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I. Indoklás
Népesség, vonzáskörzet
Kazincbarcikának jelenleg mintegy 29 ezer lakosa van és jelentős kihívást jelent a népesség
megőrzése. Ugyanakkor jelentősnek mondható Kazincbarcika vonzáskörzete, hiszen 20 kmes körben található Putnok (7000 fő), Rudabánya (2600 fő), Edelény (10 300 fő),
Sajószentpéter (12 400 fő) városok, valamint Ózd (35 ezer lakos) és Miskolc (170 ezer
lakos) elérhető távolságban vannak a munkaerővonzás szempontjából. Csak a szűkebb
vonzáskörzetnek tekinthető Kazincbarcikai kistérségben él mintegy 75 ezer ember, ami
Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának 10%-a. A környék kisebb és nagyobb
településeiről Kazincbarcikára tömegközlekedés (főként autóbusz) is segíti a munkába
járást.
Foglalkoztatás
Kazincbarcika város vezetése és önkormányzata elkötelezetten támogatja a
munkahelyteremtést. Ezt különösen indokolja, hogy a városban és a kistérségében 2010-ben
a 15-64-es korosztályban összesen közel 20%-os volt a munkanélküliség, ami majdnem a
kétszerese a 11,23%-os országos átlagnak. Kazincbarcika 50 km-es körzetében (Edelényi,
Kazincbarcikai, Miskolci, Ózdi, Szikszói, Bélapátfalvi kistérségek) 2010-ben az ÁFSZ adatai
alapján az aktív munkaképes lakosságból összesen 141 872 főt foglalkoztattak, miközben
29 682 fő volt munka nélkül. A kistérségben mintegy 4500 munkanélküliből 1730 középfokú
és 147 fő felsőfokú végzettségű volt.
A havi átlagos keresetek 2010-ben a
mellékelt táblázat szerint alakultak.
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében
a
keresetek minden esetben az országos
átlag alatt vannak. Fontos megemlíteni,
hogy a legnagyobb különbség a szellemi
foglalkoztattak esetében van. Budapesten
másfélszer keresnek többet a szellemi
foglalkoztatottak, mint B.-A.-Z. megyében,
miközben a fizikai foglalkoztatottaknál ez
az arány csak 1,2-szeres.

Forrás: http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_stat_egyeni_berek_2010

A kistérség és Kazincbarcika vezetése partnerséget épít ki mindenkivel az új munkahelyek
érdekében, és számít mindazokra, akik ehhez hozzá tudnak járulni, hiszen a város
fejlesztése, az új munkahelyek megteremtése közös érdek.
Gazdaság
BorsodChem (www.borsodchem-group.hu)
Kazincbarcika város az ország egyik „vegyipari fellegvára” volt az elmúlt évtizedekben, így a
munkavállalók legnagyobb hányada ma is a vegyiparban tevékenykedik. A kistérség
legnagyobb munkáltatója a mintegy 3500 főt foglalkoztató BorsodChem Zrt, amely 100%-ban
külföldi érdekeltségű vegyipari óriásvállalat, a Wanhua Industrial Group tulajdonában áll.
Tevékenységi köre a műanyag alapanyag gyártása, de kisebb arányban szervetlen vegyialapanyag gyártásával is foglalkozik.
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Feldolgozóipar
A városban és térségében jelen vannak feldolgozóiparban tevékenykedő külföldi (jellemzően
német) és hazai tulajdonú vállalkozások egyaránt, melyek az alábbi ágazatokban dolgoznak,
például az 50 fő felett foglalkoztató cégek:
Vegyipari, műanyagipari

Ongropack Kft., BTH Fitting Kft.,

Gépiparitermék-gyártás,
fémfeldolgozás

Heinzler Gépgyártó Kft., Dynea Hungary Kft.

Textilipar

Kübler Kft., Lisa-Tricot Textilipari Kft.

Fafeldolgozás, üveggyártás

Glass-technik Bt., Kazinc Fa Bt.

Nyomdaipar

Litoplan Kft.

Jelentős közszolgáltatók
A városban van a Borsod-Abaúj-Zemplén megye két nagy közüzemi szolgáltatójának a
központja:
- ÉHG - Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt.
- ÉRV - Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
Ezen szolgáltatók meghatározóak a foglalkoztatásban, nemcsak a városból, de a
szomszédos kistérségekből is vonzanak munkaerőt.
Ipari park és üzleti szolgáltató funkciók
A munkahelyteremtés elősegítése érdekében a város folyamatosan fejleszti infrastruktúráját.
A 26-os út mentén elkezdte egy ipari park kiépítését 80 hektáron, melyből a fejlesztési
törzsterület 33 hektár. Az ipari parkba a betelepülők vállalkozásoknak teljes közműinfrastruktúrával kiépített telephelyet tudnak biztosítani a tervek szerint egy éven belül. Az
ipari park a MÁV 92-es vasúti pályaszakasza közelségében fekszik, így a vasútvonalat
iparvágány kiépítésével érheti el. A betelepülő és fejlesztő vállalkozásokat az önkormányzat
egyablakos ügyintézési rendszerrel, személyes kapcsolattartással, illetve a munkaügyi
központtal való szoros együttműködéssel igyekszik segíteni (www.bipkft.hu).
A vállalkozókkal folytatott konzultáció és az alapján készült igényfelmérés alapján indokolt
irodai funkciók létesítése, mely helyet adna a térségben letelepülő vagy szolgáltatásaiknak
új helyet kereső, elsősorban az információs technológia mindennapi használatán alapuló,
illetve kreatív tevékenységet végző, magas hozzáadott értéket teremtő vállalkozásoknak.
Szükség van a városban inkubációs funkciókra, mely kapcsán kedvezményes bérleti díjjal
és üzleti szolgáltatással (irodai funkciók, pénzügyi tanácsadás) lehetőséget adnának
Kazincbarcikán új vállalkozások elindulásának. Az üzleti szolgáltató és inkubációs funkciók
kialakításra alkalmasak Kazincbarcika belvárosában jelenleg üresen álló, korábban
oktatási-nevelési funkcióknak helyet adó épületek. Egy ilyen terület a Jószerencsét út
mentén koncentrálódik.
A városban megtalálható szinte az összes pénzintézet fiókja, miközben jellemzően a
hitelezésekről Miskolcon a megyei központban döntenek. Kockázati tőke és egyéb
államilag támogatott finanszírozási források (pl. hitelgarancia, támogatott hitel) az
országosan működő közvetítő vállalkozásokon keresztül érhetőek el. A Borsod-AbaújZemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendelkezik kazincbarcikai képviselettel,
mely munkatársával az önkormányzat folyamatosan együttműködik gazdaságfejlesztési
kérdésekben. Így például közösen bonyolították le a vállalkozói pályázati alaphoz
kapcsolódó igényfelmérést.
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Szakképzés
A térségben a szakmai képzés, továbbképzés feltételei adottak. Kazincbarcikán szinte
minden szakmacsoportban szakmunkás, szakközépiskolai és technikusi szintű képzésre is
van lehetőség. A szakképzés infrastruktúrája a Sajó-menti Térségi Integrált Szakképzési
Központ koordinálásában folyamatosan fejlődik. A térség meghatározó gazdasági ágazatai
szempontjából kiemelt jelentősége van az Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolának, amely
a következő szakterületen nyújt középfokú képzést: informatika, vegyipar, elektronika,
közgazdaságtan. Jellemzően a közgazdaságtan szakmaterület kivételével minden
szakterületen biztosított az iskolából a diákok továbblépése: továbbtanulnak vagy
elhelyezkednek.
Évente a kazincbarcikai középiskolában közel 1000 diák végez, akik közül 600-650 fő
érettségizik. Felsőfokú képzést, szakképzést a közeli Miskolci Egyetem karai biztosítják. A
régióközpontnak tekinthető Miskolc igazi egyetemi város, ahol az egyetemen a műszaki
felsőoktatástól kezdve a bölcsészettudományi karon át a közgazdasági képzésig szinte
minden tudományágban folynak képzések (www.uni-miskolc.hu). A munkaerő-piaci
igényekhez kapcsolódó átképzés, szakmai továbbképzés területén a regionális munkaügyi
központ és az Észak–magyarországi Regionális Képző Központ segítségével minden ilyen
típusú igény kielégíthető.
Szabadidő, kultúra, turizmus
Kazincbarcika térségében számos kedvelt kirándulóhely van, melyek főként az aktív
kikapcsolódás (túrázás, kerékpározás) célterületei: a Bükk hegység települései (Tardona,
Dédestapolcsány), a Lázbérci-tó, Damasa-szakadék, Szilvásvárad, illetve a kistérség
szomszédságában a világörökség részét képező aggteleki cseppkőbarlang. Jellemzően
helyi-térségi jelentőségű a városban és térségében zajló aktív képző- és iparművészeti élet,
illetve számos visszatérő kulturális rendezvény, például a Borsodi Művészeti Fesztivál
(www.borsodimuveszetifesztival.com ). Napjainkban újul meg a környék egyik kiemelt kulturális
öröksége, az edelényi L’Huillier-Coburg–kastély (www.edeleny.hu); további épített
örökségek, mint például a sajókazai Radvánszky-kastély, még felújításra várnak.
A kistérség területén található a 12 millió éves rudabányai emberszabású majom, a
Rudapithecus hungaricus tudományos körökben világszerte ismert lelőhelye, melynek
jelentősége a következőkben foglalható össze:


