek 
világnapja alkalmából több hetes programsorozatra 
várják a szépkorúakat. 

Az idősek hónapja nyitó-
rendezvényén Kazincbar-
cika Város Önkormányza-

ta nevében Szitka Péter 
polgármester, Klimon Ist-
ván alpolgármester és 

István Zsolt, a Kazincbar-
cikai Szociális Szolgálta-
tó Központ vezetője kö-
szöntötte az időseket.
Klimon István kiemelte, 
hogy a város hálával tar-
tozik a szépkorúaknak, 
hiszen ők azok, akik so-
kat tettek Kazincbarciká-
ért, éppen ezért törődést, 
megbecsülést és tisztele-
tet érdemelnek.
István Zsolt rövid törté-
neti áttekintést tartott, 
hogyan is kezdődött ez a 
rendezvénysorozat több 
tíz éve városunkban, majd 

Szitka Péter polgármes-
ter a színpadra szólította 
a nagy népszerűségnek 
örvendő Kovács Katit. A 
dupla koncerten több mint 
ezer fős nézőközönség 
együtt énekelte a mű-
vésznővel a legnagyobb 
slágereit.
Az idősek hónapjának 
programjai egészen ok-
tóber 29-ig tar tanak, 
olyan neves előadókkal, 
mint például Bródy Já-
nos, Koncz Zsuzsa, de a 
szépkorúak kiállításokon, 
közösségépítő rendez-

vényeken és egyéb kultu-
rális jellegű műsorokon is 
részt vehetnek.

IDŐSEK HÓNAPJA
KAZINCBARCIKÁN

Időpont Program Helyszín Belépőjegy

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

A program fő támogatója 
Kazincbarcika Város Önkormányzata

Az önkormányzati választások előtti utolsó hajrában országos és 
városi szinten is minden jelölőszervezet arra buzdítja a választó-
polgárokat, hogy vasárnap feltétlenül menjenek el szavazni.

Borsod megye harmadik legnagyobb településén, Kazincbarcikán tíz 
választókerületben, harminc szavazókörben dönthetünk a mintegy 
14 önkormányzati képviselői mandátum sorsáról és a polgármester 
személyéről.

Korábban lapunknak Demeter Zoltán országgyűlési képviselő el-
mondta, nagyon fontosnak tartja, hogy mindenki részt vegyen a 
választáson és éljen demokratikus jogával:

Az önkormányzati vá-
lasztás alkalmával az 
ál lampolgárok köz-
vetlen környezetük, 
településük sorsáról, 
jövőjéről dönthetnek. 
Arra buzdítom Önöket, 
hogy alaposan ismer-
jék meg a polgármes-
ter- és képviselője-
lölteket, menjenek el 
minél többen szavazni, 
az arra érdemes jelöl-
tek kiválasztásával se-
gítsék a térség és Ka-
zincbarcika fejlődését.

OKTÓBE R 13. – ÖN KOR M Á N YZATI VÁ LASZTÁSOK

LEGYEN KAZINCBARCIKA
AZ ORSZÁG LEGAKTÍVABB

TELEPÜLÉSE!
A témával kapcsolatban megkérdeztük a város polgármesterét, Szit-
ka Pétert is.

- Arra buzdítok minden 
kazincbarcikait, hogy az 
a sportosság, fiatalosság, 
lendületesség, ami a vá-
rost a hétköznapokban 
is jellemzi, az a vasárnapi 
szavazásnál is mutatkoz-
zon meg, minél több vá-
roslakó éljen demokrati-
kus jogával, szavazzon 
Kazincbarcika, az ottho-
nunk jövőjéről.

Az utóbbi több mint egy 
évtizedben Kazincbarcika 
országos szinten ismert 
lett, kiemelkedik sport, 
kulturális, művészeti és városfejlesztési területen is.
Számos városmarketing, virágos díj, Befektetőbarát-és Kerékpáros 
Barát Település díj tulajdonosai vagyunk. Miénk az ország legszebb 
körforgalma az unikornissal, minden évben mi vagyunk a legspor-
tosabb település a kihívás napján, gyönyörű, monumentális köztéri 
szobraink és színes házfalaink egyedülállóak.
A lakosság aktivitása a különböző közösségi eseményeknél is egyre 
magasabb.Számos rekordra lehetünk büszkék, közösen készítettük el 
az ország leghosszabb süteményét és kötött sálját, hatalmas méretű 
szőnyeget horgoltunk, több tízezer, a városlakók által összegyűjtött 
műanyag kupakból építettünk öko-járdát, melyekkel bekerültünk a 
Magyar Rekorderek könyvébe.
Legyünk a választás napján is a legaktívabb település, mutassuk meg, 
hogy a kazincbarcikaiakat érdekli a város jövője, fejlődése! – nyilatkoz-
ta Szitka Péter polgármester.

LEGYEN KAZINCBARCIKA AZ ORSZÁG LEGAKTÍVABB TELEPÜLÉSE! 
ÁLLÍTSUNK FEL EGY ÚJABB REKORDOT! 

Október 13-án menjen el Ön is szavazni, és segítse hozzá a várost, hogy a legaktívabb település lehessen. Mutassuk meg, hogy a kazinc-
barcikaiak méltán büszkék a városukra, monumentális köztéri alkotásaikra, magyar és Guiness-rekordjaikra, színes házfalaikra, vízijá-
tékára és gyönyörű köztereikre, parkjaikra! Legyen részese Ön is a sikernek! Szavazatával járuljon hozzá, hogy Kazincbarcika legyen a 
legaktívabb település, itt adják le a legtöbb szavazatot, itt szavazzanak a legtöbben vasárnap! Legyen Kazincbarcika az a település, ahol a 
legtöbben vesznek részt a választáson!

OKTÓBER 13.

A 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS RÉSZVÉTELI ADATAI: ORSZÁGOS ÁTLAG 44,3 % , KAZINCBARCIKA 36,55 %
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Bár már most is számos lehetőség áll a gyerekek rendelkezésére a kazincbarcikai 
játszótereken, idén az önkormányzat mintegy 200 millió forintot különített el új ját-
szóeszközökre és további fejlesztésekre. Mintegy 160 millió forintot a Fő téri ját-
szótér II. ütemének befejezésére fordítanak, de a Völgy parkba, a Kertvárosba és az 
Eötvös térre is kerülnek új, hatalmas és különleges játékok.

HAMAROSAN ÉRKEZIK A NAUTILUS 
A VÖLGYPARK JÁTSZÓTERÉRE

Újabb, hatalmas és kü-
lönleges játszóeszköz 
érkezi k ha ma rosa n a 
völgy parki játszótérre. A 
fitneszeszközök, a vidám, 
kicsiknek való csúsz-
dák, hinták, mászókák és 
a nagy sikernek örvendő 
interaktív játszóeszkö-
zök mellett egy komplex, 
egy időben akár 75 gyer-
mek befogadására alkal-
mas, új játék is várja majd 

a gyerekeket a parkban. 
A boltíves Sona közelében 
16x13 méter alapterületre 
épülő, közel 5 méter ma-
gas eszköz belső és külső 
játékelemeket, csúszdát 
és ügyességi alkotórészt 
is tartalmaz majd. 
– A játszótéri eszköz kö-
rül biztonsági gumiburko-
latot és a megközelítést 
elősegítő járdát építenek 
ki. A Nautilus árnyékolást 

is kap, hogy a napfényes 
meleg napokon is mi-
nél hosszabb ideig tudják 
használni a gyermekek az 
új játékot – tudtuk meg 
Molnár Zoltántól, a kerület 
önkormányzati képvise-
lőjétől, aki azt is elárulta, 
hogy a területen a beru-
házás keretén belül a bel-
víz elvezetési kihívásokat 
is mérsékelik vízelvezető 
drénhálózat építésével. 

FEJLESZTÉS

ÓRIÁS JÁTSZÓESZKÖZ ÖK A JÁTSZÓTEREKEN
A KERTVÁROSI JÁTSZÓTÉRRE JÖN FLÓRA, A HATALMAS JÁTSZÓVÁR 

Egy közel tíz méter ma-
gas, hatalmas kalandvár 
épül hamarosan a kertvá-
rosi játszótéren. Emellett a 
labdajátékok kedvelőit egy 
gumiborítású, új sportpá-
lya várja majd a területen.
– A központi játszó-
terünk fejlesztése egy 
11x26 méter alapterüle-
tű különleges, egyedi ját-
szóeszközzel folytató-
dik. A Flóra nevű játék két 
részre osztható, központi 
elemét egy lépcsősorral 

ellátott komplex csúsz-
dákkal kiegészített torony 
alkotja majd, amely meg-
határozó látványa lesz a 
megújuló játszótérnek. A 
toronyhoz csatlakozik to-
vábbá egy stílusában il-
leszkedő lépcsőkkel, kis 
csúszdákkal, mászófelü-
letekkel ellátott, részben 
árnyékolt mászóvár – 
mondta el Klimon István, 
a kerület önkormányzati 
képviselője, aki azt is el-
árulta, hogy egy időben 

akár 75 gyermek játszhat 
majd egyidejűleg.
A beruházás részeként to-
vábbá egy általános lab-
dajátékokra alkalmas 22 x 
10 méteres, új burkolattal 
ellátott területet is kialakí-
tanak, mely a foci-, röplab-
da- vagy kosárlabda-ra-
jongó gyerekek számára 
is tartalmas szórakozást 
kínálhat.
– Minden játszóeszköz a 
legszigorúbb eu-s bizton-
sági szabványok szerint 

készül, a szükséges biz-
tonsági gumiburkolatokkal 

kiegészítve – tette hozzá 
a városvezető.

