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Ősszel is 
ültetünk
A város közterein, a kerékpá-
rút-hálózat mentén, közintéz-
mények és nevelési-, oktatá-
si- és szociális intézmények 
udvarain összesen 65 000 
egynyári, évelő, lágy szárú, 
fás szárú cserjét és fát ülte-
tünk el az év során civil kö-
zösségek bevonásával.

VIRÁGOS BARCIKA
65 000 növény a 65 éves városba növény-
telepítési akció
2019. október 4-ig a Székhelyóvoda, Napsu-
gár Tagóvoda, Százszorszép Tagóvoda, Fü-
zike Tagóvoda, Mesevár Tagóvoda, Nefelejcs 
Tagóvoda, Angyalkert Óvoda, 1. Sz. Bölcső-
de, 2. Sz. Bölcsőde, 1. Sz. Idősek Otthona, 2. 
Sz. Idősek Otthona, Időskorúak Gondozóhá-
za, Idősek Klubja, Szalézi Szent Ferenc Gim-
názium gazdagodik növényekkel a közösségi 
virág- és faültetésnek köszönhetően.
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Pásztor László

Harda Attila, Horváthné Geleta Mária és Szitka Péter a Százszorszép Tagóvoda átadóján
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Kazincbarcika város építése 
1950-51-ben kezdődött, ösz-
szefüggésben a Sajó-völgyében be-
indult iparfejlesztési programmal. A 
Minisztertanács „Kazincbarcika közsé-
get 1954. február 1-vel járási tanáccsal 
egy tekintet alá eső várossá” nyilvání-
totta. 

1969-re kibontakozott az új város építé-
se. Ekkor már Kazincbarcika a szob-
rok és a virágok városa lett. A gyors 
urbanizáció vetette fel olyan szerve-
zet szükségességét, amelynek révén 
a lakosság gazdájává válhatott a vegyipari 
városnak. Városunk azonnal reagált a HNF 
(Hazafias Népfront) Országos Elnöksége vá-
rosszépítő mozgalmi felhívására.
1969. október 29-én Városszépítő Bizott-
ság jött létre, mely 1971-re kinőtte kereteit 
és Egyesületté alakult. Célja: „Kazincbarci-
ka szépítése, a városszépítő társadalmi erők 
összefogása, a szülővárosunk Kazincbarcika, 
és a haza szeretetének ápolása”.

Ötven éves a 
Kazincbarcikai 
Városszépítő 
Egyesület

A település minden évben benevezett 
a megyei szervek által meghirdetett, 

„Tiszta, virágos város” versenymozga-
lomba: 1970-ben, 1971-ben, 1972-ben egy-
más után háromszor nyerte el a „Tiszta, 
virágos város” címet, s ezzel a vándordíj 
Le Moreau: „Triomphe” szobra véglege-
sen Kazincbarcikáé lett. Majd a közgyűlés 
javaslatára az egyesület emblémájaként 
a körbélyegzőjére is rákerült, amit a mai 
napig is használnak.
1974-ben Fancsik József vezetőségi tag, 
az Ankétokat, szakelőadásokat szer-
vező bizottság vezetője javaslatára az 

Egyesület meghirdeti az „Egy újszülött, egy 
fa” ültetését, melynek mottója, aki itt születik, 
itt gyökerezzen le. Így számos területen fásí-
tott a lakosság, a Csónakázó-tó megépítése 
után a szintén Fancsik József által tervezett 
Csónakázó parkban. 
Az egyesület azóta is minden évben meghir-
deti a Tiszta, virágos versenyt a lakosság az 
intézmények és a vállalkozások részére. Ezt 
kibővítették az óvodások, általános iskolások 
középiskolások részére ifjúsági képzőművé-
szeti, fotó- és kisfilmalkotások készítésére kiírt 
pályázatokkal is.
A városszépítő egyesület tagja a Város- és 
Faluvédők Szövetségének, melynek elnöke 
Ráday Mihály, a híres városvédő televíziós 
személyiség. 1980-tól minden évben orszá-
gos találkozót tartanak valamelyik városban. 
2009-ben a rácalmási találkozón a KVSZE, 
ugyanakkor a vezetője is megkapta a Pod-
maniczky-díjat, majd a nyíregyházi találkozón 
Bukodiné Sólyom Ilona, gimnáziumi művész-
tanár, az egyesület vezetőségi tagja is átve-
hette ezt az elismerést. Molnár Zoltán és Fancsik József
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Kazincbarcikán a sportág ra-
jongóinak örömére 1974-ben 
megalakult Kazincbarcikai 
Súlyemelő Szakosztály, Mo-
hos Gábor vezetésével. Mun-
káját Papp László és Ducsai 
Géza edzők segítették. 1975-
ben adták át a Súlyemelő 
Csarnokot. A Kun Béla Álta-
lános Iskola, valamint a 105. 
sz. Ipari Szakmunkásképző 
Iskola tanulóiból alakult ki a 
versenyzői gárda. A trénerek 
munkáját Zsuga Imre vezető-
edző és Wágner József edző 
vették át. A tehetséges fia-
talok fejlődése eredményeik-
ben mutatkozott meg: 1976-
ban Haraga Attila és Kőszegi 
Zoltán úttörő Országos Baj-
nokságot nyertek. Serdülő 
korcsoportban Beiszer Tibor 
1975-ben már bronzérmet 
szerzett, a következő évben 
Haraga Attila 2. és Köszegi 
Zoltán 3. az Országos Bajnok-
ságon. Ifjúsági korosztályban, 
1979-ben Haraga Attila Or-
szágos Bajnok, három sport-
társa, Sztruhár András, Nagy 
István, Báder Róbert érmek-
kel tértek haza. A felnőttek 
között Pátrovics Géza 1979-
ben 4. helyezést, ért el, egy 

Forrás: Maksó Sándor: 
Kazincbarcika sporttörténete

legnagyobb eredményt elért 
felnőtt női válogatott tanítvá-
nya, Ráki Henrietta, aki Euró-
pa-bajnoki arany- és ezüsté-
remmel dicsekedhet. Kitűnő 
növendéke volt Sánta Péter, 
aki egymást követő két évben 
az összes fogásnemben har-
madik lett Európa–bajnoksá-
gon.  Holló Szilárd, a 2016. évi 
korosztályos Európa-bajnok-
ságról három ezüstéremmel 
tért haza, Féderer Benjamin a 
2018-as Serdülő Európa-baj-

nokságon szerzett 
két ezüst- és egy 
bronzérmet. 

1 9 9 9 - b e n  K a -
zincbarcika adott 
otthont a Mas-
ters Európa–baj-
nokságnak. Ezt 
követően négy 

alkalommal rendeztek Bor-
sodChem Grand Prix kvalifi-
kációs versenyt a városban. 
Sportdiplomáciai sikerként 
könyvelhető el a 2007-es 
kazincbarcikai Masters Vi-
lágbajnokság, ahol Pátro-
vics Géza aranyéremmel tá-
vozott. Ma is rendszeresen 
edz és indul masters – tehát 
35 év felettieknek – tartott 
versenyeken. Tizennyolcszo-
ros Európa-bajnoknak és ti-
zenötszörös világbajnoknak 
mondhatja magát.  2002-től 
tagja az Európai Halhatatla-
nok Klubjának, illetve 2008-
tól a Halhatatlanok Klubjá-
nak. A Magyar Súlyemelő 
Szövetség szövetségi kapi-
tány tisztét 2009 és 2011 kö-
zött töltötte be. 

ével később 3. he-
lyen végzett. Ju-
hász Zoltán is jól 
szerepelt, 5. lett. A 
Kazincbarcikai Ve-
gyész SE Súlyeme-
lő Szakosztályának 
sportolói közül el-
sőként Beiszer Ti-
bor, majd Haraga 
Attila és Báder Róbert kap-
tak meghívást a korcsoportos 
válogatott keretbe. Pátrovics 
Géza 1980-ban a felnőtt vá-
logatott keret tagjaként Ta-
tán készült a Felnőtt Európa 
Bajnokságra, ahol 4. lett. Ezt 
megismételte 1981-ben, a lil-
le-i Európa-bajnokságon. Az 
új generáció sportolói Polgá-
ri Imre szakedző és Szatmá-
ri László technikai vezető se-
gítségével figyelemre méltó 
eredményeket értek el. 

A KVSE irányítását 1990. ja-
nuár 1-jétől Pátrovics Géza 
vette át. 1994-ben megala-
kult a női szakág is. Az elmúlt 
évtizedekben tanítványai 
számtalan országos csúcs-
csal, országos bajnoki, va-
lamint Európa-bajnoki cím-
mel örvendeztették meg. A 

Holló 
Szilárd

Sikertörténet 
a 45 éves súlyemelés
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Kazincbarcikai 
Vegyész Sportegyesület

EGYÜTT A VÁROS SPORTSIKEREIÉRT
A Kazincbarcikai Vegyész Sportegyesület 
égisze alatt jelenleg öt – az atlétika, a bir-
kózó, a karate, a ritmikus gimnasztika és a 
súlyemelő – szakosztály szerepel Kerekes 
Ottó elnök vezetésével. 

ATLÉTIKA SZAKOSZTÁLY – A SPORTOK 
KIRÁLYNŐJE
Kazincbarcikán 1969-ben kapott szakosztályi 
rangot az atlétika sportág. Jelen időszakban 
gyermekkorcsoportú és serdülő korú atléták 
képzése történik Tóthné Szepesi Éva irányítá-
sával. A szakosztály gerincét a Kazincbarci-
kai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy 
Ferenc Tagiskola sportiskolásai adják, akik 
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy először 
2018-ban a 2016-2017-es tanév eredményei 
alapján elnyerték „a tanév legeredményesebb 
Diákolimpia köznevelési intézménye” címet.