a rudabányai lelet igazolta, hogy az emberré válás nemcsak Afrikában zajlott le;



a Rudapithecuszhoz hasonló, a világon ismert 12 koponyatöredékből 5
Rudabányáról származik;



Rudabánya Európa és Ázsia legrégibb és leggazdagabb lelőhelye
(emberszabásúmajom-leletek, illetve ezek környezetére, egykori állat- és
növényvilágra utaló jelentős leletek);



nem csak koponyacsontot, hanem állkapocs-, medence-, valamint combcsontot is
találtak.

Minőségi szálláshelyekkel egyedül Kazincbarcika rendelkezik, melyeket elsősorban az üzleti
turizmus kapcsán vesznek igénybe. Jelentősebb szálláshelyek: Hotel Lukács***
(www.hotellukacs.hu), Hotel BorsodChem*** (www.hotelborsodhem.hu) a HBH Söröző,
Étterem és Panzió (a város hivatalos itala, az ún. meggysör itt készül a sörfőzdében,
www.hbhkazincbarcika.hu) és a városközpontban található Ambrózia Étterem és Panzió
(www.ambroziapanzio.hu).
5
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A kistérség idegenforgalma nem jelentős, mivel az országos jelentőségű vonzerők nem a
kistérségben, hanem annak szomszédságában találhatóak: az UNESCO világörökség részét
képező Aggteleki Nemzeti Parkon belül a leghíresebb Baradla barlangot 98 ezer fő látogatja
évente. A Bükki Nemzeti Parkról pontos látogatói adatok nincsenek, mivel a túrázáshoz
belépőjegyet nem váltanak a turisták, a regisztráltan látogatott helyszíneket 96 ezer turista
látogatja évente.
Kazincbarcikai kistérségben 2009-ben magán- és kereskedelmi szálláshelyen 12 312 fő
szállt meg, akik összesen 32 579 vendégéjszakát töltöttek el, ami átlagosan 2,6 éjszakát
jelent egy vendég esetén. Miközben a vendégéjszakák több mint fele Kazincbarcikán
realizálódik, a kistérségen belül a turizmusnak a következő településeken van relatív
jelentősége: Berente, Dédestapolcsány, Sajógalgóc, Mályinka, Bánhorváti.
A kistérség turisztikai fejlesztése csak és kizárólag a szomszédságában lévő országos szintű
attrakciókkal közösen valósítható meg, figyelembe véve, hogy a kistérség egyetlen jelentős
potenciált rejtő kulturális örökségi helyszínnel rendelkezik (Rudapithecus hungaricus-lelőhely
Rudabányán), melynek nemzetközi szintű attrakcióvá való fejlesztéséhez komoly pénzügyi
befektetésre lenne szükség.
Elérhetőség
Kazincbarcika és a Sajó mentén fekvő települések Budapest felől az M3-as, az M30-as
autópályán és a Miskolcot Bánrévével (határátkelőhely) összekötő 26-os főúton, valamint a
92-es számú (Miskolc-Bánréve-Ózd) vasútvonalon közelíthetők meg.
Budapest távolsága 206 km. Személygépkocsival valamivel több mint 2 órányi út (Miskolcig
autópálya M30, M3). Kazincbarcika-Miskolc távolsága 19,3 km (személygépkocsival 20
perc), melyet részben négysávos gyorsforgalmi út köt össze. Az út továbbépítését a
sajószentpéteri-kazincbarcikai elkerülő úttal a jövőben tervezik megvalósítani.

www.maps.google.com
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Kazincbarcika a 92-es számú Miskolc-Ózd-Bánréve vasútvonalon érhető el. A vasútvonal az
ipari park zöldmezős tartalékterületével közvetlenül érintkezik, iparvágány kiépítése
lehetséges.
Kazincbarcikától a szlovák határ közúton 23,3 km-re van (személygépkocsival 25 perc)
Bánréve határátkelőhely felé, miközben a legközelebbi nemzetközi repülőtér Szlovákiában,
Kassa városában található (105 km, mintegy 100 perc autóút). Az ukrán határ távolsága
Záhony-Csop határátkelőhely felé 170, illetve 205 km (személygépkocsival 2,5-3 óra).