KÉSZÜL AZ ÚJ HAJÓ AZ EÖTVÖS TÉRI JÁTSZÓTÉREN

Már készül az új, 23x16 
méteres játszóeszköz az 
Eötvös térre. A hatalmas 
hajó legmagasabb árbó-
ca 10 méter magas, és egy 
időben akár 100 gyermek 
is játszhat rajta.
 – A komplex játszóteret a 
korábbi fejlesztések foly-
tatásaként bővítettük ez-
zel a remélhetőleg nagy 

sikert arató játszóesz-
közzel, amely 8 hidat, 10 
mászóelemet, 26 ját-
szópanelt, 5 tetővel fe-
dett szakaszt, 3 csúszdát 
és 6 tornyot tartalmaz – 
mondta el dr. Perjési Zsolt, 
a kerület önkormányza-
ti képviselője, aki hozzá-
tette, hogy a már meg-
s zo kot t kia la kí tásna k 

megfelelően biztonsági 
gumiburkolattal látják el a 
játszóeszköz környékét, 
így a legszigorúbb euró-
pai előírásoknak is meg-
felel majd. 
A monumentális eszköz 
építésével párhuzamosan 
új padokat is kihelyeztek, 
valamint a zöld felület is 
bővült.

ÓRIÁS KALANDVÁR ÉPÜLT A FŐ TÉREN

Tovább bővült a Fő téri 
játszótér, a gyerekek ha-
marosan birtokba ve-
hetik a kalandvárat is. A 
színes játszóelem má-
szókával, csúszdákkal 
vár majd a 3-14 éves korú 
gyerekekre.
– A mozgásukban korlá-
tozottak vagy 3 évnél fi-
atalabb apróságoknak fé-
szek-, bébi-, laposüléses 
hinták és buckahomokozó 
épül – tudtuk meg Péter-
vári Györgytől, a kerület 

önkormányzati képvise-
lőjétől. A játszóparki rész 
a beruházás kettes üte-
mében valósul meg, ahol 
kifejezetten a legfiatalabb 
korosztálynak kedveznek 
a kihelyezett eszközök-
kel. 
A téren a fejlesztés során 
megújul a közvilágítás, el-
készül a csapadékvíz el-
vezetése és az Egressy 
Béni út, Mátyás király út 
közötti, több mint 400 
méteres járdaszakasz.
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A K A DÁ LY FUTÓ V E RSE N Y

SPÁRTAIAK VETTÉK BE KAZINCBARCIKÁT
Két napon keresztül, több mint hétezer versenyző vett részt a Spartan kazincbarcikai 
futamán, akik egy teljes hétvégén keresztül küzdöttek akadályokkal és küzdöttek az 
elemekkel, valamint egymással. Az október 5-én és 6-án rendezett, kétnapos ver-
senyen Beast és Sprint futamokon vettek részt az ország minden szegletéből érkező 
modern kori gladiátorok a Csónakázó-tónál felállított pályán.

A Spartan első napján a 
leghosszabb útvonallal 
rendelkező Beast verseny 
várta az érdeklődőket. 
A futamokat a Beast Elit 
versenyzői kezdték, őket 
követték az Age Group és 
az Open futamok. 
Déltől pedig a legkisebbek 
rajtoltak el, hiszen a leg-
több kazincbarcikai ne-
vező a Kids kategóriában 
volt, akik a verseny meg-
ízlelése mellett kisvonat-
tal is körbejárhatták a vá-
rost, amely többek között 
a legújabb színes házfalak 
közé kalauzolta el a gye-
rekeket és kísérőiket. 
A szombati napot tovább 
színesítette a Special Kids 
futam, ahol a mozgássé-
rült és a szellemileg sérült 

gyerekek mutathatták 
meg mire képesek. Dél-
után öt órakor startoltak 
a legelszántabbak, a Hur-
ricane Heat versenyzői, 
akik 12 órán keresztül egy 
csapatként küzdöttek. Az 
estét Lotfi Begi fergete-
ges hangulatú koncertje 
zárta. 
Vasárnap reggel Szitka 
Péter polgármester kö-
szöntötte a versenyző-
ket, aki átadta a zászlót a 
következő Spartan hely-
szín szervezőinek. Ezen 
a napon legelőször a leg-
népszerűbb Sprint ver-
seny Elit férfi és női sza-
kasza startolt el, majd az 
Age Group és az Open fu-
tamok versenyzői is rajt-
hoz álltak. Természetesen 

a gyerekek sem maradtak 
ki, ők a szombatihoz ha-
sonlóan délben indultak el 
korosztályok szerint.
A vasárnapot a Charity 
Sprint futamok zárták. 
Ezt megelőzően adták át a 
szervezők a nevezési díjak-
ból befolyt közel 3 000 000 
Ft-ot István Zsoltnak, a 
Szociális Szolgáltató Köz-
pont igazgatójának, amit 
a Kincsem Napközinek 
ajánlottak fel. A ceremó-
nián részt vettek a Kincsem 
napközi ellátottjai is. 
Sisak Zsófia versenyigaz-
gató sikeresnek ítélte 
meg a két versenynapot 
itt Kazincbarcikán, és elé-
gedettségét fejezte ki a 
helyszín kínálta lehetősé-
gekkel kapcsolatban.
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ÖN K É NTE SE K H ETE

FŐSZEREPBEN A CIVILEK
Idén 18. alkalommal rendezték meg az önkéntesek hetét Kazincbarcikán. A rendez-
vénysorozat október 7-én hétfőn kiállításmegnyitóval vette kezdetét a Don Bosco 
Sportközpontban.  

Az ENSZ a 2001-es esz-
tendőt az önkéntesek 
évének nyilvánította, az-
zal a szándékkal, hogy 
felhívja a figyelmet arra 
az emberi-társadalmi és 
nem utolsó sorban gazda-
sági szempontból fontos 
tevékenységre, melyet 
az önkéntesek végeznek 
szerte a világon. Ehhez a 
kezdeményezéshez ha-
zánk is csatlakozott.
Az országos rendezvény-
sorozathoz bekapcso-
lódott a Kazincbarcikai 
Egyesületek Fóruma az 
önkéntesek hete prog-
ramsorozattal . A ren-
dezvény elsődleges cél-
ja, hogy minél több ember 
érdeklődését felkeltse a 

civil szervezetek, vala-
mint az önkéntes mun-
ka iránt. A fórum tagjai a 
segítségnyújtáson kívül 
fontosnak tartják az olyan 
értékek visszacsempé-
szését a társadalomba, 
mint a szolidaritás és az 
emberiesség.
A nyitórendezvényen a 
városban élő alkotókö-
zösségek mutatták meg 
munkáikat. A kiállítást Gór 
Mihály, a Sajómenti Nép-
művészeti Egyesület el-
nöke nyitotta meg.
Október 8-án délelőtt, a 
Kazincbarcikai Római Ka-
tolikus Egyházközség Ka-
ritasz csoportja látogat-
ta meg a kórházban lévő 
betegeket. Délután az Iri-

nyi János Református Ok-
tatási Központban Papp 
Mónika, a Szikra Alapít-
vány ügyvezetője tartott 
börzét a kazincbarcikai ci-
vil szervezetekkel „Tudni-
valók az Iskolai Közössé-
gi Szolgálatról diákoknak” 
címmel. Az Egressy Béni 
Művelődési központ klub-
termében az 50 éves Vá-
rosszépítők Egyesülete 
tartotta meg az Önkén-
tes Városszépítők – Tisz-
ta Virágos mozgalom díj-
átadó ünnepségét.
A programok szerdán foly-
tatódtak. A Barcika Herbo-
lyai Tanoda és a Don Bos-
co Oratórium tanulói adtak 
elő műsort a II-es Számú 
Idősek Otthona lakóinak. 