A Magyar Atlétika Szövetség által életre hí-
vott kölyökatlétika és Sport XXI. Alapprog-
ram versenyrendszerében értékes dobogós 
helyezéseket csípnek el. Az észak-magyar-
országi régió mezei futóversenyének rende-
zését 3 éve ők biztosítják.
Évek óta adnak sportolókat az atlétikai gyer-
mekválogatottba: Komlósi Bence magasug-
rásban, Tóth Anna magasugrásban 2 éven át, 
Komlósi Panni magasugrásban és távolugrás-
ban 3 éven át képviselhette hazáját a lengyel-

országi Nemzetközi Gyermek Atlétikai Játé-
kokon, melyet minden évben meg is nyert 
Magyarország. Bata Kiara jelenleg is orszá-
gos csúcstartó a magasugrásban. Komlósi 
Panni távolugrásban és ötösugrásban; Tóth 
Anna gátfutásban többszörös korosztályos 
magyar bajnoki címmel rendelkezik, jelenleg 
is ifjúsági válogatott, városunkból elsőként ő 
képviselhette az EYOF-on Magyarországot. 
Papp Dorina hármasugrásban végzett dobo-
gón a magyar bajnokságon. 

BIRKÓZÓ SZAKOSZTÁLY – TÖBB MINT 
HATVAN ÉV TÖRETLEN SIKER
A birkózó szakosztály 1957-ben alakult. Az 
elmúlt pár esztendőben Kónya Lajos veze-
tőedző, Csepregi György edző és Fodor Pál 
technikai vezető irányításával az alapokról 
kezdték újból felépíteni az utánpótlást, ezért 
már óvodás kortól próbálják megszerettetni 
a birkózást a gyerekekkel. Az országos kor-
osztályos versenyeken 2014-ől rendre 2, 3, 0, 
3, 6 és 2019-ben már első félévében 6 érmet 
szereztek. A sikerek fő kovácsa a 2010-es 
évek közepétől Kiss Bence volt, de 2018-tól 
már egyre szebb eredményeket ért el Pál-Ku-
tas Levente, Balogh Levente, Balogh Ferenc, 
Kerekes Viktor, Pásztor Martin, ők mind több 
érmet szereztek már Országos Bajnokságo-
kon, utóbbi pedig aranyérmet.
Ovis Kupa címen évente 2 alkalommal ren-
deznek versenyt. Szoros együttműködést 
építettek ki a Kazinczy Ferenc Tagiskolával, 
szerepük volt abban, hogy minden évben a 
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Diákolimpiai Országos Bajnokságon dobo-
gós helyezést értek el csapataik.
A veterán birkózásban Kónya Lajos 2012-ben 
világbajnoki aranyérmet szerzett. Ugyancsak 
kiemelendő Búzás Pál háromszoros országos 
bajnoki címe a nagyszámú helyezés mellett, 
valamint Barczi János a legutóbbi Országos 
Bajnokságon kötött- és szabadfogásban is 
ezüstérmet szerzett. 
Idén kilencedik alkalommal rendezik meg a 
hagyományos Munkácsy Dezső birkózó em-
lékversenyüket. 

KARATE SZAKOSZTÁLY – AZ ÉRTÉKTE-
REMTŐ TESTEDZÉS
Kazincbarcikán 1981 óta van jelen a Shito-Ryu 
karate és az 1990-es években csatlakozott 
a társaság a Kazincbarcikai Városi Sporte-
gyesülethez (KVSE). A KVSE karate szakosz-
tálya – mely tagja a B.-A.-Z. Megyei Karate 
Szövetségnek és a Magyar Karate Szövet-
ségnek – irányítását és a vezetőedzői felada-
tokat 2005-ben Siklós Máté vette át, akinek 
munkáját Gálik Patrik segédedző segíti. Már 
óvodás kortól várják a kezdő karatékákat. A 
kezdők játékos jelleggel sajátítják el a karate 
alapjait, amely mellett jó fizikumot is szerez-
nek, valamint olyan értékeket – csapatmunka, 
teljesítmény, kitartás, önszorgalom – sajátí-
tanak el az edzések során, amelyeket a min-
dennapi életben is kamatoztathatnak. 
A haladó csoportoknak lehetőségük van a 
tradicionális karate formagyakorlatainak, 
technikáinak gyakorlására, valamint a ver-
senysport kipróbálására a WKF (world karate 
federation) szabályrendszerben. 

A KVSE karate szakosztálya több magyar 
bajnoki címmel, diákolimpiai, Európa- és vi-
lágkupa, valamint nemzetközi és országos 
helyezéssel büszkélkedhet.

RITMIKUS GIMNASZTIKA SZAKOSZTÁLY 
– A LEGNŐIESEBB SPORTÁG
Kazincbarcikán 1973-ban az Újvárosi Általá-
nos Iskola szakkörében kezdtek el foglalkoz-
ni a sportággal Mészáros Györgyné testne-
velő tanár vezetésével. 1974-ben jött létre a 
Kazincbarcikai Vegyész SE Ritmikus Sport-
gimnasztika Szakosztálya, melyet 1993-ban 
a jogutód Városi Sportegyesület vett át. Mé-
száros Judit vezetőedző tanítványai a Diáko-
limpia országos döntőkön 70 alkalommal 1. 
helyezést szereztek, és 109 Magyar Bajnoki 
cím tulajdonosai. Legeredményesebb ver-
senyzői: Pál Erika, Demkó Emese, Tóth Szilvia, 
Popovics Erika, Szakács Eszter. 
2009-ig részt vettek, 1995-2006-ig rendez-
tek is nemzetközi versenyeket. Az utóbbi 
években anyagi okok miatt csak a Berczik 
Sára Emlékversenyeken és Diákolimpián tud-
tak indulni. 

A Diákolimpia országos döntőjének három-
szor volt házigazdája Kazincbarcika. 1994-
ben és 2004-ben saját „stábbal” rendezték 
meg, 2018 júniusában a Magyar RG Szövet-
ség rendezésében bonyolították le a ver-
senyt. Az idei versenyidőszakban a Diákolim-
pia országos döntőn 1 ezüst és 2 aranyérmet 
szereztek. A Berczik Sára egyéni OB-n 6 első 
és 3 második helyezést értek el. 
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50 évvel ezelőtt jelentős kulturális létesít-
ménnyel gazdagodott Kazincbarcika: 1969. 
december 13-án adták át az egyik jogelőd te-
lepülés, Sajókazinc híres szülöttjének, a Szó-
zat zeneszerzőjének nevét viselő intézményt, 
az Egressy Béni Művelődési Központot.

Az előcsarnok nagy üvegfelületei, az elegáns 
fekete üveglapok (később már fekete leme-
zek) új hangulatot adtak a formálódó Fő tér-
nek. A központban kapott helyet az addig a 
Ságvári tér 5. sz. alatt működő felnőttkönyv-
tár is, amely ekkor már több mint 45 ezer 
kötettel és 138-féle folyóirattal rendelkezett.
Az induláskor a művelődési központ fiatal 
munkatársaira nem kis feladat hárult: meg-
teremteni a szintén fiatal város új, kulturális 
és művelődési arculatát, a városba beköltö-
zők magukkal hozott, illetve maguk mögött 
hagyott kultúráját ötvözni egy újjal. Kazinc-
barcika a központ működtetésében is orszá-
gos példát mutatott: a művelődési ház közös 
fenntartású volt, a társadalmi intézmények 
mellett a vállalatok is jelentős mértékben 
hozzájárultak a költségvetéséhez. 
A különböző alkotóközösségek, művésze-
ti csoportok, például az Izsó Miklós Kép-
zőművészeti Kör, a Kamera Fotókör, a Bor-
sod Néptáncegyüttes, az irodalmi színpad, 
valamint a Pedagógus Kórus már léteztek 
az Egressy felavatása előtt is, ám 1969-től 
közösen, az intézmény támogatásával vé-
gezhették munkájukat. A művelődési köz-
pont rövid időn belül szakmai körökben is 
országos hírnévre tett szert: a kezdeti évek 

kiemelkedő eseménye volt az 1972-ben első 
alkalommal megrendezett ifj. Horváth István 
Amatőr Színjátszó Fesztivál, valamint a nem-
zetközi képzőművészeti kiállítások, illetve a 
nemzetközi gyermekrajzkiállítás megszer-
vezése. Rendszeressé váltak a komolyzenei 
hangversenysorozatok és a színházi bérletes 
előadások is. Új kezdeményezések születtek, 
például a népszerű olvasótáborok, és útjára 
indult a játszóházi mozgalom, s tovább bő-
vült az amatőr csoportok száma is a citeraze-
nekarral vagy a Kincs-bábcsoporttal. Ugyan-
csak a 70-es évek végén bontakozott ki a 
„nyitott ház” mozgalom, amely országszerte 
az előcsarnokok közösségi térré alakításával 
a kultúra igazi demokratizálódásának folya-
matát gyorsította fel, bevonzva a fiatal gene-
rációt is a „kulturális térbe”. Számos népszerű 
rockzenekar és előadó lépett fel az Egressy 
nagyszínpadán, még az úgynevezett „tűrt” 
kategóriából is, a központ előcsarnoka pedig 
a helyi és környékbeli amatőr zenekarok szá-
mára biztosított bemutatkozási lehetőséget.
A központ igazgatóinak nevéhez korszakok 
köthetők: Serfőző Sándor, Czeglédi Lajos, 
Hazag Mihály, Sajó Attila elképzelései, ötle-
tei meghatározták az intézmény profilját. Az 
általuk elindított kezdeményezések hatására 
is azóta újabb hagyományteremtő rendezvé-
nyekkel bővült Kazincbarcika kulturális élete.
Egy nyertes pályázatnak köszönhetően ha-
marosan elkezdődik az Egressy Béni Műve-
lődési Központ épületének rekonstrukciója, 
amely során az intézmény energetikailag és 
külsőleg is megújul.