II. Stratégia
A Kazincbarcikai kistérség meghatározó értékeire és gyengeségeire, illetve a térség
fejlődése szempontjából releváns tendenciákra építve - összhangban a pályázati
feltételekkel - lett megfogalmazva a jelen fejlesztési program stratégiája és céljai.
A Kazincbarcikai kistérség Észak-Magyarországon, az Európai Unió és Magyarország
egyik legfejletlenebb régiójában1 található, ahol a ’90-es évektől számos negatív tendencia
figyelhető meg:


a térségben a foglalkoztatottak száma jelentősen csökkent a meghatározó
nagyvállalatok bezárása (bányák és kapcsolódó vállalkozások), illetve a
termelékenység javulása következtében (mezőgazdaság, BorsodChem), ami egyre
kevesebb munkalehetőséget és az országos átlagnál alacsonyabb béreket jelent;



a csökkenő munkalehetőség miatt a térségre jellemző az elvándorlás és az
alacsony születési aktivitással együtt folyamatosan csökken a lakosságszám;



a népességcsökkenés, illetve a munkanélküliség miatt kevesebb jövedelem
jelentkezik a kistérségben, miközben a csökkenő gyereklétszám miatt az
oktatásban számos épület veszti el eredeti funkcióját;



a negatív gazdasági és társadalmi folyamatok, valamint a múlt században
felfejlesztett nehézipar miatt az egész térségnek a valós képtől rosszabb az
országban a megítélése, imázsa, amit eddig az alacsony színvonalú hasznosításuk
miatt még a világszínvonalon vagy országosan egyedülálló természeti és kulturális
örökség értékei sem tudnak megváltoztatni (pl. Rudapithecus hungaricus
őshominida lelőhelyei Rudabányán, vagy a Lázbérci-tó és környezete a Damasaszakadékkal). A negatív kép Kazincbarcika kapcsán is erős, inkább megtervezett
panellakótelepeiről ismert, mintsem óriási zöldfelületéről vagy számos szobráról.

A fentiek alapján szükséges Kazincbarcikát és kistérségét a depressziós folyamatból
kimozdítani, aminek fő célja egy MODERN városban és térségében fenntartható
munkahelyeket, és ennél fogva nyugodt megélhetést kínáló jövőkép nyújtása. A
modernség az újszerűségben, a kreativitásban, a kísérletezésben és az értékek
újraértelmezésében fogalmazható meg.
Ezért munkahelyteremtés ösztönzésével szükséges a foglalkoztatás bővítése a
vállalkozói igényfelmérés és a gazdasági adottságok alapján:

1



elsősorban a modern infokommunikációs eszközök alkalmazásához kapcsolódó
üzleti szolgáltatások megtelepítése;



a térségben megjelenő termék- és üzletfejlesztési kezdeményezések támogatása;
valamint

Az európai uniós NUTS II szintű régió között az egy főre jutó GDP tekintetében az utolsó 10-ben van.
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a hagyományos ágazatokban (gépgyártás, műanyagipar, vegyipar) szerzett
tapasztalatokra építve a termelőtevékenység bővítése az ipari parkban különös
tekintettel a jövő üzletágaiban (pl. energiatermelő eszközök és gépek gyártása).

A térség telephelyi feltételeinek javítása elengedhetetlen a munkahelyteremtés
támogatásához, így szükséges az üzleti infrastruktúra fejlesztése, illetve vállalkozások
foglalkoztatás-ösztönzését is szolgáló közvetlen fejlesztési célú támogatása. Ez utóbbi
közvetlen támogatások elengedhetetlenek a turizmus vendégfogadó infrastruktúrájának,
így a szálláshelyeknek a korszerűsítéshez, továbbfejlesztéséhez.
A gazdaságfejlesztés részeként a népességmegtartásban kiemelkedő szerepe van a
munkahelyek teremtésén túlmenően a lakóhely életminőségét jelentő egyéb tényezők
fejlesztésének, valamint a helyi identitás erősítésének. Utóbbi keretében cél a környék
kultúrájának, értékeinek megismertetése a lakossággal - különös tekintettel az iskolás
generációk társadalmi nevelésére.
A munkahelyteremtésen túl tehát elengedhetetlen a társadalmi nevelés célját szolgáló
projektek megvalósítása. A saját kultúra ismerete, tudatosítása, a kulturális örökség
megóvása jelentik az alapokat a helyi identitás erősítéséhez, a helyben maradáshoz és
hosszú távon, kifejezetten turistákat célzó turisztikai fejlesztésekhez. Hosszú távon cél
lehet tehát a térség egyedi természeti és kulturális értékeinek turisztikai termékké
fejlesztése, amihez jelen projekt az alapokat igyekszik megteremteni az alábbi
értékek oktatási és részben turisztikai célú bemutatásával:


a világhírű emberszabású majomnak a Rudapithechusznak a történetét bemutató
Rudapithecus Park létrehozása, valamint ehhez kapcsolódóan Rudabánya
országosan egyedülálló vasércbányászatát és a 19. században erre épülő
gazdaságát, illetve aranykorát bemutató útvonal és tájház kialakítása;



a Lázbérci-tó és a Damasa-szakadék országosan is egyedülálló természeti
környezete és kialakulási módja;



a térségi szempontból meghatározó épített és szellemi örökséget hordozó
Radvánszky-kastély, ami különösen fontos szerepet tölthet be a kistérség és
Sajókaza kulturális ételében, az oktatásban és ezen belül a tehetséggondozásban.

A fejlesztendő szolgáltatások a társadalmi nevelésen túlmenően a tágabb térség, BorsodAbaúj-Zemplén, Heves megyék, illetve a környező szlovákiai települések lakosságának
életminőségét javítják, rekreációs terét gazdagítják, miközben a környező kiemelt turisztikai
desztinációk (pl. Szilvásvárad, Aggtelek, Edelény) turisztikai kínálatát egészítik ki a turisták
számára. Ezért a turisztikai fejlesztések kommunikációja kapcsán mindenképpen csak a
szomszédos, országosan meghatározó turisztikai desztinációkkal (Eger-Szilvásvárad és
Miskolctapolca-Lillafüred, valamint Aggtelek) való közös megjelenés javasolt, miközben ki
kell emelni a Kazincbarcikai kistérség központi elhelyezkedését a fentiekben felsorolt
ismertebb desztinációkhoz képest.
Kazincbarcika és kistérsége, csak akkor lehet sikeres a népességmegtartás, befektetők és
turisták vonzása területen, ha változtat belső és külső imázsán, valamint egy
megújított, pozitív képet nyújt magáról. Ennek érdekében a térség adottságainak,
értékeinek újraértelmezésével kell egyedi megjelenést és élményt kínálni:


Kazincbarcikán a kortárs művészek bevonásával javasolt ráirányítani a figyelmet a
zöldfelületek, parkok, illetve a köztéri szobrok magas arányára, jelentőségére.
Továbbá egy összehangolt iránymutatás részeként a ’60-as, ’70-es években épült
tömbházak homlokzatai változatos képi megjelenéssekkel megújulhatnak, főként az
energiatakarékosságot szolgáló szigetelések kapcsán. Ezen tevékenységek
egyrészt egy állandóan jelenlévő, megújult arculatot adnak, évente egy
Imázsfesztivál megrendezésével, új impulzusok kínálatával Kazincbarcikára és a
térségére irányítaná az ország figyelmét. A közösségi terek újraértelmezését segíti
8
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Kazincbarcikán - svájci mintára - egy utcai táncfesztivál megszervezése. Mindezek
egyúttal erősítenék a helyiek identitását és hozzájárulnak az életminőség
javításához.