Az Egressy Béni Váro-
si Könyvtárban „Ő-szülő 
Kikelet” címmel mutatko-
zott be a kazincbarcikai és 
környékbeli alkotók klubja.
Csütörtökön a Máltai Sze-
retetszolgálat ajándék 
ruhaosztást szervezett, 
melynek helyszíne a Mál-
tai Szeretetszolgálat ka-
zincbarcikai Széchenyi úti 
épülete volt. A nap továb-

bi részében őszi kézmű-
ves foglalkozás várta az 
érdeklődőket a közösségi 
házban, ahol például őszi 
kopogtatókat és ablak-
díszeket készíthettek a 
résztvevők.  
Pénteken a Postás Nyug-
díjas Klub szervezésében 
Idősek Világnapja rendez-
vénnyel zárul a program-
sorozat.

65 00 NÖV É N YT A 65 ÉV E S VÁ ROSBA

KÖZÖSSÉGI FA- 
ÉS VIRÁGÜLTETÉS 

A SZALÉZIBEN
A 65 00 növényt a 65 éves városba programon belül, a 
Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban is ültettek a diákok 
október 4-én délelőtt.  

Assisi Szent Ferenc ün-
nepén, a gimnázium-
ban lévő összes osztály 
egy-egy tuját telepített 
az intézmény udvarára. 
A 21 darab tuját osztá-

lyonként két diák ültette el. 
Az eseményen részt vett 
Szitka Péter polgármester, 
Bukó Géza, Riespler Pál és 
Pétervári György önkor-
mányzati képviselő.

KÖZÖSSÉG I I NTEG R ÁC IÓ

ŐSZI CSALÁDI NAP
Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen elnevezésű projekt 
keretében családi napot rendeztek október 5-én. A programokban bővelkedő szabad-
idős rendezvénynek a Don Bosco Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium adott 
otthont. A jó hangulatú napon a Hámán Kató, az Építők útja, valamint a Május 1. út lakói 
vettek részt.   

Szombat délelőtt a gyer-
mekeket interaktív óri-
ás festésre várta Bacsó 
István művésztanár, az 
Izsó Miklós Képzőművé-
szeti Kör tagjaival. Pelle 
Anna vezetésével, az Idő-
vár Nyugdíjas Kulturális 
Klub tagjaival alkothattak 
együtt kicsik és nagyok 
egyaránt. A programot to-
vább színesítette a Manó 
manufaktúra ahol lufihaj-
togatáson és arcfestésen 

vehettek részt az érdek-
lődők.
Délután gyerekbuli szóra-
koztatta az apróságokat, 
ahol a Felnőni Tilos! zene-
kar tartott interaktív kon-
certet. A Flash táncstúdió 
előadását követően, Bukó 
Géza önkormányzati kép-
viselő köszöntötte a gye-
rekeket és a szüleiket. A 
délután zárásaként Matyi 
és a Hegedűs előadását 
hallhatták a családok.

A családoknak szóló ren-
dezvény célja a közössé-
gi integráció erősítése. 
A projekt lényeges ele-
me a közösségfejlesztés, 
mely kapcsán Kazincbar-
cika Város Önkormányza-
ta, a Kazincbarcikai Szoci-
ális Szolgáltató Központ és 
a Barcika Art Kft. minden 
célcsoportot szeretne el-
érni. Az akcióterületen élők 
közti együttműködés kap-
csán nagy hangsúly helye-
ződik a közösségi progra-
mok szervezésére, melyek 
segítenek az előítéletek le-
bontásában is.

OROSZLÁ N SZOBOR

HELYÉRE KERÜLT KAZINCBARCIKA 
LEGÚJABB KÖZTÉRI ALKOTÁSA

Elkészült és megérkezett a Jószerencsét út és Mátyás király út kereszteződésében 
található körforgalomba Szőke Gábor Miklós legújabb köztéri alkotása az Oroszlán. 
Az unikornis mellett Kazincbarcika másik címerállatát megörökítő szobor a Színrob-
banás eddigi helyére került, amelyet a város egy másik pontján helyeztek el.

A védelmező oroszlánt 
szimbolizáló alkotás a 
nemzetközileg is elismert 
Szőke Gábor Miklós szob-
rászművész tervei alap-

ján készült el. A 2 méter 
széles, 6 méter hosszú, 
valamint 5 és fél méter 
magas szobor a Kolor-
city Kazincbarcika arcu-

lat színeivel harmonizá-
ló, egyedileg fényezett, 
gyöngyszórt, lézer-vá-
gott rozsdamentes acél-
lemezekből készült.
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1. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET – KLIMON ISTVÁN
A kertvárosi városrészen 
az utóbbi években több inf-
rastrukturális fejlesztés is 
történt. Folyamatosak 
voltak a kisebb út- és jár-
dajavítások, majd előbb a 
herbolyai városrész kapott 
új ivó és szennyvízvezeté-
ket, ezt követően kerék-
párutak épültek, de megú-
jultak a járdák is a Tardonai 
út közel teljes szakaszán, 
így a kerékpárosok mellett 
most már a gyalogos köz-
lekedés is megfelelő mi-
nőségű járdaszakaszokon 

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

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

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

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

KAZINCBARCIKA

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

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

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

KAZINCBARCIKA

VÁLASZTÓKERÜLETI HÍRADÓ

DR. GULYÁS
FRIDERIKA 

– Herbolya 
(1. sz. vk.)
Az ember a 
környezeté-
ben élő vál-
tozásokból leginkább azokat veszi 
észre, ami a mindennapi életét érinti. 
Gyermekorvosként elsősorban a 
játszótereket említeném. Gyönyö-
rűek, szépek, bővülnek, fejlődnek, 
és ez nagy öröm a gyerekek szem-
pontjából. Az összes játszótéri 
eszköz és szer közül a hintát aján-
lom leginkább, mert az fejleszti a 
legjobban a gyerek idegrendszerét 
és a koordinált mozgást. 
Autósként rémálom volt a Tardonai 
úton közlekedni, a kerékpárút meg-
építésével azonban sokat javult a 
helyzet.  
Egyetlen dologra tennék javaslatot: 
jó lenne, ha a Herbolyai út, Munkás 
út és Tárna út közötti szakaszán a 

csapadékvíz-elvezetőt moderni-
zálnák.

PELYHÉNÉ 
KOÓS 
HENRIETTA 

– Herbolya 
(1. sz. vk.)
Húszéves ko-
romtól hu-
szonhét éves koromig itt dolgoztam 
Herbolyán. Már akkor megállapítot-
tam, hogy ez a városnak egy cso-
daszép része. Mindig felüdülés volt, 
amikor ide ki kellett jönnöm, hiszen 
gyönyörű zöld. Ami zavaró volt ko-
rábban, az épületek állaga már akkor 
is – hiszen ez már 28 éve volt – na-
gyon rossz állapotban volt, felújítás-
ra szorultak és ez sajnos nehezen 
volt megvalósítható. Az ott lakók 
részben saját erőből próbálkoztak, 
aki meg nem, az sajnos úgy hagyta.
Negyvennégy év után két és fél 
évet nem laktam Kazincbarcikán. 

Egy olyan vidéken éltünk Budapest 
agglomerációjában, ahol az ország-
ban a legkisebb munkanélküli rá-
tát mutathatott föl az a kisváros. 
Mégis azt láttuk, hogy a nyomába 
nem léphetett Kazincbarcikának. 
Nem voltak rendezett terek, nem 
voltak szép játszóterek, nem voltak 
zöld felületek, nem voltak így kar-
ban tartva. Számomra ez egy döb-
benet volt, onnantól kezdve, hogy 
elmentünk mindig visszavágytam. 
Hogy mennyire szeretem Herbo-
lyát, mi sem bizonyítja jobban, hogy 
a Herbolyai útra költöztünk.
Úgy gondolom, jó lenne jobban 
megismertetni ezt a részt a város-
lakókkal, hiszen sokan bizonyos elő-
ítéletekkel vannak Herbolya iránt. 
Anno, amikor én idejártam a kutyá-
immal, nyomát sem lehetett látni a 
mai állapotnak. Ma már gyönyörű-
szép a parkosított horgásztó, fan-
tasztikus a természeti környezet  
s szerintem minél többen felfede-

zik ezt a csodaszép helyet, annál 
inkább bekerülne a város köztuda-
tába, s akkor talán más megítélése 
lenne. 

SZÉNÉGETŐ 
MIKLÓS 

– Kertváros 
(1. sz. vk.)
Valamikor fia-
tal koromban 
nagy össze-
fogással építettük ezt a lakótele-
pet. Annyi idős vagyok, mint a vá-
ros, itt éltem le az aktív életemet, 
itt dolgozom nyugdíjasként is. Az 
elmúlt időszakban épült meg az új, 
gyönyörű játszótér, ami az eredeti 
tervekben is szerepelt. Az unokáim 
szívesen járnak ide, ha itt vannak 
nálam.
Fontos lenne, hogy a fiatalok itt ma-
radjanak. Mivel idősödünk, jó lenne, 
ha a közösségi ház aktívabb lenne, 
ahol találkoznánk, beszélgetnénk.