Jubilál a kultúra központja
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Az öt évvel ezelőtt átadott Mezey István 
Művészeti Központ a belváros-rehabilitáció 
egyik legnagyobb volumenű felújítása volt. 
Az egykori Újvárosi Általános Iskola épüle-
tét alakították át, amely teljesen új funkciót 
kapott. A modern intézménybe költözött az 
Egressy Béni Városi Könyvtár, a kazincbarci-
kai Tourinform-iroda és a több mint negyed 
évszázados múlttal büszkélkedő Gyermekek 
háza-Kézművesház. Egy hangulatos művész-
kávézó és több kiállító és rendezvényterem 
is várja a látogatókat. A megnyitót követően 
rövid időn belül a város egyik legnagyobb 
kulturális és közösségi központjává vált a Me-
zey-ház. 
Számtalan neves művész, különleges gyűjtő 
kiállítását tekinthették már meg a kultúra-
kedvelők a havonta megújuló tárlatokon. A 
város díszpolgára, Mezey István, egykori ki-
váló festő- és grafikusművész előtt egy em-
lékszoba tiszteleg. 

A gyermekek és a felnőttek kedvenc talál-
kozóhelyévé váló központban mindig zajlik 
az az élet, szinte minden napra jut egy ér-
dekes program: a Gyermekek-Háza Kézmű-
vesház műhelyeiben bárki megtalálhatja a 
számára megfelelő foglalkozást, a Szenior 
Szabadegyetem hallgatói már a harmadik 
„tanévet” kezdték el az idén. A könyvbemu-
tatókon érdekes és tanulságos történetek 
csábítják olvasásra az érdeklődőket. A ká-
vézóban a finomságokon kívül mini kiállítások 
és zenés produkciók várják a kikapcsolódás-
ra vágyókat.
A Mezey-ház udvara szintén ritkán üres, hi-
szen már hagyományosan a Kolorfesztivál 
egyik helyszínéül szolgál, de itt rendezik meg 
többek között a gyereknapot, a szüreti mulat-
ságot és ide érkezik meg a városi Mikulás is.

Öt éves a Mezey-ház, a Belváros 
kulturális csomópontja

Pétervári György Szajkó József 
nyakkendő kiállításának megynitóján.
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A Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség (MSOSZ) 1989 óta 
szervezi az enyhe, a közép, a 
súlyos és a halmozottan ér-
telmi fogyatékossággal élő 
emberek rendszeres edzés- 
és versenyprogramját.
Jelenleg a világ 185 orszá-
gában több mint 6,5 millió 
sportoló tagja a Nemzetközi 
Speciális Olimpia Szövetség-
nek. A szakemberek szünet 
nélkül dolgoznak azon, hogy 
az értelmi fogyatékossággal 
élő embereknek is lehetősé-
gük legyen kihozni magukból 
a legtöbbet, fejleszthessék fi-
zikai erőnlétüket, megmutat-
hassák bátorságukat és te-
hetségüket.

30 éves 
a magyar 
speciális 
olimpia 
szövetség

A Speciális Olimpia szelle-
misége a sporttal, a sporto-
lás által ébresztett tudatos-
sággal, tettrekészséggel és 
küzdeni akarással változtatja 
meg az emberek életét.

Buzdítja és erőt ad az értelmi 
fogyatékossággal élőknek, 
küzd elfogadtatásukért, egy-
más megértésének és tiszte-
letének fontosságát hangsú-
lyozza világszerte. 

Az értelmi fogyatékossággal 
élő és tanulásban akadályo-
zott sportolók versenyrend-
szerét 1968-ban, Chicagó-
ban a Kennedy család tagja, 
Eunice Kennedy Shriver ala-
pította meg. Hazánk 1989-
ben csatlakozott a mozga-
lomhoz.

Kazincbarcika immáron több 
évtizedes kapcsolatot ápol a 
szövetséggel. Sportverse-

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

GÁLA A SPORT ÉS MŰVÉSZET JEGYÉBEN KAZINCBARCIKÁN
2019. SZEPTEMBER 21. SZOMBAT; 13.30-21.30  KAZINCBARCIKA, FŐ TÉR / DÍSZ TÉR 
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nyek szervezésében és nagyrendezvények 
lebonyolításában, a szövetség munkájának 
népszerűsítésével igyekszik segíteni a szak-
mai munkát. 

Mivel a település infrastruktúrája kiváló a 
speciális sportolók versenyeztetéséhez és a 
nagyszabású programok megvalósításához, 
a városvezetés pedig szívesen fogadja a szö-
vetséget, így esett a választás a nemzetközi 
alapító, Eunice Shriver Kennedy tiszteletére 
szervezett emléknap és az idei születésnap 
helyszínét tekintve Kazincbarcikára. 2018-
ban a nemzetközi mozgalom ünnepelte 50. 
évfordulóját, idén pedig a magyar speciális 
olimpia a 30-at.

SIKERES, SAJÁT PROGRAMOK
Évek óta sikeresen zajlik a „Szállj Be Te is” 
program, amely az általános iskolások, kö-
zépiskolások és egyetemisták körében nép-
szerű érzékenyítő projekt. Továbbá sikeres a 
Családi Program működése, a Kölyök Spor-
toló Program, az Egyesített Fitnesz Program 
tevékenysége és az Atléta Szóvivő Program 
elindítását is tervezzük. Ezzel is elősegítve az 
értelmi fogyatékossággal élő és tanulásban 

akadályozott emberek bemutatását, társa-
dalmi szerepvállalását és elfogadtatását.

KINCSEM NAPKÖZI
Kazincbarcikán a Kincsem Napközi segíti a 
fogyatékos felnőttek társadalmi integráció-
ját, esélyegyenlőségét. Feladatuk a fogya-
tékkal élők, értelmileg akadályoztatott sze-
mélyeket nevelő családok tehermentesítése, 
a szülők, hozzátartozók munkaerő piaci rein-
tegrációjának segítése. Az ellátást igénybe 
vevők részére szociális, egészségi, mentális 
állapotuknak megfelelő napi életritmust biz-
tosító szolgáltatást nyújtanak.
A felügyeleten túl biztosítják a korszerű, a 
célcsoportok igényeihez igazodó belső kör-
nyezetet, gondozási feladatok ellátását, az 
étkezés lehetőségének biztosítását, szaba-
didős programok szervezését, az egészség-
ügyi alapellátás megszervezését, a szakel-
látásokhoz való hozzájutás segítését, a 
hivatalos ügyek intézésének segítését, élet-
vitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés se-
gítését, speciális önszerveződő csoportok 
támogatása, működésének, szervezésének 
segítését, a jelnyelvi tolmács szolgálat elér-
hetőségének biztosítását.
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Kazincbarcika építésének nemcsak a tör-
ténete, hanem megvalósulása is érdekes. A 
különböző, beépítésre szánt területeket ún. 
szomszédsági egységeknek nevezték. Eze-
ket a szomszédsági egységeket – a továb-
biakban nevezzük őket negyednek – mind-
egyike magán viseli a korszak építészeti 
technológiájának a jegyeit, így nagyon jól 
elkülöníthetőek a városban.
A város építése eleve egy különleges egye-
di stratégiát követett. A tervezők hatalmas 
parkokat, egy ligetbe épült 
várost álmodtak meg, mely 
az 1950-es években még rit-
kaság számba ment. Ezen kí-
vül állandóan kísérleteztek, 
melynek nyomai Kazincbar-
cikán még mindig megtalál-
hatóak. Így országos szin-
ten is elmondható, hogy sok 
„legelső” épület került váro-
sunkba.
Az 1950-es évek elején és 
közepén épült fel az Újvá-
rosi rész, még tégla, emele-
tes épületekkel. Itt a hirtelen 
megváltozott terveket kö-
vetve a Tatabányáról szár-
mazó terveket vették át, és 
ezeket módosítva építették 
fel az épületeket. (Egressy 
út, Építők útja környéke.)