A programból kialakított turisztikai célokat is szolgáló kulturális-természeti látnivalók
értékesítését indokolt kulturális programokkal támogatni, így tervezzük:
o

a Damasa-tanösvénynél, a Lázbérci-tónál egy kétnapos világzenei fesztivál
megszervezését a tradicionális Borsodi Művészeti Fesztivál zárásaként;

o

a sajókazai Radvánszky-kastélyban a Radvánszkyak leszármazottjának, a
több évtizedig Svájcban élő Radvánszky Ferenc különleges órakiállításának
egy évig történő bemutatását.

Elsősorban diákcsoportoknak a gyakorlati oktatásban is hasznos ismereteket nyújtó
turisztikai-oktatási csomagba kell foglalni a térség látnivalóit, pl:
o

természetföldrajzi ismeretek: aggteleki cseppkőbarlang, Damasa-tanösvény
és Lázbérci-tó, Rudapithecus őslénytani leletek;

o

gazdaságföldrajzi ismeretek: vasércbányászat és -feldolgozás Rudabányán,
nehézipar jelentősége, eredménye, hatása;

o

rendhagyó irodalmi óra a sajókazai Radvánszky-kastély könyvtárában,
valamint ugyanott képzőművészeti foglalkozások;

o

kémiai anyagismeret: BorsodChem vegyipari oktatóprogram.

A város új imázsának, illetve a befektetési lehetőségek széles körben való
megismertetéséhez szükséges a hagyományos kommunikációs és PR-eszközök
használata, mint
o

egységes honlap kialakítása, mely külön szól a helyi lakosságnak, a
vállalkozóknak, illetve a kistérségbe látogató turistáknak; a turisztikai
kínálatot a környező, országos szinten jelentős desztinációkkal együtt
mutatják be;

o

többnyelvű, imázsjellegű és befektetői kiadvány készítése Kazincbarcikáról
és a kistérségről, valamint projekteket bemutató tájékoztatólapok és iskolák
számára az oktatási lehetőségeket bemutató kiadvány készítése;

o

befektetői és turisztikai vásárokon való megjelenés támogatása a személyes
kapcsolatok felvétele érdekében, valamint potenciális befektetők közvetlen
felkeresése Nyugat-Európában működő klasztereken, illetve a BorsodChem
tulajdonosainak a kapcsolatain keresztül;

o

a program-előkészítés során megkezdett svájci partnerségi program
folytatása a kölcsönös tapasztalatcsere, a befektetői, turisztikai
lehetőségekre való figyelemfelhívás, valamint egymás kultúráinak
megismerése érdekében.
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A fentieket összefoglalva a program fejlesztési céljai és beavatkozásai, melyek
megvalósítását a Svájci Hozzájárulás Program, a magyar kormány és az önkormányzatok,
valamint vállalkozások társfinanszírozásával tervezzük:
Átfogó cél
Népességmegtartás érdekében közép- és hosszú távú munkahelyteremtés keretfeltételeinek
megteremtése Kazincbarcikán, egy MODERN városban és a kistérségében
Stratégiai cél
Munkahelyteremtés
ösztönzése az üzleti
környezet fejlesztésével

A helyi identitás
erősítése

A Kazincbarcikai kistérség
imázsának javítása

Beavatkozások (projektek)
1. Üzleti
Szolgáltató és
Inkubációs
Park
létrehozása

2. „Pályázati
alap a tartós
munkahelyteremtésért”

Kulturális-természeti
értékek bemutatása
főként társadalmi nevelés
céljából és turisztikai
szolgáltatások fejlesztése
3. Kiállító-, konferencia- és
tehetséggondozó-központ a
Radvánszky-kastélyban
4. Rudapithecus Park és
tematikus útvonal
kialakítása Rudabányán
5. Damasa-tanösvény
kiépítése, felszerelése

Kulturális programok és
kommunikációs
tevékenységek
6. Kulturális programok
Új városarculat „Imázsfesztivál” Kazincbarcikán
Tánc ünnepe
Órakiállítás a Radvánszkykastélyban
Világzenei fesztivál a Lázbércitónál
7. Kommunikációs akciók
(honlapfejlesztés, kiadványkészítés, szakmai kiállításon
megjelenés, svájci partnerség)

A fejlesztések során alapelvnek tekintjük, hogy a kistérség közösséget mobilizáljuk, a belső
személyi erőforrásokat bevonjuk a fejlesztések, programok megvalósításába, ami a helyi
társadalom megújulásához is vezet. A belső erőforrások mobilizációja részeként
törekszünk a jelenleg üresen, kihasználatlanul álló ingatlanok újrahasznosítására, valamint
a kistérség egyedi értékeire való figyelemfelhívásra. A fenti program egy kezdet, amely
remélhetőleg több, a programon túlmutató változást és egyedi kezdeményezést indít el a
térségben.
A beavatkozások közti szinergiát és összhangot a stratégia fejezet leírása tartalmazza.
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III. Projektek bemutatása
A program keretében megvalósítandó főprojekt és a támogató projektek, akciók a fenti
célokat szolgálják, melyek egymástól nem elválaszthatók, illetve egymásra épülők. A
projekteket a programot alkotó négy „tevékenységi pillér” mentén csoportosítottuk:
1. Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Park kialakítása a térség letelepülő elsősorban
üzleti szolgáltatást nyújtó, illetve kezdő, kreatív vállalkozásoknak (főprojekt).
2. „Pályázati alap a tartós munkahelyteremtésért” (pl. a program céljaihoz
kapcsolódóan a nyílt pályázati felhívás alapján a kistérségben tartósan munkahelyet
teremtő vállalkozások beruházási, képzési programjainak támogatása).
3. Kulturális-természeti értékek bemutatása és turisztikai szolgáltatások
fejlesztése - három támogató projekt: Rudapithecus Park Rudabányán,
Radvánszky-kastély Sajókazán, Damasa-tanösvény Bánhorvátiban.
4. Kistérségi promóció, imázsjavítás - két támogató projekt: kistérségi marketing és
kulturális programok szervezése, mindkettő a helyi erőforrások bevonásával és
fejlesztésével.
1. Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Park
Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Park létrehozása szükséges annak érdekében, hogy
Kazincbarcika diverzifikálja gazdaságát és az új tevékenységeket, például az üzleti
szolgáltatások támogatását valósítsa meg. Jelenleg Kazincbarcikán nincs modern irodai
kapacitás, illetve nem működik olyan intézmény, amely a piaci árnál kedvezőbb
feltételekkel segítené a vállalkozások alapítását, illetve mikrovállalkozások növekedését. Az
előzetes igényfelmérés alapján több vállalkozás jelezte az ingatlan kapcsán bérleti igényét.
A vállalkozások között van olyan, amely helyi termékek készítésével foglalkozna, illetve
olyan is, amely nagyobb létszámú munkaerőt, közel 700 főt foglalkoztatna az üzleti
szolgáltatások területén. Ezért fontos, hogy a fenti igényekhez igazodó infrastrukturális,
valamint szolgáltatási feltételrendszert kialakítsuk.2
A pénzügyi üzletágban outsourcing tevékenységet
végző üzleti szolgáltatások befogadásához szükséges
a volt Központi Általános Iskola épületének magas
minőségű irodai funkciókra való átalakítása mintegy
4109 m²-en (pinceszintet nem számítva). Ugyanakkor
fontos a helyi gazdaság megerősítése, és további
diverzifikáció érdekében az export-értékesítésre
alkalmas termékeket vagy szolgáltatásokat előállító
kezdő vagy mikrovállalkozások támogatása egy
inkubációs program keretében. A program infrastrukturális feltételeinek kialakítása az Üzleti
Szolgáltató és Inkubációs Parkkal szemben a 600 m² alapterületű jelenleg üres, volt
zeneiskola épületének felújításával valósul meg. Az inkubációs programba első körben az
informatikai alapú szolgáltatásokat nyújtó, illetve kreatív, több felhasználási lehetőséggel
bíró kézműves termékeket előállító vállalkozásokat vonnánk be az igényfelmérés alapján.
Az un. inkubációs funkciók nagy részét, mint a vállalkozásfejlesztési tanácsadást a tartós
munkahelyteremtés érdekében létrehozandó pályázati alap keretében tervezzük
finanszírozni.
2