ZÓLYOMINÉ 
SÁNDORNÉ 

– Derkovits tér
(2. sz. vk.)
Nagyon örü-
lök, hogy eb-
ben a város-
részben lakom, hiszen a Derkovits 
tér a város egyik legszebb zöldöve-
zeti területe. Úgy gondolom, hogy 
a körzet önkormányzati képviselő-
je rendszeresen megtartja a foga-
dóóráit. Az sajnálatos, hogy elég 
kevés létszámban szoktunk részt 
venni rajta. Rengeteg felújítás tör-
tént itt az elmúlt időszakban. Meg-
újult a gyerekeknek a grundpálya, a 
játszótér, folyamatos a szeméttá-
rolók kihelyezése és a parkok ren-
dezése. A végállomáson az üzlet 
előtt felújították a járdákat, bár a 
söröző miattjeleztem, hogy állandó 
a rendetlenség. A jövőben jó len-
ne, ha a kijáró helyeken, parkokon 
keresztül átjárót lehetne kiépíteni. 

FÁBIÁN  
ZOLTÁNNÉ 

– Árpád f. tér 
(2. sz. vk.)
Tősgyökeres 
kazincbarci-
kai vagyok, 
több, mint négy évtizede lakok az 
Árpád fejedelem téren. Bár ne-
kem már az unokáim is felnőttek, 
örömmel látom, hogy a játszóte-
rünket folyamatosan figyelik és 
újítják. Az önkormányzati képvi-
selőnk fogaddóórán kívül is gyak-
ran kikéri a lakók véleményét, en-
nek köszönhetően egy régóta 
fennálló nagy problémát sikerült 
megoldania azzal, hogy a régi, ki 
nem használt grundpálya lebon-
tása után több parkoló épült a te-
rünkre. Úgy gondolom, hogy az 
elmúlt pár évben soha nem látott 
fejlődésen ment keresztül a város, 
ezért szeretném, ha ezen az úton 
maradhatna.
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4. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET – PÁSZTOR LÁSZLÓ
A válasz tókerületben 
komplex felújítás történt 
a Május 1. úti orvosi ren-
delőben. Az ott lévő gyer-
mekorvosi, valamint a 
fogászati rendelők is va-
donatúj burkolatot kaptak, 
energetikai felújítás zaj-
lott, megtörtént a gépé-
szeti rekonstrukció. A fej-
lesztés során nagy gondot 
fordítottunk a környezet 
rendbetételére, füvesítés-
re, parkosításra, járdaépí-
tésre. A rendelő területén 
lévő zárt csapadékvíz-el-
vezető hálózatot is sike-
rült korszerűsíteni.
Kerékpárutat kapott az 
alsóvárosi városrész, 
amely egyben a meglévő 
kerékpárutakkal is kap-
csolatot jelent, így Ka-
zincbarcika bármely része 

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

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

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

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

KAZINCBARCIKA

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 ke-
rékpárút-hálózatba a Tar-
donai út is bekapcsolódha-
tott, a beruházás mentén a 
meglévő járdák új burkola-
tot kaptak. A lakók kérésé-
re újult meg a Rózsadomb 

és a Kert utca, valamint a 
Kis erdősor 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.

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 park 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. 

Folyamatban van a parkoló kiala-
kítása, a parkosítás, a járdák fel-
újítása, 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 pénzbe-
li dolgokról beszélek. Remélem, 
hogy a 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, itt érezzük jól magunkat.

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.

DR. CZIFRA 
JÁNOS 

– Felsőbarcika 
(4. sz. vk.)
F e l s ő b a r c i -
kának és Al-
sóbarcikának 
is kardinális 
problémája, a csapadékvíz, bel-
víz elvezetése. Ebben az irányban 
történtek lépések, hiszen voltak 
beruházások, kiépült a csapadék-
víz-elvezető rendszer. Egy áteme-
lő szivattyút is létesítettek, nagy 
kapacitással. Ennek ellenére a Sajó 
víz szintváltozása állandó hatás-

sal van a lakóházak pincéjére és 
garázsára. Pásztor László önkor-
mányzati képviselő mindent elkö-
vet annak érdekében, hogy fejlőd-
jön és megújuljon a körzet. Ennek 
legnagyobb bizonysága a Táncsics 
Mihály Művelődési Ház megújítása, 
amely, számtalan rendezvénnyel 
szolgál nemcsak az itt lakóknak, 
hanem a város más részén élőknek 
is. Rendszeresen nyírják a füvet, 
takarítják az utcákat. Az utak jár-
dák felújítása is megtörtént. A fel-
újított iskola körül is kialakították a 
biztonságos közlekedés feltételeit 
és a szép környezetet.

Amit én nagyon hiányolok, hogy 
nemzeti ünnepek alkalmából a 
Táncsics út, ami Felsőbarcika 
főutcája, nincs kilobogózva, nincs 
kivirágozva.

ALBÓK 
GERGŐ 

– Alsóváros 
(4. sz. vk.)
Én itt szü-
l e t te m , a z 
ú g y n e v e -
zett l ibale-
gelői részen, és gyerekkorom 
óta követem ennek a kis kert-

városi résznek a fejlődését, vál-
tozását. Nagyon örülök annak a 
színesedésnek, változásnak, fej-
lődésnek, ami itt a néhány év-
ben végig ment. Amire leginkább 
büszke vagyok: a kerékpárút- és 
a járdafelújítás. Az iskola környé-
kén szintén elengedhetetlen volt, 
hogy a gyermekek biztonságos 
gyalogátkelését megoldották. 
Tetszik, hogy megmaradt ez a 
zöldövezet. A játszóteret felújí-
tották, ezt lehetne még bővíteni, 
mert lenne rá igény. Fontos lenne, 
hogy ez a fiatalos lendület, ami a 
várost jellemzi megmaradjon. 
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KAZINCBARCIKA

5. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET - MOLNÁR ZOLTÁN
A választókerület, a vá-
ros szíve, a kazincbarcikai 
belváros az elmúlt évek-
ben teljesen megújult. Az 
Egressy út, illetve a hozzá 
kapcsolódó terek új bur-
kolatot kaptak, megépült 
a Göncz Árpád út (nyu-
gati gyűjtőút), a kiülte-
tett növények, fák mára 
igazi díszei, ékességei a 
közterületeknek. Orszá-
gos szinten is egyedülálló 
a völgyparki játszótér és 
szabadidőpark, amelyben 
minden korosztály meg-
találja a számára megfe-
lelő, tartalmas időtöltést. 
Hagyományos és inter-
aktív játszóeszközök, fit-
neszeszközök, fagylal-
tozó, nyilvános illemhely, 
pihenőpark várja a város 
lakóit. Az egykori romos 

épületek, garázsok he-
lyén parkolók létesültek, 
a régi újvárosi iskola kul-
tikus épülete pedig művé-
szeti központtá szépült. 
A Mezey István Művé-
szeti Központ kávézójá-
nak teraszá ról az egész 
Völgy park láthatóvá vá-
lik, melynek túlsó végén a 
2016-ban, egyházi-álla-
mi-önkormányzati ösz-
szefogással megépült Don 
Bosco Sportközpont zárja 
a hatalmassá vált zöld te-
ret.
Az elmúlt években elin-
dult a város egyik legré-
gebbi részének, az Építők 
útja környezetének rend-
betétele. Ennek első lépé-
se volt az Építők útja 1-9. 
szám alatti „kocka” épü-
letek környékének meg-

szépítése. Térköves jár-
dák, új utak, parkolók 
létesültek, a fejlesztés ke-
retében növényeket ültet-
tünk, padokat, asztalokat 
helyeztünk ki. A városrész 
a kerékpáros közlekedés-
be is bekapcsolódott azzal, 
hogy az Építők útján két-
szer egysávos kerékpárút 
épült, emellett a járdák is 

teljesen új burkolatot kap-
tak, az út mellett parkolók 
épültek. Jelenleg is zajlik a 
fejlesztés következő ré-
sze, az Építők útja 11-19. 
szám alatti társasház és 
környezetének komplex 
felújítása.
A válasz tókerületben 
mindezeken kívül az elmúlt 
években számos kisebb, 

vagy jelentősebb felújítás 
is történt. Megújult többek 
között a Gyermekek útján 
található  „hosszú lépcső”, 
valamint a Ságvári tér 7., 
illetve az Építők útja 31. 
szám alatti járdaszakasz 
is. Kívül-belül megszépült 
a védőnői szolgálat belső 
része, új külsőt kapott a 
Pont mozi épülete. 