Az 1950-es évek végén, az 
Anyagraktárnak köszönhe-
tően – ahol középblokkos 
üzemet is létrehoztak –, a 
Május 1. út környéke, vala-
mint a Kórházdomb, a volt 
Központi Iskola környéke és 
a Pollack Mihály út egy része 
ebből az anyagból készült el.
1960-ban épültek ki a Liba-
legelő lakóépületei, a még a 
régi bányászlakásokat idéző 
tervek alapján, téglából.
Miután átadták az akkor még 
Kazincbarcikán megépült 
Könnyűbetongyárat, a Má-

tyás király úti házak egy részét már ebből 
az építőanyagból készítették. Így hazánkban 
az első nagyblokkos épületek is itt találha-
tóak. A legelső ilyen épület négy sarkánál 
az alapba egy-egy pénzérmét is elhelyeztek.
A hatvanas évek közepén egy újabb techno-
lógiát is be kellett vezetni, hiszen a 4 emeltnél 
magasabb épületek építésére ezek az anya-
gok már nem voltak megfelelőek. Ez az ún. 
zsaluzott technológia, amiből csak pár talál-
ható a városban. Az egyik az 1963-tól 1969-ig 

Kazincbarcika 
épületei

Téglaépületek a mostani Egressy úton

Az előtérben a Pollack út középblokkos házai, háttérben a 
zsaluzott technológiával készült 9 emeletes házak.
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épült – idén 50 éves - kórház épülete, vala-
mint a Pollack Mihály úti toronyházak. Ezek 
előbb egy vasbeton vázszerkezetet kaptak, 
majd ezután építették meg a falakat nagyb-
lokkokból, majd a lakások szobáinak az elvá-
lasztó falait téglából.
Az 1960-as évek végén beköszöntött Ka-
zincbarcikán is a panelkorszak. A házgyári 
elemeket kamionokkal szállították Alsózsol-
cáról a felépítendő házakhoz. Az első gene-
rációs panel épületek az Árpád fejedelem 
téren, a Mátyás király út mentén, valamint a 
Csónakázó-tó felé felépült tízemeletesekben 
látható. Ekkor épült a Libalegelőn az ország-
ban az első panelekből álló általános iskola, 
a jelenleg Tompa Mihály Református Általá-
nos Iskola is.
Az 1970-es évektől csak házgyári panel épü-
let készült a városban. A Jószerencsét út, a 
Fő tér, valamint a Márka ABC környékén lévő 
épületek már ezt sugallják. 
Egy-két toronyház még első 
generációs koncepció alap-
ján készült a Babits Mihály 
utca és a Mikszáth Kálmán 
út környékén.
Az újkazinci városrész pata-
kon túli területén, valamint a 
Derkovits tér környékén  je-
lentek meg a harmadik gene-
rációs épületek, majd később 
– Szemere tér és Vasvári tér 
– a negyedik generációsak is. 
Ezzel fejeződött be – rész-
ben – Kazincbarcika építése 
a rendszerváltás idején.

Tíz emeletnél magasabb épületek nem épül-
tek, és valószínűleg nem is fognak épülni Ka-
zincbarcikán, hiszen a talajviszonyok ezt nem 
teszik lehetővé. Ugyan volt régen egy terv, 
hogy a volt Kazinc Áruház helyén felhúznak 
egy 15 emeletes épületet, de nem volt kivi-
telező, aki ilyen talajszerkezet mellett ezt el-
vállalta volna.
Herbolya felépítése még az 1900-as évek 
legelejére tehető. Ezek a házak a mai napig 
- még -láthatóak. A Kertvárosban is találha-
tóak érdekes épületek: itt épült fel az első 
házgyári panelből épített kertes ház, és itt 
mutatták be az akkori miniszter jelenlétében 
az első, ilyen házakba tervezett bútorokat is.
Természetesen az idő nem állt meg. A ma-
gánlakások építésének korszaka indult meg. 
Kiépült a Rózsadomb, valamint a Herbolyát 
és a Kertvárost összekötő lakónegyed is. 
Ezek már különböző építőelemekből, a tu-
lajdonos ízlésének megfelelően készültek.
Azóta a város magját érintő lakótömbök egy 
részét felújították, valamint falfestések is ke-
rültek az oldalukra, színesebbé téve a várost.
A Völgypark, melyet annak idején is pihenő-
parknak terveztek, az utóbbi időben hatal-
mas változáson ment keresztül, a kor igénye-
inek megfelelően. Templomok, játszóterek, 
sportcsarnok épült a városban, egyeseket 
pedig felújítottak.

Kismarton Zsolt
Barcikai Históriás Helytörténeti Alapítvány

Az első nagyblokkos házak 
a mostani Mátyás király úton.

Az első generációs panelházak a mostani Dobó téren
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NULLÁS HÁZAK
A Green Plan Energy Kft., az országszerte 
megújuló energiával foglalkozó kazincbarci-
kai cég, a napelemgyártás mellett már 2010-
től egyre újabb területeken próbálja kiaknáz-
ni a technológiában rejlő előnyöket. Plachy 
László ügyvezető és csapata most Kazinc-
barcikán is lakóparkok építésébe kezd.

A korábban leginkább napelemgyártással 
foglalkozó cég átalakulása során végül 8 kü-
lönböző vállalatból álló cégcsoporttá alakult 
át, melynek egyik területe éppen az építőipar 
volt. A tulajdonosok immár 20 éves vállalko-
zói karrierje alatt jó pár évet eltöltöttek épí-
tőipari kivitelezésék menedzselésével, így 

Innovatív, zöld és megújuló 
energiát használó lakások 
épülnek Kazincbarcikán

nem kellett a nulláról felfedezve elindulni a 
területen.

A már meglévő korábbi kapcsolati hálóra tá-
maszkodva ezért a cég megkezdte a modern 
társasházakba beépíteni a saját kapacitásban 
legyártott napelemes rendszereket. Jelenleg 
például egy ilyen társasház építése zajlik a 
Nyárfa utcában, a Nyárfa Lakópark, amely-
nek során egy nyolc lakásból álló modern 
ingatlan születik. 

A korábbi megoldásokkal ellentétben, itt a 
megújuló energia már szerves részét képe-
zi a kivitelezésnek, és nem csak utólag ke-
rülnek beépítésre. A végső cél, hogy ezek 
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a lakásokban, úgynevezett 
okosház-rendszerek gondos-
kodjanak arról, hogy az in-
gatlanok gyakorlatilag telje-
sen önfenntartóak legyenek.

Az okosház-rendszer haté-
konyságát demonstráló nul-
lás házak kivitelezése ugyan 
többletberuházással jár, de 
ez az összeg akár 8 év alatt 
megtérülhet, amely utána 
már nem jár további költ-
séggel az ingatlan használa-
ta.  Az itt alkalmazott meg-
oldások, mint a geotermikus 
energia az egyik leghatéko-
nyabb módja például a laká-
sok fűtésének, melynek üze-
meltetéséhez napenergiát 
használnak majd, és amely a 
megtermelt további energiát 
a lakás fűtésére, vagy éppen 
a víz melegítéséhez használ-
ja majd. 

SMART HOME
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Kazincbarcika Város Önkor-
mányzatának hozzáállását 
látva és a városvezetéssel 
együttműködve, a Mátyás 
király úton kezd a cég újabb 
társasház építésébe a város-
ban, alapvetően azzal a céllal, 
hogy új építésű ingatlanok je-
lenjenek meg az ingatlanpia-
con. A terület rekultivációja 
az önkormányzat kéréseinek 
megfelelően történik majd, 
hiszen mind a parkolók, üz-
letsor kialakítása és a zöld 
környezet biztosítása felté-
tele volt a beruházás létre-
jöttének.

A cégvezetés az önkormány-
zati partnerség mellett, leg-
inkább érzelmi alapon hozott 
döntést arról, hogy a város 
szívében, a Csónakázó-tó 
melletti területen, az elkö-
vetkező három évben egy 21. 
századi társasházat húz majd 
fel, amelyben 63 lakás és egy 
üzletsor is helyet kap majd. 

A tervezett beruházás során 
szintén felhasználják már 
a korábban jól bevált ener-
getikai megoldásokat és jó 
kapcsolatot építettek ki a 
városvezetéssel, akik a be-
ruházóval együtt azt várják, 
hogy pozitív irányba mozdít-
ja majd el a város építőiparát. 
Nem beszélve arról, hogy a 
cég építőipari beruházásai-
val munkalehetőséget teremt 
majd a városban is, hiszen a 
Green Plan Kft. a lakóparkok 
és társasházak építése mel-
lett további új innovatív terü-
leteken szeretne piacra lépni, 

mint például az okosbuszme-
gállók telepítése.
A Kazincbarcikai Ipari Park-
ban pedig egy mintegy há-
rom hektár alapterületű 
ingatlanon, 2-2,5 milliárd fo-
rintos beruházást kíván meg-
valósítani két ütemben a cég, 
melynek révén akár száz em-
bernek biztosíthat az üzem új 
munkahelyeket. Az előttünk 
álló három év alatt egy lo-
gisztikai központot, valamint 
egy új gyárcsarnokot tervez-
nek építeni, melyben az álta-
luk tervezett napkollektorok 
gyártását végzik majd.
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A Kolorcity koncepció, mint a megújulást, 
kreativitást, közösségi együttműködéseket 
kiemelten kezelő helyi stratégia nemcsak a 
városban, de egész Európában pozitív visz-
szhangokat váltott ki. Kazincbarcika a gene-
rációk együttműködésén alapuló programja 
2017-ben, az egyik legrangosabb európai vá-
rosfejlesztési fesztiválon kiérdemelte az UR-
BACT „Jó Gyakorlat Város” elismerést. 
Most ismét egy helyi újítás keltette fel a fi-
gyelmét egy nemzetközi szakértői csoport-
nak: a Kazincbarcika Város Önkormányzat 
fejlesztését, a KolorApp-ot Magyarországról 
egyedüliként kiválasztotta, hogy 40 másik 
példa értékű projekt mellett mutassák be egy 
nemzetközi konferencia keretében Brüsszel-
ben. A 2019 december 3-i konferencián olyan 
projektek bemutatására nyílik lehetőség, me-
lyek a helyi fejlesztési stratégiák módszerta-
na szerint valósulnak meg. A konferenciával 
párhuzamosan az applikáció egy kiállításon 
is bemutatkozik, ahol az érdeklődők részle-
tesebb információ kaphatnak a szoftver fel-
használói és intézményi oldali működéséről, 
fejlesztési irányairól. 
A KolorApp a kezdeti, a közösségi részvételt 
a városüzemeltetésbe bevonó szolgáltatásán 
kívül a jövőben újabb funkciókkal bővülmajd, 
hiszen helyet kap benne egy, az önkéntes 
munkát segítő platform, a részvételen ala-
puló önkormányzati költségvetés kialakítá-
sát segítő szavazási funkció, valamint a helyi 