Az épület engedélyes tervei még egy korábbi koncepciót tartalmaznak, miszerint az átalakításnak csak egy
részét finanszírozta volna a program. Azóta a befektetővel olyannyira előrehaladtak a tárgyalások, hogy
megváltozott a koncepció, szükséges az egész épület átalakítása foglalkoztatás céljára, ami már megjelenik a
kiviteli tervekben.
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Az Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Parkot működtető 100%-os önkormányzati tulajdonú
társaság alapvetően non-profit alapon működik, a piaci árnál kedvezőbb feltételekkel nyújt
irodai szolgáltatásokat, miközben a bevételeit visszaforgatják a vállalkozásoknak nyújtott
tanácsadásba, a kedvező működési környezet kialakításába - különös tekintettel új
vállalkozások indulásának segítésébe, városmarketing-, illetve a befektetéseket és
vállalkozói kapcsolatokat gondozó saját szervezet működtetésébe. Mindezeket egy városi
gazdaságfejlesztési program keretében teszi a jövőben.
A Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épület (volt általános iskola
és zeneiskola) az Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Parkká történő átalakítása után is az
önkormányzat tulajdona marad, és üzemeltetése az önkormányzat 100%-os tulajdonában
levő Barcikai Ipari Park Kft. feladata lesz.

Üzleti
Szolgáltató és
Inkubációs
Park Park
Üzleti
Szolgáltató
Központ
Inkubátorház

2. Pályázati alap a tartós munkahelyteremtésért

A pályázati alap céljainak kialakítását egy igényfelmérés előzte meg. Az igényfelmérés
alapján tervezett források - egyfajta egyedi értékesítési pozíciót nyújtva - érdemben
ösztönözni tudják új vállalkozások térségbe való megtelepedését, illetve a svájci Valais
tartomány mintájára lehetőséget adnak egy többlépcsős, a fejlődési igényekhez igazodó
inkubációs program meghonosítására. A pályázati alap kiemelt célja, hogy a térségben az
Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Park által nyújtott szolgáltatásokhoz, a fejlesztés alatt lévő
ipari parkhoz, valamint a turizmus fejlesztéséhez kapcsolódóan vállalkozások beruházásain
keresztül új munkahelyek létesítését közvetlenül támogassák. A pályázati alap speciális
céljai, melyek kijelölik a támogatás preferált ágazatait:
1.

az infokommunikációs technológiákhoz, kreatív iparágakhoz kapcsolódó és
távmunkán alapuló üzleti szolgáltató tevékenységek létrehozása; preferált, ha a
vállalkozás a tervezett új Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Parkban települ le;

2.

új termékek fejlesztése a műanyagipari feldolgozó, vegyipari ágazatban és
gépgyártásban; preferált, ha a vállalkozás ipari park címmel rendelkező területen
települ meg vagy működik;

3.

a turisztikai szolgáltatások (szálláshely és melegkonyhás vendéglátás)
színvonalának javítása (pl. kategóriaváltás) és kapacitásának bővítése,
különösképpen a turisztika szempontból jelentősebb potenciállal rendelkező
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településeken, és ezen belül is a program által fejlesztett kulturális értékekhez és
turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódóan;
4.

kezdő vállalkozások elindításának, illetve mikrovállalkozások növekedésének az
ösztönzése.

Az alábbi szempontoknak való megfelelés előnyt jelent a támogatási döntéshozatal során:


a helyi vállalkozások térségen kívüli üzleti kapcsolatainak bővítése - különös
tekintettel az exportból származó bevételekre, illetve turizmus esetén a külföldiek
által eltöltött vendégéjszakák növelésére;



a helyi vállalkozások és a svájci partnerek közötti üzleti kapcsolatok bővítése;



megváltozott munkaképességűek és tartós munkanélküliek foglalkoztatása;



az
energiatakarékosságot,
megvalósítása.

környezet

védelmét

szolgáló

beruházások

A munkahelyteremtésre pályázhatnak profitorientált gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozások és non-profit szervezetek. A pályázati alap működéséért Kazincbarcikai
Város Önkormányzat felel, miközben a projektek kiválasztásába az üzleti életben komoly
tapasztalatot szerzett szakembereket is bevonnak.
3. Kulturális, természeti értékek bemutatása főként társadalmi nevelés céljából;
turisztikai szolgáltatások fejlesztése
3.1 Kiállító-, konferencia- és tehetséggondozó-központ a Radvánszky-kastélyban –
projektgazda: Sajókaza Önkormányzata
A projekt keretében a Radvánszky-kastély részleges felújítására és egy kiállító-,
konferencia- és tehetséggondozó-központ kialakítására kerül sor. A Radvánszky-kastély
klasszicista épülete jelenleg is kulturális célokat szolgál. 2004 óta rendszeresek a kastély