BORGA
 ANDRÁS 

– Belváros
(5. sz. vk.)

Kis fiú koromban , 
1954-ben költöztünk 
Ka zincbarcikára, a 
húgom pedig 65 éves, a várossal együtt 
nőtt föl. Nekem ez a hely a minden, ez 
adott meg mindent, ami boldoggá tett. A 
családom, gyermekeim, unokáim itt nő-
nek fel. Úgy gondolom, amire szükségük 
van, ami fontos, azt ez a kis város megadja 
nekik. Azt szeretném, hogy az emberek 
itt tudjanak élni, boldogulni, és érezzék 
itthon magukat, mint ahogyan én is az el-
telt 65 évben. 

NAGY 
ANIKÓ 

– Belváros
(5. sz. vk.)

Azért szeretek Bar-
cikának ezen a ré-
szén lakni, mert jó 
színes és zöld, mert számomra fontos a 
természet és itt rengeteg fa van. Mivel a 
város 65 éves, nagyon sok új fát is ültet-
tek. Reggelente nagyon jó arra ébredni, 
hogy a gyerekek visítva szaladgálnak a 
játszótéren.
 Negatív dolgot nem is tudok monda-
ni, mert szerintem Kazincbarcika így jó, 
ahogy van, jó volt ebbe a környezetbe 
beleszületni és felnőni.

6. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET – RIESPLER PÁL
A választókerületben új kerék-
pár út létesült, amellyel az Eg-
ressy úton és Mátyás király úton 
már meglévő szakaszok össze-
kötése is megvalósult. A kerék-
párút mentén megújultak a jár-
dák, a környéken élők kérésére 
parkolók létesültek. A Pollack úti 
óvoda mögött megújult a lépcső-
sor, 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.

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 
járdaépítéseknek is. Történtek 

faültetések is, ami külön öröm, 
hiszen a virágokat nagyon sze-
retem, a lakásban is nagyon sok 
van.
A parkolóbővítés igazán kellett 
már, mert nagyon sok gond volt 
ezzel. Még mindig elkelne még 
több, főként a hétvégi időszakok-
ban. 
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 köré-
ben is, feldobja Kazincbarcikát. 
Nekem Kazincbarcika a legszebb 
város.

SZANYITA 
MIKLÓSNÉ 

– Mátyás 
király út
(6. sz. vk.)

N egyven hét 
éve lakom itt 
a Mátyás király úton. Azóta na-
gyon sokat fejlődött a környé-
künk, a városunk. Megújult, zár-
ható lett a szemetes tárolónk, 
felújították a járdákat, nagyon 
szépen felfestették a falfestmé-

nyeket is körülöttünk, valamint 
rendben van a jubileumi park is. 
Az önkormányzati képviselőnkkel 
nagyon meg vagyunk elégedve, 
amit csak közlünk felé, azonnal in-
tézkedik, mindent megtesz azért, 
hogy minél hamarabb teljesüljön, 
amire szükségünk van. 
Nagyon tetszik, hogy ilyen gyor-
san fejlődik és ilyen szép lett a 
városunk. A környezetünk is tisz-
ta, már nem hordják szét a sze-
metesből a szemetet. A pihenő 
parknak ezen a szép részén elég 
sokat ki szoktunk járni, úgyhogy 
ennyi volna a kérésünk, hogy még 
több pad legyen ott, hogy a hor-
gászokon és a látogatókon kívül 
nekünk is legyen hol megpihenni.
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7. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET – LÖVEY ZOLTÁN
A választókerületben a 
Móricz Zsigmond téri le-
kerített sportpálya tel-
jesen megújult, új sport-
kapukat helyeztünk ki, 
streetballpályát építet-
tünk. Megtörtént a játszó-
tér faeszközeinek karban-
tartása, a sérült felületek 
kijavítása, emellett köz-
területi hulladékgyűjtők 
kihelyezésére is gondot 
fordítottunk. A hiányos, 
megsüllyedt aknafede-
leket kijavítottuk vagy 
cseréltük. A Radnóti- és 
Móricz-szobor melletti te-
rület új burkolatot kapott, 
a Móricz Zsigmond térre 

vezető lépcső teljes re-
konstrukción esett át.
Az Egressy út 43-45-47. 
szám előtti szakaszát a 
lakók kérésére kétirányú-
sítottuk. A közösségi élet 
elősegítése céljából új pa-
dok várják az ott élőket. A 
járdák és kátyúk javítása 
folyamatos volt az elmúlt 
években. A lakók által mű-
velt virágoskertekbe, er-
kélyekre a város virágpa-
lántákat biztosított. 
Teljesen új járda épült a Ve-
res Péter út és a 26. szá-
mú főút közötti szakaszon. 
Ugyancsak új, térköves 
járdaszakasz létesült az 

Egressy Béni úton, a Már-
ka ABC felőli oldalon az uni-
kornisos körforgalomtól a 
huszonhatos útig, és ha-
marosan elkezdődik a pá-
ratlan oldali járda rekonst-
rukciója. A Veres Péter út 
2-4. szám melletti járda-
szakasz új aszfaltréteget 
kapott.
A parkolási gondok eny-
hítésére a Veres Péter út, 
valamint a Mikszáth Kál-
mán út kereszteződésé-
ben új parkolók épültek. A 
Csokonai úton a régi „zöld-
séges” faházat elbontot-
tuk, melynek helyére ha-
marosan parkolót építünk, 

megszépült a Márka ABC 
előtti terület: a szobor mel-
letti rész új burkolatot ka-
pott, a lépcsőt felújítottuk.
Az Egressy úti buszmegál-
lónál (Márka ABC) új feljáró 

épült a mozgásukban aka-
dályozottak részére.
A Radnóti téri játszótéren 
egy balesetveszélyes  ját-
szóeszközt leszereltünk, 
helyette újat helyeztünk ki.

LUKÁCS 
MIHÁLYNÉ 

- Móricz 
Zsigmond tér
(7. sz. vk.)

H a r m i n c h á -
rom éve élek 
Barcikán, a Móricz Zsigmond téren. 
Azóta városunk gyönyörűen fejlő-
dött, nagyon szép lett, de ugyanúgy 
fejlődött és szépült az utóbbi idő-
ben a mi terünk is. A Móricz-szobor 
szépen térkövezve lett, a mellette 
lévő lépcsősort, ami nagyon ve-
szélyes volt, teljesen felújították, 
és egy akadálymentes sávot is 
létrehoztak. A játszótéren voltak 
már rossz állapotú hinták, amiket 
kicseréltek. A pingpongasztalt, ami 
zavarta a lakókat elbontották. A 
képviselőnkkel nagyon meg va-
gyunk elégedve, mert folyama-
tosan kijön a térre, megnézi, hogy 
milyen állapotban van, mi kellene 
még, beszél a lakókkal az igénye-

ikről. Nagyon sok padot helyez-
tek ki, aminek szintén örülünk, de 
úgy gondoljuk, még több kellene, 
mivel öregszik a tér lakossága. A 
kért szemetes gyűjtőedényeket is 
kiraktá. A beteg, öreg fákat kivág-
ták, virágokat  ültettek, valamint a 
teret szegélyező bokorsort szépen 
rendbe tették. A garázssoroknál a 
vízelvezető árkokat kitisztították, 
kicserélték a rossz betonokat. A fü-
vet folyamatosan nyírják. Egy ké-
résünk lenne: mivel közel van egy 
nagy üzlet, nem igazán odavaló 
személyek foglalják el a két pa-
dunkat, emiatt gyakran koszos az 
a pad, néha lehetne fertőtleníteni.  

ÜVEGES 
ISTVÁN 

– Egressy út
(7. sz. vk.)

Az elmúlt öt 
évben, mióta 
Lövey Zoltán 

a területünk képviselője, nagyon 
nagy fejlődésen ment át a terület, 
nagy segítséget nyújt részünk-
re, önzetlenül végzi a munká-
ját. Ha valami gondom van, vagy 
a közösségnek van problémá-
ja, nyugodtan fordulhatunk hoz-
zá. Például egyszer nem tudtam, 
hogy nyaral, felhívtam, ő onnan 
is intézkedett telefonon. Parko-
sítottak, fákat ültettek, padokat 
raktak le nekünk, járdát javíttat-
tak. Amit kértünk tulajdonképpen 
mindent megcsináltak. Elmond-
hatom, hogy előtte is jó képvi-
selőink voltak, de ilyen önzetlen 
egyik sem volt.

VARGA 
GÉZÁNÉ 

– Egressy út
(7. sz. vk.)