kulturális, sport és egyéb programokat ösz-
szehangoló megoldás is.
A KolorApp-nek népszerűségére mi sem le-
hetne szebb bizonyíték, mint az, hogy fenn-
állásának első másfél évében mintegy 1600 
ügyet kezeltek a barcikai szolgáltalatók az 
alkalmazás révén és várhatóan a jövőben is 
sikeresen segíti a közszféra, lakosság, intéz-
mények és vállalkozások közti helyi informá-
ció-áramlást.
De nemcsak itt mutatkozik be az applikáció, 
hiszen még a brüsszeli bemutató előtt Ka-
zincbarcika városa részt vesz a 2019. október 
második hetében tartandó, évente megren-
dezésre kerülő, már hagyományosnak számí-
tó Európai Régiók és Városok Hete rendez-
vénysorozatán. 
Az Európai Városfejlesztési Hálózat (Urban 
Development Network) 5 másik várossal, 
többek között Strasbourggal, a lengyel Bia-
lystokkal, Ljubljanával, Göteborggal, Lissza-
bonnal együtt Kazincbarcikát kérte fel, hogy 
számoljon be a helyi közösségi együttmű-
ködésben megvalósuló stratégiák működési 
tapasztalatairól. 
Az itteni párbeszéden alapuló műhelyfoglal-
kozáson megemlítésre kerülő és részt vevők 
által bemutatott gyakorlati tapasztalatokat 
pedig az Európai Bizottság figyelembe veszi 
és fel is használja majd a 2021 és 2027 közöt-
ti időszakra tervezett támogatási szabályok 
kialakításnál.

Digitális város, 
digitális együttműködés
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Az elmúlt években a megnö-
vekedett gépjárműállomány 
következtében a tömbházak-
ban élők nap mint nap szem-
besülnek a parkolási problé-
mákkal. Az önkormányzat 
évek óta jelentős összegeket 
áldoz erre a célra; a város tel-
jes területére parkolási kon-
cepció készült, amelyek alap-
ján a bővítések elkezdődtek.

Az önkormányzat már a bel-
város rehabilitáció során 
jelentős összegeket áldo-
zott arra, hogy az újonnan 
megépülő keleti és nyugati 
gyűjtőút mentén új parkolók 
épüljenek.

Közel 200 új parkoló létesült 
a területen, amely ma már 
képes megoldani a belváros-
ban jelentkező igényeket, le-
gyen szó az ott élőkről, vagy 
a belvárosba dolgozni autó-
val járókról. A körzet önkor-
mányzati képviselője Riesp-

ler Pál öt évvel ezelőtt, már 
a tervezés időszakában ke-
ményen küzdött azért, hogy 
minél több parkoló épüljön a 
belvárosban.

Az önkormányzat az összes 
fejlesztéseinél szem előtt 
tartja az autósok érdekeit: 
az Építők útján és a Pollack 
Mihály úton a megépült ke-

A parkolási koncepció szerint 
megkezdődtek az építések

rékpárutak mentén létesültek 
beállóhelyek, a volt Központi 
Általános Iskola fejlesztésé-
nél is figyeltek a járművel ér-
kezőkre, a megépült parkoló 
pedig nyitott, azaz a környé-
ken élők is használhatják. 
Ugyancsak figyeltek az au-
tótulajdonosokra az Építők 
útja 1-9. szám alatt terület 
felújításakor, hiszen bekötőút 



19

és autós megállóhelyek is létesültek. Jelen-
leg a szociális városrehabilitáció keretében 
épülnek új parkolók az Ifjúmunkás és Béke 
tereken.

Az újkazinci városrészen Lövey Zoltán és dr. 
Pásztor Gábor képviselők próbáltak meg ten-
ni a parkolási gondok enyhítéséért. Kezde-
ményezésükre az önkormányzat parkolási 
koncepciót készített a területre, amelynek 
alapján megkezdődtek a fejlesztések: a Mik-
száth Kálmán és a Veres Péter utca sarkán 
parkolók épültek, ugyanígy a Babits és Nagy 
Lajos utcák környékén két ütemben épültek 
megállóhelyek. A folyamat az elkövetkező 
években folytatódik, bár tagadhatatlan, nem 
könnyű új parkolókat építeni úgy, hogy a kör-
nyéken működő intézmények (óvodák, böl-
csödék), vagy létesült játszóterek érdekei ne 
sérüljenek.

Az önkormányzat a város teljes területére 
elkészítette a parkolási koncepciót.

1. számú terület: 26. számú főút – Egressy 
utca – Jószerencsét út – Tardona patak 
által határolt terület (Csokonai, Mikszáth, 
Nagy Lajos, Babits, Gyulay Pál utcák és 
környéke)

2. számú terület: 26. számú út – Jószeren-
csét út – Patak utca – Dózsa György utca 
– Eötvös tér által határolt terület (újkazinci 
zárt terek környéke)

3. 26. számú út – Egressy Béni utca – Jó-
szerencsét út – Alsóvárosi körút által ha-
tárolt terület (Móricz és Radnóti terek, 
Egressy utcán lévő három tízemeletes és 
környéke)

4. Alsóvárosi körút – Építők útja – Tavasz 
utca által határolt terület (Kórházdomb)

5. Építők útja – Tardonai út – Május 1. út által 
határolt terület

6. Mátyás király és Herbolyai út, valamint a 
kapcsolódó utcák és terek

A koncepcióban foglaltaknak megfelelő-
en, a konkrét tervek alapján az elkövetke-
ző években is jelentős számú autós parkolót 
építenek, amely várhatóan megoldja majd a 
jelenleg a város különböző területein még 
érezhető problémákat.

Dr.Perjési Zsolt lakossági fórumon
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KAZINCBARCIKAI ÖNKORMÁNYZATI 
RENDÉSZET 
Kazincbarcika nemcsak színes, de ezzel 
együtt egy biztonságos város, amelynek bű-
nügyi mutatói a legtöbb szempontból lénye-
gesen jobbak a megyei átlagnál. A környéken 
kifejezetten szokatlan módon ismeretlenek 
az autólopások-és feltörések, a betörések 
száma is elenyésző. Az elmúlt 10 évben a 
bűncselekmények száma mintegy felére 
esett vissza. Ami nem kis részben köszön-
hető a négy éve alapított Kazincbarcikai Ön-

Kazincbarcika, a rend 
és nyugalom városa

kormányzati Rendészetnek is. A városi ren-
dészet közterület-felügyelői járőrszolgálatuk 
során az elmúlt években sikerrel léptek fel a 
színesfémtolvajok, illegális szemétlerakók és 
számos garázda cselekmény esetén, de talál-
tak már lopott autót is, illetve segédkeztek a 
komoly lakhatási problémákkal szembenézők 
szociális ellátásában is.

PÉLDÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS
Hagyományosan a rendőrkapitányság és a 
Kazincbarcikai Önkormányzat Rendészet kö-
zös járőrszolgálatot is teljesít. A polgárőrség-
gel is együttműködve, egymás munkáját jól 
kiegészítve dolgoznak a városlakók bizton-
ságérzetének a javításáért. 

Kazincbarcika Város Önkormányzata folya-
matos kapcsolatban van mindhárom szerv-
vel, és a folyamatos visszajelzések alapján 
igyekeznek a hatékony együttműködés fel-
tételeit segíteni. Ennek megfelelően Kazinc-
barcika Város Önkormányzata 2019-ben 
mintegy 6 millió forinttal támogatta a Ka-



zincbarcikai Rendőrkapitányságot a közte-
rületi gyalogosszolgálat növelése érdekében. 

MEGÚJULÓ KÖZTÉRI 
KAMERARENDSZER
A 21. század követelményeinek megfelelő, 
modern térfigyelő rendszert telepít Kazinc-
barcika Város Önkormányzata a város főbb 
csomópontjain 2020-ig, melynek tervezé-
se már befejeződött, jelenleg a rendszer ha-
tósági engedélyeztetése zajlik. Még az idén 
50 millió forintos beruházásból újul meg az 
alaphálózat, amelyre újabb és újabb nagy 
felbontású kamerákat kötnek majd be az el-
következő hónapokban. Ezek segítségével 
könnyebben azonosíthatóak és gyorsabban 
felelősségre vonhatóak lesznek a közterü-
leten vétkezők. A modern kamerarendszer 
nemcsak a kisebb garázdaságok és bűn-
cselekmények esetében, de a közlekedési 

szabálysértések csökkentésében, és a sza-
bálytalanul közlekedők kiszűrésében is ered-
ményesen segítheti a rendvédelmi szervek 
munkáját. A modulárisan felépülő rendszert 
már nem a mai, hanem a közeljövő elvárása-
inak megfelelően tervezik majd meg, amely-
be folyamatosan kapcsolhatóak be újabb és 
újabb pontok, valamint rendszám-és arcfel-
ismerő szoftverek és öntanuló algoritmusok 
futtatására is képesek lesznek. A helyenként 
akár 10 megapixel felbontásű kamerák ter-
mészetesen 360 fokban rögzítenek majd ké-
pet és éjszakai sötétség mellett is tökéletesen 
bevethetőek lesznek majd.