épületében és parkjában a Borsodi Művészeti Fesztivál eseményei, 2008-tól évente
modern képzőművészeti kiállítást rendeznek. Az épületben a Radvánszky-család könyvtára
eredeti állapotában megmaradt, az ún. „írószoba” állandó kiállításnak ad helyet. Az egyre
bővülő funkciók színvonalas ellátására sem a kastély épülete, sem felszereltsége, sem
külső környezete nem alkalmas, hiányzik a rendezvények hátterét biztosító felszereltség,
berendezések, az infrastruktúra elégtelen. Szükséges a vizesblokkok, nyílászárók,
tetőszerkezet felújítása, az épület akadálymentesítése, bel- és kültéri bútorok, eszközök
beszerzése.
A projekt keretében tervezett beruházással lehetőség lesz oktatási programok,
konferenciák, üzleti megbeszélések színvonalas megrendezésére. A tervezett
konferenciaterem üzleti, tudományos és ismeretterjesztő, szakmai programoknak; a „fehér
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asztal terem” üzleti találkozóknak és magánrendezvényeknek adhat méltó helyszínt. Az
időszakos és állandó kiállítások helyszíneit is a mai követelményeknek megfelelően kell
berendezni, felszerelni. Az „irodalmi szalonban” kapnak helyet az irodalmi tárgyú
események. A tehetséggondozás területén képzőművészeti kurzusok, irodalmi műhelyek,
táncórák juthatnak megfelelő elhelyezéshez. Radvánszky Ferenc adományát - gazdag
óragyűjteményét - a felújítás után ideiglenes kiállításként a kastélyban kívánják elhelyezni.
A rendezvények körének, típusának bővítése a működtetés szempontjából is fontos, hiszen
meg kell teremteni az épület kulturális célú működtetésének anyagi feltételeit. Az épület
tehát nem kifejezetten turisztikai célpont, hanem a kistérségben egyedülállóan nívós
rendezvényhelyszín, ahol kiemelt szerepet kap a helyi közösség, fiatalság kulturális
nevelése. Ez utóbbi különösen fontos egy olyan társadalmi-gazdasági szempontból
elmaradott településen, ahol a lakosság mintegy fele roma származású, és többen
telepszerű lakókörnyezetben élnek.
A település általános iskolája mellett található kastélyban többféle tehetséggondozási
programot szerveznek, melyeken preferálják a hátrányos helyzetű gyerekek (rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülők gyerekei) részvételét. Az alábbi
programok megvalósítását tervezik a támogatásból:


rendhagyó irodalomórák a könyvtárszobában;



alkotótábor tehetséges képzőművészeknek a kistérségből;



nyári, tavaszi, őszi művészeti tábor főként hátrányos helyzetűeknek;



rendszeres képzőművészeti képzés főként hátrányos helyzetű gyermekeknek heti
egy alkalommal.

A kastély része lesz a kistérségben kialakítandó és az iskolás csoportoknak kínálandó
gyakorlatias ismeretterjesztő oktatásnak. A kastély felújítása - melynek munkálataiba
szakképzettség függvényében a helybeli hátrányos helyzetű lakosságot is bevonják -,
illetve működtetése a rendezvények széles körének befogadásával, a szolgáltatások
(idegenvezetés, catering) részben helyiek által történő biztosításával egyfajta mintát,
motivációt jelenthet több kistelepülésen is található, kultúrtörténeti, építészeti szempontból
kevésbé jelentős kúria támogatással történő hasznosításához.
A kastély működtetését az önkormányzat biztosítja a művelődési központon keresztül. Az
önkormányzat korábban már apró lépésekben, közmunkások bevonásával megkezdte a
kastély felújítását, ahol a helyi lelkes, kulturális szervező csapat évente 3-4 kiállítást is
szervez. Ez az a meglévő bázis, kulturális szervezőtevékenység, amire a jövőben lehet a
kastély működését építeni. A kastélynak további fejlesztési lehetőséget jelent, ha a
Radvánszky család egyedülálló könyvtári anyaga visszakerülne az evangélikus egyház
budapesti központi könyvtárából.
3.2 Rudapithecus Park és tematikus útvonal kialakítása Rudabányán - projektgazda:
Rudabánya Város Önkormányzata
A rudabányai előember lelőhelyen és környezetében jelenleg nem hozható létre jelentős
egyedi értékkel bíró turisztikai vonzerő a Svájci Hozzájárulás Program támogatásával.
Ennek alapvető oka, hogy az érintett terület a település belterületi határától mintegy 3
kilométerre, egy felhagyott külszíni bányaterületen található. Ahhoz, hogy turisták sokasága
látogathassa az érintett területet, szükségesek alapvető infrastrukturális beruházások: a
lelőhelyhez vezető közút felújítása; fedett tető építése 1200 m²-en a lelőhely, így az értékek
védelme miatt; a volt bányaterület egy résznek rekultiválása, illetve korlátok kiépítése, a
biztonságos közlekedés miatt. Ezen beruházásoknak, valamint a lehetséges turisztikai
attrakciók létrehozásának a költsége egyrészről meghaladja a rendelkezésre álló
forrásokat, másrészről a létrehozott attrakciók megtérülésének és gazdaságos
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fenntartásának jelentős kockázatai vannak. Ezért vált szükségessé a projekthelyszín
megváltoztatása, a fejlesztések nagyobb részének a település belső területén való
megvalósítása.
Ugyanakkor megmaradt a beruházás célja, hogy kialakítson egy olyan környezetet, ahol
Rudabánya bemutatható, mint „a Rudapithecus otthona”. Ennek keretében a Rudapithecus
Park kialakításával az alábbi fejlesztések valósulnak meg:


Óvoda utcai üresen álló óvoda épületének felújítása és új turisztikai funkcióval való
megtöltése, egy látogató-, oktató- és kutatóközpont kialakítása, ahol méltó kiállítási
helyet kaphatnak a Rudapithecusszal kapcsolatos kiállítási tárgyak, leletek. Jelenleg
csak kis területen (mintegy 7-10 m2-en), a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bányászattörténeti Múzeum ásványtani kiállításának termében tekinthető meg
néhány lelet (kb. 5-10 lelet) és kiállítási tárgy. A múzeum és a budapesti földtani
intézet raktárában még számos lelet található, melyek eredetiben vagy másolatban
az új helyszínen kiállíthatóak.



Óvoda utcai régi óvoda épületének kertjében egy, a 10 millió évvel ezelőtti
állatvilágot megidéző szoborpark (Rudapithecus Park) kialakítása. A látogatók
széles körének élményt nyújtó szoborparkban a Rudapithecus korából származó
jellegzetes élőlények másai lennének kiállítva: Rudapithecus ősmajom (120-130 cm
magas), Hipparion - ősló - (marmagassága kb. 1,4 m); gumósfogú őselefánt (450
cm magas); Lartetotherium vagy Aceratherium - orrszarvú (kb. 2 m magas - 4 m
hosszú); Suidae csoport - ősdisznó - (kb. 60 cm magas).



A településen 7 állomásból álló tematikus útvonal kijelölése és kitáblázása a
település nevezetes épületeinél. Megjelenített témák: Rudapithecus hungaricus és
emberfejlődés, bányászat, Rudabánya híres személységei, településtörténet.