Szeretek ezen 
a környéken 
lakni, nagyon 

sok pozitív változás történt az el-
múlt időszakban. A virágos bok-
rok, fák, amiket telepítettek ba-
rátságossá, otthonossá teszik 
a környezetet. Tavasszal, ami-
kor jövök haza, nézem, hogy vi-
rágoznak a bokrok, nagyon szé-
pek. Új buszváró épült, és nagyon 
hasznosnak tartom, hogy itt az 
akadálymentesítés megtörtént, 
ami segít azoknak az emberek-
nek, akik erre rászorulnak. Az ál-
talunk kijárt helyet a dombon, 
teljesen kitérkövezték, ami azért 
szerencsés, mert így meg le-
het közelíteni a boltot is és át le-
het menni a Veres Péter útra. Az 
új járdát, ami a körforgalomnál 
épült, nagyon hasznosnak, illetve 
esztétikusnak találom. Történtek 
járdafelújítások a Veres Péter út 
előtt is. A képviselő egy nagyon 
kedves, barátságos ember, min-
denki nagyon szívesen áll szóba 
vele, mert meghallgatja az embe-
rek kéréseit, amikor tud segít is. 

KAZINCBARCIKA

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 egyike elve-

szett, melyet Lövey Zoltán 
képviselőtársammal fel-
kutattuk és visszaállít-
tattuk az eredeti helyére. 
A körzetben a parkokban 
közel harminc esetben ke-
rült sor padcserére, vagy új 
pad kihelyezésre.

NESZÁDELINÉ 
KÁLLAI MÁRIA 

– Fő tér 
(8. sz. vk.)

A Fő tér a város egyik 
ékköve, ami most is 
szépül, épül. Újulnak 
Kazincbarcika legszebb részei. Ám, ha mi 
lakók nem érezzük ezt magunkénak, ak-
kor mindez hiába van. Ha szemetelünk, 
és nem teszünk érte, hogy a környeze-
tünk tiszta legyen és maradjon, hogy jól 
érezzük magunkat, arról csak mi tehe-
tünk. Amikor végigmegyünk a városon 
lássuk és élvezzük a szépségét! Ha te-
hetjük ültessünk minél több fát, hiszen 
azok ontják a hűst a hőségben; nem-
csak a kedélyünket javítják, hanem az 
ökoszisztémának is adnak lehetőséget, 
hogy minél több oxigén kerüljön a leve-
gőbe, hiszen abból van a legkevesebb.

JUHÁSZ 
PÁL 

– Fő tér 
(8. sz. vk.)

Rengeteg a zöld te-
rület, ami számomra 
nagyon fontos. Sze-
rintem Kazincbarcika az országban az 
egyik legtöbb zöld területtel rendelke-
zik. Rengeteg a sportolási lehetőség is. 
A Fő tér ahogy megújul, már most kezd 
21. századi, modern külsőt kapni. A prak-
tikus, új játszóeszközök a gyerekeknek 
nagyon fognak tetszeni, az idősebbek 
pedig a fitneszeszközökön tudják meg-
mozgatni az izmaikat.  
Nagyon szeretem ezt a részt, mert nyu-
godt és biztonságos, közel van minden. 
Mivel fiatalos és lendületes a város, ezért 
itt szeretnék maradni, még Miskolcra 
sem költöznék el.
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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 házfalfestménnyel 
is gazdagodott: az egyik 
leghíresebb a Spar áruház 
melletti körforgalomnál 
lévő Iskola úti tömb falán 
helyet kapott festmény, de 
vélhetően legalább eny-
nyire ismert lesz a Gyulai 
Pál úti tízemeletesre né-
hány hete festett „Locso-
ló lány”, amelyet a Mátyás 
király úton közlekedők épp 
úgy láthatnak, mint a város-
ba 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

KISSNÉ 
NYOLCAS 
IRÉN 

– Iskola út 
(9. sz. vk.)
Az Iskola úton 
lakom 35 éve. 
Ebben a ciklus-
ban nagyon szépen megújult a terü-
letünk. 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, hiszen, ha ki-
jönnek a házból, nem sokat tudnak 
gyalogolni, s van hova kényelme-

sen leülni. Új parkoló lett kialakítva. 
Bár szerettük volna, ha nagyobb lett 
volna, de a közmű nem engedte. A 
házak előtti kőkockás terület a cső-
törések miatt többször fel lett túrva, 
és nem lett helyreállítva, ezért több 
helyen megsüllyedt. Az önkormány-
zati képviselőnk kezdeményezésére 
újra rakták a kőkockákat, most már 
viszonylag kényelmesen tudunk 
parkolni.

RÁCZKÖVI
ANDREA 

– Babits út 
(9. sz. vk.)
A fejlesztések 
közül a par-
kolóhelyeket 

tudnám kiemelni. A Babits úton la-
kom, az épületünk előtt épült öt, mö-
göttünk pedig hét. Sok fiatal költö-
zött a környékre, emiatt egyre több 
autó van, erre valóban nagy szükség 
volt. A játszóteret is megcsinálták, 
ami klassz, mert szerencsére egyre 
több kisgyerek van a környékünkön. 
A kicsik szívesen töltik ott a délután-
jaikat, ráadásul úgy, hogy a szüleik is 
szemmel tudják őket tartani közben. 

SPISÁK 
ÁGNES 

– Patak út 
(9. sz. vk.)
Amikor ide-
kö l tö z t ü n k , 
még nem volt 

itt semmi, vagyis a régi játékokat 
mind kiszedték. Azután dr. Pász-
tor Gábor képviselő közbenjárásá-
val kaptunk új homokozót, hintát, 
libikókát, aminek nagyon örülünk. 
Szeretnénk még egy csúszdát is, 
mert a Patak úton rengeteg gyerek 
van, közel azonos korúak, akik ovi 
után gyakran maradnak lent játszani. 
A szülőknek is jó ez a kis játszótér, 
mert nem kell elvinni őket messzi-
re, hanem lejövünk a lépcsőházból, 
beszélgetünk és a kicsik is jól érzik 
magukat. A focipályát lehetne még 
modernizálni, mert sok fiú is van a 
környéken. Szeretek itt lakni, mert 
nagyon jó a közösség és ebben a kis 
parkban gyakran összegyűlünk, akár 
bográcsozni is.

DUDÁS ISTVÁNNÉ 
– Újkazinci terek
(10. sz. vk.)

Válasz tókerületünkben 
nagyon sok fejlesztés volt 
az elmúlt ötéves ciklus-
ban. Felújították a Deák 
Ferenc teret és a többi tér felújítása is folya-
matban van. Elkészült a szép játszótér a gye-
rekeknek. Rendezettek az utak, a víz lefolyik, 
a kutyát tizenegy után is le lehet vinni sétál-
ni, nincsenek közbiztonsági gondok. A játszó-
teret szerintem bővíteni kéne, sokkal több fa 
kellene, hogy árnyékosabb legyen. Szeret-
ném, ha a többi tér fejlesztésénél a fák min-
denképpen megmaradnának, mert nagyon 
szépek és szeretem őket. 
A környéken a legnagyobb problémát a par-
kolás jelenti. Bár nem szeretném, hogy a par-
kolók bővítéséhez a zöld területekből ven-
nének el helyeket, de szükséges lesz. Ha 
például valaki délután jön erre vendégségbe 

vagy este hazatér munkából, nagyon nehe-
zen tud parkolni. Remélem, hogy erre a prob-
lémára a hosszabb távú tervekben lehet 
megoldást találni.

KIRÁLY FERENCNÉ 
– Újkazinci terek
(10. sz. vk.)

Sok fejlesztés történt az 
elmúlt időszakban. A pék-
ségnél a parkolónak azért 
örültünk, mert rengeteg 
autó van és kevés helyen lehet leállni. A Deák 
teret is szépen felújították, padokat helyez-
tek ki és szeméttárolókat. Nemsokára a többi 
teret is rendbe hozzák. A terek közti járdákat 
folyamatosan karbantartják, és a térre ve-
zető lépcsőt is megcsinálták. A kisebb gye-
rekeknek ott a játszótér, de a nagyobbaknak 
és a kamaszoknak egy-két fitneszeszköz el-
férne benne. Jó lenne, ha a Dózsa György út, 
Thököly tér, Kazinczy tér útjait lehetne egy-

irányúsítani, mert iskolaidőben nagyon nagy 
itt a forgalom.

OLÁH ENIKŐ 
– BC-lakótelep
(10. sz. vk.)