21

Riespler Pál
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A városi és üzemi rendezvényeken már 
az 50-es években bemutatkozott a 
sportág Kazincbarcika lakóinak. A 
tömegsportrendezvényeken elért 
sikereket, illetve a röplabda egyre 
növekvő népszerűségét jó irányban 
kihasználva a KVSE 1969-ben mega-
lapította a röplabdaszakosztályát.
Az első csapat a tömegsport legjobbjaiból, 
valamint a 105. számú Ipari Szakközépisko-
la (most Surányi) tanulóiból tevődött össze 

Lőrinc Béla testnevelő tanár-edző vezetésé-
vel. Már az első két szezonban megnyerték a 
megyei felnőttbajnokságot, 1971-ben pedig, 
sikerrel véve az osztályozót is, az NB II-be 
került fel a csapat, hogy aztán megszakítás 
nélkül a 80-as évek közepéig tagja legyen a 
másodosztályú bajnokságnak.
A magasabb osztályban való tartós sze-
repléshez elengedhetetlen volt a megfelelő 
háttér, a kitűnő utánpótlás, így a KVSE röp-
labda-szakosztálya is elkezdte toborozni a 
fiatalokat. Veres István vezetőedző mellett 
Fodor Sándor, Szabó Károly és Ducsai Géza 
edzők energiát és időt nem spórolva fára-
doztak az egyre nagyobb bázis kialakításán, 
ennek eredményeképp néhány év elteltével 
már szinte az összes oktatási intézményben 
volt röplabda-foglalkozás. A lépcső legalsó 
fokát a Kun Béla Általános Iskola (ma Árpád 
fejedelem téri Tagiskola) jelentette, ahol a 

50 éves a Vegyész 
Röplabda Club Kazincbarcika

„mini korosztály” edzett, míg az idő-
sebbek az 105-ösben, a Ságvári 
Endre Gimnáziumban és a Vegy-
ipari Technikumban kaptak lehe-

tőséget a rendszeres edzésre és 
versenyzésre. Több tehetséges 
röplabdázó is meghívást kapott 

a korosztályos válogatottakba, 
Lehóczky Ferenc és Schmidt Ottó nemzet-
közi versenyeken is képviselhette Magyar-
országot. 
Az évtizedes tervszerű munka, a tudatos 
építkezés a 80-as évek közepére meghozta 
a várva várt nagy sikert: a KVSE férfi felnőtt 
csapata az 1984/85-ös szezonban jutott a 
legmagasabb osztályba, az NB I-be. A 194 
centiméter átlagmagasságú, de mindössze 17 
éves átlagéletkorú együttes óriási fölénnyel, 
21 győzelemmel és mindössze egy vereség-
gel megnyerte a másodosztály küzdelmeit.
Labdajátékban elsőként képviselhették a 
sportegyesületet és Kazincbarcikát a leg-
magasabb osztályban. A csapat tagjai: Du-
dás András, Ignácz László, Hernádi István, 
Nagypál Ferenc, Kiss Zsolt, Tóth Tibor, Gye-
nes István, Simon Imre, Berkes András, Si-
mon István, Pálinkás Attila, Tanyi István. Ve-
zetőedző: Veres István. 
Az évtized végére már, mint a honi röplab-
dázás egyik fellegváraként tekintettek Ka-
zincbarcikára, ami jó alapot jelentett az 1997 
októberében megalakult VRCK eredményes 
munkájához.

Az 1985-ös, NB I-re készülő csapat

Kárpáti László, Demeter Zoltán, Székelyné Varga 
Mária, Szitka Péter, Sárfalvi Péter és Kósa Árpád 

az új röplabdacsarnok alapkőletételén
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A KKSE közhasznú szervezet 1994-ben ala-
kult meg, Kazincbarcikai Kézilabda Club né-
ven, Ölschléger József irányításával. Az egye-
sület olyan sikeresnek bizonyult, hogy két év 
múlva 15 éves fiatalokkal benevezett az Or-
szágos Serdülő Bajnokságra. A kitartó mun-
ka eredményeképpen a fiatal játékosok nem 
csupán hazai városokban mutatkozhattak be 
különböző tornákon, hanem külföldön, töb-
bek között Spanyolországban, Svédország-
ban, Romániában, illetve Németországban 
is. Az ifjúsági korosztály 2000-től az Ózdi 
Kézilabda Club NB I -es csapatát erősítette.
A kézilabda sport népszerűsítésére 2006-tól 
rendszeresen tartanak nyári táborokat 8-14 
éves gyermekek számára, melyek népszerű-
ségét a résztvevők létszámának ugrásszerű 
megnövekedése szemléltet leginkább. 
Az egyesület működését és hosszútávú cél-
jainak megvalósítását 2010-től segítették a 
különféle pályázati lehetőségek, egyebek 
mellett a látvány csapatsportágak támoga-
tási rendszere. A juttatások lehetővé tették 
mind a játékosi keretlétszám, mind pedig a 
szakembergárda növelését. 
 A Kazincbarcikai Kézilabda Sport Egyesü-
let felnőtt férfi csapata első ízben 2014-ben 
szerepelt az NB II-es nemzeti bajnokságban, 
míg a nők 2017-től kapcsolódtak be a másod-
osztályú klubok versengésébe. 
A klub két felnőtt és tizennyolc utánpótlás 
csapattal kezdi meg a 2019/2020-as idényt. 
A legfiatalabb játékos 7, a legidősebb 39 

25 éves a Kazincbarcikai 
Kézilabda Sport Egyesület

éves. Hosszútávú céljaik között szerepel, 
hogy a KKSE vezető szerepet töltsön be a ré-
gió kézilabda sporttal kapcsolatos életében, 
ezáltal öregbítsék Kazincbarcika nevét. Eh-
hez elengedhetetlen a sportolók és az edzők 
összehangolt munkája, mely már érzékelteti 
gyümölcsét. A klub két játékosát behívta a 
NEKA, ami a profi világ előszobája. Több já-
tékos igazolt át első osztályú csapathoz, mint 
például Győr, Debrecen, vagy Dunaújváros. 
Ez évben született meg az együttműködési 
megállapodás az egri első osztályú kézilab-
da szakosztállyal, ami a KKSE sportolóinak 
biztosít lehetőséget a magasabb osztályba 
való jutásra, valamint a továbbtanulásra. A 
Kazincbarcikai Kézilabda Sport Egyesület fő 
támogatója a Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata. Ezen kívül jó kapcsolatot ápolnak 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kézilabda 
Szövetséggel, a kazincbarcikai Szalézi Szent 
Ferenc Gimnáziummal, az Ózdi KC-val, Put-
nok városával és a KLIKK -kel.
Legjobb helyezések: 
Felnőtt:
• 2010/2011 – es idény: B-A-Z megyei 
I. osztály – férfi felnőtt 1. hely
• 2016/2017 -es idény B-A-Z megyei 
I. osztály – női felnőtt 1. hely
Utánpótlás, 2017/2018-as idény: 
• Országos Gyermekbajnokság
Lány, U13 – 2. hely; fiú, U14 – 3. hely
• 2018/2019 – Országos Gyermekbajnokság
Fiú U14 – 1. hely
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A városépítés kezdetekor 
ún. felvonulási épületekben 
működtek orvosi rendelők, 
majd 1954-ben a C épület-
ben (Ságvári tér) alakítottak 
ki olyan helyiséget, amely 
egy nagyon kezdetleges kór-
háznak tekinthető: három női 
és hat férfiágyas betegszoba 
tartozott a rendelőhöz. A vá-
ros fejlődése, a lakosságszám 
gyarapodása szükségessé 
tette egy nagyobb egész-
ségügyi intézmény létreho-
zását, így még szintén a vá-
rossá nyilvánítás évében a K 
épületben (Egressy út), laká-
sokban kezdte meg működé-
sét a kezdetben 20, majd 40, 
1962-re pedig már 150 ágyas 
városi kórház. Az új kórház 
megnyitása után orvos- és 
nővérszálló, orvosi rendelő, 
a Közegészségügyi és Jár-
ványügyi Szolgálat és a Vö-
röskereszt városi szervezete 
működött az első kórház he-
lyiségeiben.
Az új kórház (korabeli szó-
használattal: egészségügyi 
palota, hotel-kórház) építé-
se 1963. augusztus 1-jén kez-
dődött. A földmunkák során 
cseréptöredéket, valamint 
edénymaradványokat ta-
láltak az építők. A miskolci 
Herman Ottó Múzeum régé-
szei a leletek vizsgálata során 
megállapították, hogy mint-

egy 4000 éves, kora vasko-
ri település emlékeit találták 
meg. Azon a területen, ahol 
a leletekre bukkantak, épült 
fel az új, kilencemeletes, 447 
ágyas kórház Jánossy György 
Ybl Miklós-díjas építész, aka-
démikus tervei alapján.
1969. augusztus 19-én tartot-
ták meg a kazincbarcikai új 
kórház avatóünnepségét. „A 
délelőtt 10 órai kezdés előtt 
nagyszámú érdeklődő sereg-
lett össze a közeli járdákon 
és tereken, míg a meghívot-
tak a kórház teraszán foglal-
tak helyet. Közben a városi 
fúvószenekar játszott a vá-
rakozók kellemesebb időtöl-
tésére” – tudósított az ese-
ményről a Borsodi Vegyész 
című újság. A vendégek kö-
zött állami és tömegszerve-
zetek országos és megyei, il-
letve járási és városi vezetői, 
egészségügyi intézmények 