Gvadányi J. utcában található klasszicista stílusú 207 m 2 alapterületű parasztház
megóvása az összeomlástól, hagyományőrző tájházként való működtetése. Az
épület helyet ad egy egykori, XIX. századi bányászlakás mindennapi
életkörülményeit bemutató tárlatnak.
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Rudabánya és a bányató közötti földutak minimális tereprendezése: gyalogos,
kerékpáros- és autós forgalom számára járhatóvá tétele, valamint információs
táblák kihelyezése.

A projektek jövőbeni működtetése során kiemelt partnerek:


Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Bányászattörténeti
rudabányai látogatók irányítása a projekthelyszínre;



Herman Ottó Múzeum (Miskolc), mint a „Pannon-tenger”-kiállítás helyszíne: miskolci
múzeumot látogató turisták kiszervezése Rudabányára;



Aggteleki Nemzeti Park igazgatósága: aggteleki turisták kiszervezése, a nemzeti park
turisztikai kínálatának bővítése.

Múzeum

(Rudabánya):

A Rudapithecus Park működtetését a jövőben a rudabányai önkormányzat biztosítja BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeummal együttműködésben 1 új munkahely
létrehozásával. A korábbi évi 4000 fő helyett a településen minimum 7000 fő látogatása
várható. A település belterületén megvalósuló beruházásnak közösségépítő hatása is van,
mivel a létesítmények kisebb rendezvények befogadására is alkalmasak.
3.3 Damasa-tanösvény kiépítése, felszerelése, falumúzeum felújítása - projektgazda:
Bánhorváti Önkormányzata
A tanösvény a Bükki Nemzeti Park határán, a Lázbérci Tájvédelmi Körzetben található,
mely az omlással keletkezett természeti képződményhez, a Damasához vezeti a látogatót.
Az ösvényen, a Damasához vezető úton megismerheti a látogató a településhez
kapcsolható egyéb értékesebb kulturális és természeti látnivalókat is. A tervezett tanösvény
a falumúzeumtól indul, 5 állomása lesz. Az állomásokon bemutató, ismeretterjesztő
táblákkal, hulladéktárolókkal, pihenőhelyekkel. A tanösvény állomásai:
1.

Templom tér: Bánhorváti múltja és jelene, a falu néprajza, látnivalóinak
bemutatása

2.

Som-pataki pincék: Bánhorváti, mint a szőlő- és gyümölcstermesztés térségi
központja; borászat története az Egri Érsekséggel összekötve

3.

Bodó-tó: a tó kialakulásának története, a bükki erdők állatvilága és vadállománya,
erdészet

4.

Rózsás-kő: a térség és a Bükk jellemző növényzetének bemutatása, botanika,
növénytani ritkaságok, természetvédelem
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5.

Damasa-szakadék: a szakadék kialakulásának legendája és valós földtani
képződése

6.

Miklós-forrás: mezőgazdaság a térségben

7.

Templom tér: végállomás

A tanösvény nyomvonala összekapcsolható a szomszédos falvak gyalogos- és lovastúraútvonalaival, így egy hálózat részét alkotja majd. A tanösvény kiépítését, éves
karbantartását a helyi hátrányos helyzetű lakosokkal fogják megoldani. A tanösvény
kiindulópontjánál található falumúzeum is megújul a beruházás során. A vizesedés miatt
jelenleg nem látogatható falumúzeumban méltó elhelyezést nyernek a település életét és
hagyományait megörökítő emléktárgyak. Az épületben kialakítanak egy kis rendezvény- és
előadótermet, ahol ismeretterjesztő előadásokat lehet tartani, egyéni kutatómunkát lehet
végezni, közösségi programokat lehet szervezni.

Bánhorváti mellett van a Lázbérci-tó északi vége, ahol a gáton a Borsodi Művészeti
Fesztivál részeként egész hétvégés fesztivált terveznek. Az esemény célja többek között,
hogy évente felhívja a figyelmet a Lázbérci-tóra és környezetére, így Bánhorvátira és a
környék kirándulóhelyeire.
A tanösvény és a falumúzeum fenntartását a településen működő és a hagyományőrzést,
természetvédelmet célként megfogalmazó Bánhorváti Falumúzeum Alapítvány biztosítja a
jövőben.
4. Kulturális programok és kommunikációs tevékenységek
Kazincbarcika nehézipari múltja rányomja bélyegét a kistérség megítélésére. Ezt a képet
kell átformálni, a térséget adottságainak, üzleti lehetőségeinek bemutatásával új
megvilágításba helyezni. A kistérség promócióját a versenyképesség megteremtése
érdekében alapvetően két formában látjuk hatékonyan megvalósíthatónak: kommunikációs,
PR- és marketingtevékenységgel, illetve programszervezéssel; e tevékenységek
megvalósítására egy-egy támogató projekt keretében a program teljes időszaka alatt kerül
sor. Így biztosítható a turisztikai fejlesztések kihasználtsága, ismertségének folyamatos
fenntartása, illetve a térség vállalkozásainak üzleti sikerei, jövőbeni versenyképességük, a
gazdaságfejlesztést támogató eszközök, lehetőségek (inkubáció, pályázati alap)
közvetítése a megfelelő célcsoportokhoz. Az alábbi projekteket oly módon kell
megvalósítani, hogy azok végrehajtásába bevonják a helyi erőforrást, szükség szerint a
kistérségben tanuló vagy a kistérséghez szoroson kötődő szakembereket. A promóció
során érdemes megkeresni a Kazincbarcikáról elszármazottakat is.
A kistérségi promócióhoz kapcsolódó támogató projekteket úgy állították össze, hogy a
kazincbarcikai, illetve a térségi imázs javításán túl támogassák a programban tervezett
infrastrukturális beruházások sikeres működtetését.
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4. 1 Kulturális programok
Az alábbi programok megvalósítása Kazincbarcikai önkormányzat fő felelősségi körébe
tartozik, miközben a programok szervezése és lebonyolítása a Barcika Art Kft.
feladatkörébe tartozik. A kft. rendelkezik a programok megszervezéséhez szükséges
tapasztalatokkal, helyismerettel, kapcsolatokkal és szakemberekkel.
4.1.1 „Imázsfesztivál” - Képzőművészet a köztereken
A programban a legnagyobb hatásúnak tekintett és a svájci Vevey település mintájára újként
megvalósítandó rendezvénye az Imázsfesztivál. A fesztivál valójában több mint egy
évenkénti egyszeri esemény, szinte egy egész éves folyamatos programot, megjelenést
kínálna a városban. A program alapja, hogy Kazincbarcikán, mint a kistérség vezető
településén hangsúlyozza és új szempontok szerint mutassa be a város értékeit:


neves urbanisztikai kitüntetésben, Hild-éremben részesült nagy zöldfelületi
rendszere - széles utak, tágas parkok szobrokkal;



A ’60-as, ’70-es években épült (az adott korban modernek számító) jellemzően
„négyzet alakú” épületek sokasága. Ezen épületek napjainkban főként energetikai
korszerűsítés céljából felújításra szorulnak, ami szigetelés elhelyezése révén érinti
a homlokzati megjelenést. Ez lehetőséget ad az épületek megjelenésével való
játékra. Mivel a jelentősebb beruházási költség miatt formai és anyaghasználatbeli
változás nemigen várható, ezért javasolt az épületek megjelenésével, színével
ÚJAT, EGYEDIT alkotni.