Nagyon szeretek ezen a 
környéken élni, mert csen-
des, nyugodt a környezet. 
Az nyerte el leginkább a 
tetszésemet, hogy az Irinyi és a Zemplény ut-
cákon több parkolóhelyet létesítettek, vala-
mint az óvoda helyén egy parkot alakítottak ki. 
A játszótér is nagyon jó, de szeretném, hogyha 
a többi városrészhez hasonlóan lennének fit-
neszeszközök is, hogy mi is tudjunk sportolni. 
Nagyon előnyös, hogy az autókereskedéstől a 
temetőig fel lett újítva a járda, ahová padokat is 
kihelyeztek, mert aki szeret gyalogolni, – mint 
ahogyan én is – az le tud ülni. Az egyik hiányos-
ság véleményem szerint, hogy a buszmegálló 
és környéke igencsak fejlesztésre szorul.

10. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET – DR. PERJÉSI ZSOLT
A válasz tókerületben 
megkezdődött az újka-
zinci terek (Vasvári, Deák, 
Szemere, Thököly, Kazin-
czy) lakossági egyezte-
tések szerinti, ütemezett 
felújítása. Tavaly a Deák 
tér belső udvara újult meg 
a lakók igényei szerint, új 
járdaburkolatot, növény-
zetet kapott, padokat he-
lyeztünk ki és sétányokat 
alakítottunk ki, fejlesz-
tettük a közvilágítást, 
idén pedig a Kazinczy tér 
szépül meg, ahova új par-

kolókat is építünk. A Thö-
köly téren megújult a lép-
cső, a rámpa, valamint új 
járdaszakasz épült. A Ka-
zinczy téren az elbontott 
régi homokozó helyére új 
került.
A BorsodChem lakótele-
pen élők kérésére új pihe-
nőpark létesült az egykori 
BVK óvoda romos épüle-
te helyén. A Zemplény és 
Pattantyús utcák burkola-
ta megújult, kiszélesedett, 
így biztonságos parko-
lóhelyek lettek kialakít-

va, az ott élőkkel konzul-
tálva új parkolási rendet 
vezettünk be. A Hegyköz 
utcában vízvezeték re-
konstrukció történt. La-
kossági kérésre folyókát 
javítottunk a Fenyő, Nyár-
fa, Hársfa és Tölgyfa utcák 
alsó szakaszain. Megtör-
tént az Irinyi úti csapadék-
vízelvezető árok rekonst-
rukciója is. Lakossági 
kérésre helyeztük vissza 
a „Kisfiú ivókút” szobrot.
A választókerületben több 
helyen elbontottuk a régi 

betonpadokat, helyük-
re újakat helyeztünk ki. 
Úgyszintén folyamatos 
volt a kátyúk és járdahi-
bák javítása. Megtörtént 
a Tardona patakon átívelő 
híd gyalogos részének re-
konstrukciója is.
Az Eötvös téri játszótér 
fejlesztése folyamatosan 
történik. Előbb új, interak-
tív játékokat helyeztünk 
ki, hamarosan egy új, nagy 
méretű játszóeszközzel 

bővül a játéklehetőség. A 
Szemere és Vasvári terek 
mellett tizennégy, erede-
tileg gyephézagos téglával 
készült parkoló újult meg. 
A Jószerencsét út mellett, 
az Irinyi út felől a temető 
bejáratához vezető jár-
dát felújítottuk, emellett 
a választókerületben több 
helyszínen történt faülte-
tés (BorsodChem lakóte-
lep, 26. számú főút melletti 
terület).
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VÁ ROSI KÖZTE M ETŐ

FELÚJÍTJÁK A RÉGI RAVATALOZÓT  
ÉS A HARANGOZÓ TORNYOT

Hamarosan megkezdődik a Kazincbarcikai Városi Köztemető helyi védettséget él-
vező ravatalozójának és harangtornyának teljes felújítása. A vadkárok miatt ta-
vasszal az önkormányzat saját forrásából megkezdte a temető kerítésének teljes 
felújítását, melynek keretében egy megerősített, vadbiztos kerítés épült a temető 
körül.

Az elkövetkező egy év-
ben tovább folytatódik 
a köztemető felújítása, 
melynek során a jelenleg 
leromlott műszaki álla-
potú ravatalozó rekonst-
rukciójára is sor kerül-
het. Fontos hangsúlyozni, 
hogy nem lesz a temető-
nek új bejárata a Nyárfa 
út felől, valamint nem épí-
tenek a Nyárfa út mellé új 

ravatalozót. A régit újítják 
fel a novemberben kezdő-
dő beruházás során, a ra-
vatalozó mellett sor kerül 
a harangtorony és a köz-
világítás bővítésére is. 
Mint azt Bukó Géza ön-
kormányzati képvise-
lő elmondta, a beruházás 
során kiemelt fontossá-
got tulajdonítanak a hom-
lokzatok új jáépítésére 

és a ravatalozó előtti te-
tőszerkezet kibővítésére. 
„A műemléki védettséget 
élvező, Pándi Kiss János 
által készített dombor-

művek megóvása mellett 
a másik kiemelten fontos 
szempont, hogy a kivite-
lezés során egy átmeneti 
ravatalozó is a városlakók 
rendelkezésére álljon, hi-
szen az épület előtti elő-
tető nagyon kicsi. Ezért a 
gyászoló hozzátartozók 
részére az épületen kívül 
egy mobil sátor kerül majd 

kihelyezésre, hogy az 
akadálymentes közleke-
dést garantáljuk a mun-
katerületen” - nyilatkozta 
a választókerület önkor-
mányzati képviselője.
Az önkormányzat a la-
kosság türelmét kéri a be-
ruházás ideje alatt.

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. 

MEGÉRKEZETT A LIMITÁLT SUZUKI

1.4 GL PLUS DELUXE

SZABÓ
MÁRKAKERESKEDÉS

FELÁR NÉLKÜL,
 SOK EXTRÁVAL!
 KÉSZLET EREJÉIG*

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

     

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

Navigáció, gyári csomagtér tálca, gyári szövet lábszőnyeg, oldalsó díszléc, küszöbvédő fólia garnitúra. *A limitált széria csak a Szabó suzukinál érhető el, csak a készlet erejéig.

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!

A Barcika Park Nonprofit Kft. „C” kategóriás 

gépjárművezető munkatársat keres

Főbb feladatok:
• Városüzemeltetés során felmerülő szállítási feladatok teljesítése;
• Speciális feladatok ellátása (gépi úttisztítás, utak téli síktalanítása 

stb.).

Szakmai, személyiségbeli elvárások:
• Minimum 2 év szakmai tapasztalat;
• Pontos, megbízható munkavégzés, rugalmasság;
• Jó műszaki érzék;
• Betanulási hajlandóság;
• Továbbképzésre való hajlandóság;
• Változó munkarend preferálása.

Előny:
• Érvényes GKI-igazolvány;
• C+E kategóriás jogosítvány;
• Földmunkagépkezelő, nehézgépkezelő, emelőgépkezelő

OKJ-vizsga;
• Helyismeret.

Amit kínálunk:
• Próbaidőt követően határozatlan idejű, teljes munkaidős

foglalkoztatás;
• Helyben történő munkavégzés;
• Stabil vállalati háttér;
• Szakmai fejlődési lehetőség;
• Szakmai továbbképzések.

Munkavégzés helye: Kazincbarcika

Jelentkezés módja: 
a palyazat@barcikapark.hu e-mail-címre küldött és a munkakör pontos 
megnevezésével ellátott önéletrajzzal, postai úton, vagy személyesen 
a 3700 Kazincbarcika, Kuruc út 9. számra kérnénk eljuttatni.

Jelentkezés határideje: 2019. október 15.
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ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:
4 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:
4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás
6 000 Ft,

szukamacska-ivartalanítás, gallérral
11 500 Ft

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

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES

IMPRESSZUM
KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, 
megjelenik péntekenként 35000 példányban 
ISSN 2416-2531
Kiadó: Barcika Art Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 
T.: 48/510-220  |  F.: 48/510-224 
Ügyvezető igazgató: dr. Makkai Orsolya
Főszerkesztő: Hegedűsné Munkácsi Mónika
Munkatársak: Untenerné Márton Ágnes, Kovács Loretta, 
Bartók Alexandra, Szűcs Krisztina, Jóbi Attila
Tördelés, design: Augusztin Nándor, Ursutz László
Hirdetésfelvétel: 20/428-1830
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 1/A
Telefon: (48) 800-800 

E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizse 
Felelős vezető: Papp Tibor ügyvezető igazgató

A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban megjelenő cikkek, 
képek bármilyen formában való felhasználása a kiadó írásos engedélyével lehetséges.  
Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Tájékoztatjuk olvasóinkat, 
hogy a cikkekben, hirdetésekben megjelenő személyek személyes adatai az informá-
ciós önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával 
történik. Az adatokat a hirdetések, cikkek közzététele céljából kezeljük. Az érintettek 
felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk 
módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Az adatkezelésekkel kapcsolatos panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.