Jubilál 
a városi 
kórház
képviselői, illetve az akkori 
egészségügyi miniszter volt 
található, valamint a testvér-
város Dimitrovgrád egész-
ségügyi küldöttsége. 
Az akkor kb. 120 ezer lako-
sú terület – a városon kívül a 
Sajó-völgyi bányavidék, to-
vábbá az ózdi járás néhány 
községének – betegellátását 
biztosító modern kórház dr. 
Székely Imre főorvos, igazga-
tó irányításával kezdte meg a 
működését. Szeptember első 
napjaitól a gyógyító munka 
teljes apparátusa, a régi kór-
házban működő valamennyi 
osztály átköltözött az új léte-
sítménybe.
Az új kórház átadása óta fo-
lyamatosan működik a szülé-
szeti-nőgyógyászati osztály. 
1969. október 2-án született 
az első kisbaba. Azóta, nap-
jainkig, már csaknem 48 ezer 
személyi okmányban rögzí-
tett tény: születési helye: Ka-
zincbarcika.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!
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Ünnepel a város, hiszen 
ebbéli rangjában 65 éve él-
hetünk itt. Ünnepel a Városi 
Kórház is, ugyanis az intéz-
mény 50 éve áll a helyi és a 
környékbeli lakosság egész-
ségének szolgálatában. Eb-
ben az igencsak mozgalmas 
fél évszázadban számtalan 
gyermek született e falak 

között és több ezer beteg 
kereste a gyógyulást. Az in-
tézmény történetét kutatva 
két osztályvezető, dr. Pásztor 
Gábor szülész-nőgyógyász 
főorvos és dr. Salha Walid 
Khalil főorvos, a Hospice, 
valamint a Pszichiátriai Re-
habilitációs Osztály vezetője 
emlékezett vissza az elmúlt 
évekre, évtizedekre.
Dr. Pásztor Gábor a kórház 
fennállásának fél évszázadá-
ból negyvenkét évet töltött 
el a Szülészeti és Nőgyógyá-
szati Osztály orvosaként, ve-
zetőjeként. Ez idő alatt na-
gyon szép eredményeket 
mutathat fel az osztály. A 
szülészet 2009-ben elnyer-
te a Baba-barát címet, me-
lyet mai napig viselnek, 2012-
ben és 2013-ban pedig az Év 
szülészete címet. E rangnak 
megfelelően alakították át az 

á g y k i h a s z -
n á l t s á g u k . 
A színvona-
las szakmai 
munkát bizo-
nyítja, hogy 
a betegek a 
művészettől 
kezdve a ze-
nén át, a pszi-
c h o l ó g i á i g 

mindent igénybe vehetnek. 
A főorvost büszkeséggel 
tölti el, hogy a Kazincbarci-
kai Kórház túl tudott lépni 
azon a szakemberhiányon, 
mely az egész országot sújt-
ja. A Hospice Osztály 2015-
ben, EU pályázati forrásból 

alakult át. Az 
elmúlt években 
több száz csa-
ládnak segítet-
tek, hiszen nem 
csupán a daga-
natos betegeket 
fogadták, ha-
nem az egyéb 

akut betegségben szen-
vedőket is. Dr. Salha Wa-
lid Khalil főorvos a gyógyí-
tás területén végzett magas 
színvonalú munkájáért idén 
Kazincbarcika Város Képvi-
selő-testületének „Elismerő 
Plakettjét” vehette át.

osztályt, hogy igazi család-
barát egységként funkcionál-
jon. Nagyon fontos szakmai 
eredményt könyvelhetnek el 
a császármetszések számá-
nak visszaszorításában, ami 
országos szinten is példa-
mutató. Ugyancsak sikertör-
ténetnek számít 
az éves átlagban 
mintegy 800 új-
szülött gyer-
mekvilágra se-
gítése. 
Dr. Salha Walid 
Khalil főorvos 
bő hét eszten-
deje csatlakozott a kórház 
orvosi teamjéhez. Egy pilla-
natig sem gondolkodott a 
Pszichiátriai Rehabilitációs 
Osztály átvételén. Az ágy-
bővítéseknek köszönhetően 
egyre több beteget tudtak 
fogadni, ma már 98%-os az 

Klimon István, Tátrainé Csopják Éva, dr. Mezei Zoltán András, Szitka Péter, Tóth Gábor, dr. Pásztor Gábor
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SEGÍTŐ KEZET NYÚJTANAK
Nyitott szemmel járva naponta tapasz-
taljuk, mennyi elesett, rászoruló ember él 
szűkebb-tágabb környezetünkben. Néha 
elég egy mosoly, egy kedves szó, hogy vi-
gaszt nyújtsunk. Az esetek többségében 
viszont szükség van a szociális szervek se-
gítő tevékenységére, amelyet a városunk-
ban a  tavaly 25. évfordulójukat ünneplő 
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató 
Központ (KSzSzK) munkatársai lát-
nak el.
A főként egyedül élő időskorú em-
berek, valamint fogyatékkal élők 
számára a  jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás keretében az ott-
honukban elhelyezett segélyhívó ké-
szülék használata jelenthet biztonságot. 
Az eseti segélyhívást követően a diszpécser-

központ értesíti az ezen a területen dolgozó 
szociális munkatársat. A hívásra azonnal re-
agáló kollégájuk, a helyszínen szembesülve 
a történtekkel, rögtön cselekszik: megoldja 
a felmerülő problémát, vagy intézkedik a to-
vábbi ellátás érdekében.
Az idős emberek nappali ellátása a 60 férő-
helyes 1. Sz. Idősek Klubja intézményegység-
ben történik, melyen belül kialakítottak egy 

14 személyes demensellátást is. Ennek 
célja az otthonukban élők nappali 
tartózkodásának, társas kapcsola-
tainak, hasznos szabadidő eltölté-
sük elősegítése, az állapotuk sta-
bilizálása a hagyományos ellátásba 

történő integrálással, illetve speciá-
lis szolgáltatások biztosításával.

A rászoruló idős emberek gondozását 
szolgálják a bentlakásos idősellátó intézmé-
nyek. Az Időskorúak Gondozóháza 19 idős-
korú, vagy 18. életévüket betöltött, önálló 
életvitelre képtelen egészségkárosodott sze-
mélynek biztosít ideiglenes jelleggel (1+1 év) 
teljes körű gondozást. A KSzSzK működte-
tésében lévő I. és II. Sz. Idősek Otthona (48, 
illetve 16 férőhelyen) végleges elhelyezést 
nyújtó, szintén teljeskörű ellátást biztosít az 
igénybevevőknek. 
A központ a házi segítségnyújtás keretében a 
rászorulókat otthonukban is tudja támogat-
ni fizikai, egészségügyi, pszichés gondozás-

Kazincbarcikai Szociális 
Szolgáltató Központ
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sal, valamint közbenjár az érdekvédelmi fel-
adatok ügyintézésében azok esetében, akik 
önmaguk ellátására nem képesek és róluk 
más nem gondoskodik. Mindezeken felül a 
szociális étkeztetés keretében napi egyszeri 
meleg étkezés jár azoknak, akik erról életko-
ruk, egészségi állapotuk miatt nem képesek 
önmaguknak gondoskodni. Igény esetén ház-
hoz szállítással is.

Az országosan is példaértékű Kincsem Nap-
közi a szociális és mentális támogatásra szo-
ruló, önmaguk ellátására részben képes fo-
gyatékos személyek napközbeni hasznos 
időtöltését oldja meg. Az intézményegység-
ben minden feltétel adott, ami az ellátottak 
mentális, fizikális állapotának szinten tartá-
sához, fejlesztéséhez szükséges.
A hátrányos helyzetű egyének, családok, 
gyermekek szociális ellátáshoz való juttatá-
sa, törvényben biztosított jogaik érvényesíté-
sének elősegítése a Család- és Gyermekjóléti 
Központ feladata, mely Kazincbarcika Járás 
területére, a hatósági feladatokhoz kapcso-
lódó, gyermekek védelmére irányuló tevé-
kenységekre terjed ki.

A gyermekek napközbeni ellátása az I. és II. 
Sz. Bölcsőde intézményegységekben törté-
nik 136, illetve 108 férőhelyen. Az intézmény-
egységek alapszolgáltatásain túl játszócso-
port, időszakos gyermekfelügyelet, játékos 
angol nyelvoktatás és sószoba igénybevé-
telét is lehetővé teszi mindkét telephelyen.
A hajléktalan embereket ellátó szervezetek 
számára november 1. és április 31. közti hó-
napok a krízis időszak, mivel ebben az idő-
tartamban fokozottan kell figyelni az otthon-
talan emberekre. A KSzSzK rendszerében 
az Éjjeli Menedékhely és Nappali Melege-
dő bővített férőhellyel fogadja a rászoruló-
kat. Ebben az időszakban 65 ember éjjeli ott 
tartózkodását tudják megoldani. Az étkez-
tetés biztosításában és a tárgyi eszközök – 
ruhanemű, takarók, ágyneműk, gyógysze-
rek – beszerzésében nyújtanak segítséget a 
Hajléktalan Közalapítvány pályázatai. A Me-
nedékhelyen „Lábadozó-program” részeként 
3 szobát biztosítanak a krónikus betegség-
ben szenvedők ellátására. A krízishelyzetbe 
kerültek közül egyre több a fiatal és a nő. 
Komoly fegyvertény, hogy a szakemberek 
munkájának köszönhetően városunkban – 
ellátatlanság miatt – nem történt tragédia. 
Azon keveseknek, akik nem akarják igénybe 
venni a hajléktalan-ellátás szolgáltatásait, – 
ők az őszi-téli időszakban elhagyott lakások-
ban, vagy nem lakáscélú épületekben húzzák 
meg magukat – az utcai szociális munkások 
nyújtanak segítséget, akik a hideg hónapok-
ban heti rendszerességgel járják a várost, és 
környékét, ellátva a rászorulókat az életben 
maradásukhoz való alapvető eszközökkel, 
élelmiszerekkel. Ilyenkor természetesen a 
rendvédelmi szervek – a rendőrség, a pol-
gárőrség, illetve az önkormányzati rendészet 
– is fokozott ellenőrzést tartanak.