 

 
  
 

  

      
 

TAKARÍTÓKAT
MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ

Kazincbarcikán működő Városi 
Piaccsarnokába keres 

részmunkaidőben, 
napi 4 órás foglalkoztatásban. 

A Kelet-Alfi-Ker Kft.

Előny:
 •a hasonló területen szerzett tapasztalat.

Elvárásaink:
 • megváltozott munkaképességet igazoló
   rehabilitációs kártya,
 • precíz, igényes munkavégzés.

Feladat:
 • 1000 m2-es piaccsarnok takarítása,
   • a takarítás nem gépi erővel történik,
 • a vizesblokkok takarítása.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, úgy, küldje el
önéletrajzát a barcikapiac@alfi.hu e-mail-címre,

vagy érdeklődjön hétköznap 8:00-16:00 óra között
az alábbi telefonszámon: +36-30-573-5584.

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

K BSC

KORÁN JÖTT A GÓL
A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II hétvégi fordulójában a Szom-
bathelyi Haladás együttesét fogadta a Kazincbarcika. A kék-sárgák 
hamar hátrányba kerültek, és hátralévő időszakban nem sikerült gólt 
szerezniük, így vereséggel zárták a fordulót.

A Budafok elleni idegenbeli bra-
vúros pontszerzés után a tava-
lyi idényben még NB I-ben sze-
replő, de a másodosztályban 
eddig halovány teljesítményt 
nyújtó szombathelyi alakulat el-
len a 3 pont megszerzése volt a 
KBSC célja. A találkozó azonban 
a vendégek számára indult ked-
vezően, hiszen már a 6. percben 
előnybe kerültek. Jobb oldali ven-
dég szögletet követően Jancsó 
juttatta a labdát a hálóba. A félidő 
hátralévő részében egyik csapat 
sem tudott mezőnyfölényt kiala-
kítani. A házigazdák alig-alig tud-
tak helyzetbe kerülni a vasi kapu 
előtt, így tovább őrizte egygólos 
előnyét a Haladás.
A második játékrészben cserélt 
Gálhidi György, Iszákot küldte pá-

lyára Lakatos helyett. A találko-
zón azonban nem következett 
be a hazai fordulat. Az utolsó 10 
percben mindkét együttesnek 
voltak nagy helyzetei, de a ven-
dégek lehetőségénél Horváth 
védett. A KBSC Oldal révén egy 
kapu előtti kavarodást követő-
en egyenlített ugyan, de a gólt 
les miatt nem adta meg a játék-
vezető. A végén még a csereként 
beállt Oltean is gólt szerezhetett 
volna, de a vendégkapus hárított. 
A KBSC így 1-0-ás vereséggel 
zárta a Haladás elleni fellépését. 
Gálhidi György együttese 14 
ponttal a 10. helyen áll a bajnok-
ságban, és legközelebb október 
20-án vasárnap fél háromtól a 
Gyirmót FC Győr csapatát fogad-
ja Putnokon.

V RC K

IDEGENBEN IS 
SIMÁN NYERTEK 
A férfi röplabda NB I-ben a Szeged otthonában léptek pályára a kazinc-
barcikaiak. A kék-sárga legénység az idegenbeli meccsen is könnyedén 
győzött 3-0-ra. 

Az alföldi csapat ellen hazai pá-
lyán már egyszer győzött 3-0-ra 
a bajnokságban a Vegyész. Most 
Szegeden találkoztak egymás-
sal a felek. A mérkőzésen Vitkó 
sérülés, Palacios pedig spanyol-
országi papírjainak hiánya miatt 
nem léphetett pályára.
A találkozón fej-fej mellett halad-
tak kezdetben a csapatok, szoros 
volt az állás, ám 14-11-nél meg-
lépett a Vegyész, és időt is kért a 
hazai tréner. A címvédő azonban 
tovább növelte előnyét, és végül 
magabiztosan hozta 25-19-re az 
első szettet. A második felvonás-
ban mindent elkövetett a Sze-
ged, hogy megnehezítse a Kar-
dos-tanítványok dolgát, de nem 
sok sikerrel tették mindezt. Blá-
zsovicsék folyamatosan növelték 
előnyüket. A házigazdák számá-
ra felcsillant az egyenlítés lehe-
tősége, de néhány hiba elég volt 

ahhoz, hogy elhúzzon a Vegyész. 
A végén 25-19-re nyerte a sza-
kaszt a címvédő.
A kék-sárgák a harmadik játsz-
mában sem bíztak semmit a vé-
letlenre, gyorsan megszerzett 5 
pontos előnyük csak nőtt és vé-
gül 25-16-ra hozták a szettet. 
A szegedieket így másodszor is 
3-0-ra győzte le a Kazincbarcika. 
Október 11-én pénteken este 
7 órától már a Magyar Kupában 
mérkőzik meg újra a két csa-
pat Kazincbarcikán, a Don Bos-
co Sportközpontban. Eldőlt az 
is, hogy a török Tokat Bele-
diye Plevne nyerte a Balkán Ku-
pát, így a Challenge kupában 
vele mérkőzik meg a Vegyész. 
A párharcot idegenben kezdik 
a kék-sárgák november 12-14 
között, míg a visszavágóra no-
vember 27-én, szerdán kerül sor 
Kazincbarcikán.

K KSE

IZGALMAS VÉGJÁTÉKBAN NYERTEK
A férfi kézilabda NB II Északke-
leti csoportjában hazai pályán 
szerepelt a barcikai csapat. Ko-
csis Csaba együttese 3 góllal 
győzte le a Kisvárdát.

A Szolnok elleni idegenbeli ku-
darc után magabiztosan és jól 
kezdte a Kisvárda elleni mérkő-
zést a Kazincbarcika. Az elején 
Hajdú remekelt, majd a házi gól-
lövőlistát vezető Csörgő is lőtt 
zsinórban három gólt és már 
8-3-ra vezetett a vendéglátó. 
A félidő hajrájára magára talált 
a szabolcsi csapat és a szünetig 
felzárkózott 11-10-re. 
A második 30 percben 
döcögősen kezdett a KKSE, 
melynek eredményeképpen 
a Kisvárda előbb egyenlített, 
majd 15-14-nél először a mér-
kőzés folyamán a vezetést is 
átvette. A barcikaiak azonban 
gyorsan fordítottak és 8 perc-
cel a vége előtt már 23-20-ra 
vezettek. A végjátékban 5 ta-
lálat is volt már közte, de innen 
bő kettő perccel a vége előtt 2 

gólra feljött a Kisvárda. Az utolsó 
másfél percben azonban a KKSE 
Orosz révén kétszer, még a ven-
dégek Petykó jóvoltából egyszer 
voltak eredményesek, így a há-
zigazdák 27-24-re megnyerték 
a mérkőzést. A Kazincbarcika 5 
forduló után 5 ponttal az 5. he-
lyen áll, és legközelebb október 
13-án vasárnap este a Nyírbátor 
otthonában lép pályára. A KKSE 
női együttese az elmúlt hétvégén 
nem játszott bajnoki mérkőzést, 
a lányok október 12-én szomba-
ton 14 órától a Kazinczy Ferenc 
Tornacsarnokban a Füzesabony 
együttesét fogadják.

FITT BARCIKA!
Októberi órarend! 

MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!
Információk: sportszervezes@barcikaart.hu, +36 20 823 9790

Az edzésekhez szükséges eszközöket biztosítjuk, törölközőt, vizet, polifoamot hozz magaddal!

NAP IDŐPONT ÓRATÍPUS HELYSZÍN OKTATÓ

Hétfő 

19.00-20.00 Hastánc Irinyi János Tornacsarnok Sepsi Klaudia

19.00-20.00 Kick-box/Capoeira aerobik Kazinczy Ferenc Tornacsarnok Sipter Imre

18.00-19.00
19.00-20.00

Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Kedd
10.10-11.10 Gerinc- és egészségmegőrző torna Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szopkó Roland

16.30-17.30 *Spinning Kazincbarcikai Fedett Uszoda fitneszterem Zwillinger Fanni

Szerda

11.00-12.00 Jóga 40 felett Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

18.00-19.00 Gymstick Kazinczy Ferenc tornaterem Czégel Erika

18.00-19.00
19.00-20.00

Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Csütörtök 16.30-17.30 *Spinning Kazincbarcikai Fedett Uszoda fitneszterem Zwillinger Fanni

Péntek 17.00-18.00 Jóga 40 felett Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

* A csillaggal jelölt órákra előzetes bejelentkezés szükséges!

Jelentkezés spinning órára:  www.bizwikli.booked4.us   
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FEJLŐDÉS

DINAMIZMUS

INNOVÁCIÓ

KAZINCBARCIKA, A SZÍNES VÁROS

Vízijáték-show Kazincbarcika Fő terén minden este  
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 órai kezdettel