Nagycsaládosok karácsonya

A Kincsem Napközisek, a Mezey-házban
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Kazincbarcika 65 éves születésnapját ünne-
pelve lépjünk vissza az időben és nézzük meg 
fejlődését a demográfiai adatok tükrében. 
A város 1954-es létrejötte előtt csupán né-
hány ezres lélekszámú falu volt a település. A 
gyors ütemű építkezések, a munkahelyek, fő-
ként a BVK kiépülése ide vonzotta nemcsak 
a környékbeli lakosságot, hanem a távolabbi 
vidékek mestereit is. Ennek köszönhetően, a 
már itt születettek figyelembevételével, Ka-

Születésfával 
ünnepeljük a 
kisbabákat
zincbarcika lakóinak száma 1960-ra 10 000 
fővel nőtt. Ez a tendencia a következő évtize-
dekben nem változott. A város lélekszámbeli 
emelkedése 1980-ban érte el a csúcspontot, 
több, mint 35 000 fős lakossággal dicseked-
hetett a város. Ez a rohamos népességnöve-
kedés a rendszerváltás táján megtorpanni 
látszott, ám az elmúlt huszonöt évben stag-
nál a lakosság száma. 1978-ban, a Csónaká-
zó-tó kialakítása után fogalmazódott meg az 
az elképzelés, hogy parkjába minden évben 
annyi fát ültetnek, ahány gyermek látta meg 
a napvilágot abban az évben. Kétezer-tizen-
háromtól új formában éledt újra a kezdemé-
nyezés, minden évben ültetnek „születésfát”, 
melyre az előző évben Kazincbarcikán világra 
jött gyermekek neveit helyezték el. Tavaly a 
Völgyparkban, az Anyaság szobor körül kap-
tak új helyet ezek a fák, ahol továbbra is az 
anyatejes világnap alkalmából ismerhetjük 
meg az újszülött babák nevét. S mint az ada-
tokból látszik, a közelmúltban hasonló számú 
csecsemő született városunkban, merthogy 
2013-ban 185, 2014-ben 226, 2015-ben 219, 
2016-ban 260, 2017-ben 226, 2018-ban pedig 
208 kisbaba születésének állított emléket a 
„születésfa”.
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2019. szeptember 23-án Szitka Péter pol-
gármester kezdeményezésére megalakult 
az Idősügyi Tanács Kazincbarcikán.
Az Idősügyi Tanács a Képviselő-testület mel-
lett működő konzultatív, véleményező, javas-
lattevő testület, melynek célja az idősek élet-
körülményeinek, életminőségének javítása, 
a jogbiztonság, a kommunikáció, a nyilvá-
nosság, az élethosszig való tanulás, a foglal-
koztatás, az esélyegyenlőség elősegítése, a 
társadalmi kirekesztés megelőzése, a gene-
rációk közti együttműködés biztosítása, - az 
idősekhez kötődő civil szervezetek támoga-
tása, valamint - a szakmai segítségnyújtás.
A tanács véleményező testületként segíti 
majd a mindenkori városvezetés munkáját 
egyfajta összekötőként a szépkorúak és az 
önkormányzat között.

A tanács tagjai:
Elnök: Szitka Péter polgármester.
Elnökhelyettes: Klimon István alpolgármester.
Alelnök: István Zsolt, a Kazincbarcikai Szoci-
ális Szolgáltató Központ igazgatója.
Titkár: Karikás Lajosné, a KSzSzK nyugalma-
zott stratégiai igazgatóhelyettese.
Tagok: Lövey Zoltán, a Gazdasági, Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság elnöke; Bukó 
Géza, a Társadalompolitikai Bizottság elnöke; 
Pásztor László, az Ügyrendi, Jogi és Közbiz-
tonsági Bizottság elnöke; Pelle Anna, az Idő-
vár Nyugdíjas Kulturális Klub vezetője; Hazag 
Mihály, a Felsőbarcikáért Alapítvány kurató-

Megalakult a Kazincbarcikai 
Városi Idősügyi Tanács

riumi elnöke, Pátrovics Géza, Kazincbarcikai 
Súlyemelő-szakosztály vezetője.
Az Idősügyi Tanács ülésein állandó meghí-
vottként tanácskozási joggal vesz részt a vá-
ros jegyzője, a Kazincbarcikai Polgármesteri 
Hivatal osztályvezetői, az egészségügyi refe-
rens, illetve minden olyan civil szervezet kép-
viselője, aki idősügyi kérdésekkel foglalkozik.

A tanács feladatai: az idősek életét, életkö-
rülményeit érintő önkormányzati rendele-
tek, képviselő-testületi és bizottsági határo-
zatok előkészítési szakaszában állásfoglalás 
kialakítása, javaslattétel a képviselő-testület 
és annak szervei részére; az időseket érintő 
problémák, szükségletek, kérdések feltárása, 
összegyűjtése, valamint azok megoldására 
vonatkozó javaslattétel a képviselő-testület 
és annak szervei részére;konzultáció kezde-
ményezése az idősek érdekeinek képviselete 
témában; idősügyi koncepció kidolgozása 
(támogatási rendszer, egészségügy, környe-
zetvédelem, étkezés, utazás, stb. témakörök-
ben); az idős korosztály önszerveződő te-
vékenységének támogatása; javaslattétel a 
város szépkorúaknak szóló programjainak 
szervezésére, valamint a szellemi és fizikai 
aktivitás ösztönzése érdekében a szükséges 
feltételek megteremtésére; programok kez-
deményezése a helyi és országos szervek, 
személyek, civil szervezetek felé; kapcsolat-
tartás más idősügyi tanácsokkal, egyházi, ci-
vil és határon túli idősügyi szervezetekkel.



Időpont / Helyszín Program Belépő

Október 5. 15.00
Muskátli Nyugdíjasház

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE 
Közreműködik: Kazincbarcikai Citerazenei Műhely Díjtalan

Október 5. 17.00
Egressy Béni Művelődési 

Központ

Filmvetítés: 
TÁNCTERÁPIA 

– angol film
Díjtalan

Október 7. 19.00
Egressy Béni Művelődési 

Központ

IGENIS, MINISZTERELNÖK ÚR! 
– válságkomédia két részben, 

a Kultúrbrigád és az Átrium előadása
2 900 Ft

Október 9. 10.00
2. Számú Idősek Otthona

A Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékeinek zenés-táncos műsora Díjtalan

Október 9. 16.30
Fő tér (Mátyás király úti 

szakasz)
JOHN LENNON-EMLÉKOSZLOP avatása Díjtalan

Október 10. 10.00
1. Számú Idősek Klubja

VALTER VIKTÓRIA ÉS HERCEG LILLA 
festménykiállítása Díjtalan

Október 10. 15.00
Mezey István Művészeti 

Központ

Szenior szabadegyetem 2. előadás:
„ÖREGEDJÜNK EGÉSZSÉGGEL!” 

– Az emberi agy védelme
Előadó: Prof. Dr. Dinya Zoltán akadémikus, a MTA doktora

1 000 Ft/
fő/félév

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

Október 12. 19.00
Don Bosco Sportközpont

BRÓDY JÁNOS-KONCERT 
(regisztrációhoz kötött)

Díjtalan

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, KAZINCBARCIKA!

Idősek havi programok

TÁMOGATÓ: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



Időpont / Helyszín Program Belépő

Október 15. 10.00
1. Számú Idősek Klubja

A NAGYBARCAI BOROSTYÁN 
ASSZONYKÓRUS műsora Díjtalan

Október 16. 10.00
2. Számú Idősek Otthona

Az Irinyi János Református Oktatási Központ
diákjai köszöntik az időseket Díjtalan

Október 16. 11.00
Egressy Béni Művelődési 

Központ
SZÉPKORÚAK SZÍNES VILÁGA – KI-MIT-TUD? 

Szervező: Újkazinci Baráti Kör Díjtalan

Október 17. 10.00
Időskorúak Gondozóháza

GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA 
Vendégek: Mesevár Tagóvoda óvodásai Díjtalan

Október 17. 15.00
Mezey István Művészeti 

Központ

KORTALAN KVÍZ 
Szervező: Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub, 
Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi Alapítvány, 

Szikra Alapítvány

Díjtalan

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

Október 21. 10.00
2. Számú Idősek Otthona

Az Árpád Fejedelem Tagiskola 
tanulóinak műsora Díjtalan

Október 22. 10.30
1. Számú Idősek Klubja

Az Eszterlánc Óvoda 
Mókus csoportjának műsora Díjtalan

Október 24. 10.00
Időskorúak Gondozóháza

GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA 
Vendégek: Kazinczy Ferenc Tagiskola diákjai Díjtalan

Október 24. 15.00
Mezey István Művészeti 

Központ

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

1 000 Ft/
fő/félév

Október 28. 10.00
1. Számú Idősek Otthona

MARIANNA – MANDALA 
Hudák Marianna kiállítása Díjtalan

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

Október 29. 19.00
Don Bosco Sportközpont KONCZ ZSUZSA-KONCERT 1 500 Ft
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