A fentiekhez kapcsolódóan szükséges kiemelni a kazincbarcikai művészeket, pl. az Izsó
Miklós Képzőművészeti Kört és az aktív fiatal képzőművészeket.
A fentiek kombinációja adta az ötletet a városban a kreativitás ösztönzésével egy átgondolt
iránymutatás mentén egy országosan is egyedülálló új építészeti arculat kialakításához. Az
új arculatnak lennének állandó elemei; illetve egy-egy évenkénti, változó tematikájú
rendezvényt is szervezne a város, ami Kazincbarcikára és a térségére irányítaná a figyelmet.
Reményeink szerint mindez nemcsak a település egyedi megjelenését és megújulóképességét sugározza, hanem hozzájárul a helyi lakosság bevonásával egy, a
vagyontárgyak és polgártársaikért felelősséget érző lokálpatrióta közösség kialakulásához is.
A program célja
o

Országosan egyedülálló arculat és imázs kialakítása a megújulás és
modernitás szellemében.

o

Figyelemfelhívás Kazincbarcika imázsalkotó tényezőire: színes házakra és
szobrokra.

o

A szunnyadó kreativitás felébresztése a helyi lakosságban, a képzőművészet
megjelenése a mindennapokban.
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Tervezett programok
o

Egy-egy szakmai esemény megszervezése évente.

o

Évente egy egyhetes alkotótábor szervezése a rendezvény idején
szobrászoknak, fotósoknak, festőknek, filmeseknek mintegy 20 fő számára.
Az alkotótáboroknak évente változó témája lehet, miközben az alkotások
elsősorban a város közterein jelennének meg. Ilyen alkotások lehetnek pl.
műanyagból állandóan köztereken (pl. parkokban, játszótereken, strandon,
26-os út mente) lévő utcai szobrok létesítése; köztéri bútorok készítése
hulladékból. Az alkotások a város meghatározó vállalatainak bevonásával
készülhetnek, pl. a BorsodChem jelezte, hogy kész az eseményt
alapanyagokkal, illetve szakmai kapcsolataival támogatni. A filmművészet
témában érdemes együttműködni a közeli Miskolcon több éve rendszeresen
megrendezett Cinefest Filmfesztivállal, mely országosan az egyik
leglátogatottabb filmfesztivál.

o

A rendezvényen épület homlokzati festési projektek megvalósulása - évközi
pályázat eredményeként - „painted wall” - témához kapcsolódóan fotók,
festmények megjelenítése épületeken, közterületen lévő tárgyak, utcabútorok
festése (plakát vagy vászon formájában).

Fotók Vevey-ből

o

Városarculati irányelvek kialakítása, ami alapvetően a belvárosi panelközépületek homlokzati megjelenésével foglalkozik, miközben illeszkedik a
helyi építési szabályzat által előirt azon rendszerbe, hogy köztéri reklám
elhelyezését, illetve az épületek arculati megjelenését csak főépítészi
engedéllyel lehet elvégezni. Az irányelvek biztosítanák, hogy a városban az
újonnan megjelenő vizuális elemek ne véletlenszerűen, hanem
rendszerezetten, témához kapcsolódóan jelenjenek meg és egy koherens
képet nyújtsanak. Az irányelvek kitérnek többek között a programba
bevonandó városrészekre, épületekre, azok homlokzatára, hasznosítási
céljára (pl. művészeti, reklám), közvetítendő üzenetre, a megvalósítási
időszakra (állandó jelleggel, vagy ideiglenesen egy-egy rendezvény idejére),
ütemezésére, módszerére. Az épületek mellett az irányelveknek ki kell térniük
a zöldfelületek, terek megújítási céljára, módjára, illetve egyéb épített értékek
(pl. utcabútorok, támfalak, villanyoszlopok) képzőművészeti alkotással való
díszítésére.
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Az irányelvek alapján nyílt pályázati felhívásban kiválasztott vagy felkért
művészek által elkészített tervek alapján évente 8-9 épület homlokzatának
kifestése, mely kapcsán 3 éven belül mintegy 25-30 épület homlokzatán
jelennek meg állandó képzőművészeti alkotások. Első évben az alábbi
épületek jöhetnek szóba:


„Iskola utcában” - Herbolyai út - 4 db iskolaépület



Jószerencsét úton - irodaház, egy lakóház két db tűzfala, Üzleti
Szolgáltató és Inkubációs Park, Szalézi gimnázium - 4 épület



Gyermekek háza-Kézművesház - 1 épület



Egressy Béni úti 10 emeletes panelépületek utcafronti lépcsőházainak
falai

Iskola épületek jelenleg egymás mellett a Herbolyai úton

Épületek és homlokzatok jelenleg a Jószerencsét út mentén, az Üzleti Szolgáltató és
Inkubációs Park környezetében
o

A helyi lakosság intenzív bevonását biztosító programok, főként a rendezvény
ideje alatt:


Kiállítások főként köztereken, de egyéb helyszíneken (lakóépületek
lépcsőházaiban, üzletek kirakataiban, kistérség más településein) évközi gyerek-, amatőr pályázat eredményeként.



„Utcai akciók” (gyermekek, diákok bevonása közterek, közterületi
elemek díszítésébe, alkotás köztereken; fotódoboz köztereken,
kirakatok művészeti alkotásokkal való berendezése; köztéri bútor
készítése hulladékok - pl. petpalack- újrahasznosításából).



„Zöld falak”, növényzettel befuttatott homlokzatok, zöld tető kialakítása
lapostetős épületen - pl. Jókai kollégium tetején.



Tematikus városnéző, de kiemelten szobortúrák szervezése, illetve a
szocialista-realista építészet remekműveinek bemutatása (pl.
gyalogosan, kisvasúttal, hintóval) kitérve az építészeti elemeken túl a
kor egyéb jellemzőire.
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További kisebb léptékű programok évenként a rendezvény szervezése
során alakulnának ki.
o

A fesztiválhoz kapcsolódnának zenei, gasztronómiai kísérőrendezvények.

A fesztivál 2013-tól kezdődne, amit a program finanszírozásával 3 éven át terveznek
megvalósítani. Azt követően a terveink szerint helyi vállalkozásokat, nagyvállalatokat
vonnánk be a rendezvény megszervezéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtésébe.
Ez iránti lehetőséget, a program sikeres esetén kedvezően fogadta a BorsodChem Zrt. a
projekt-előkészítés részeként tartott egyeztetésen. A rendezvények a tervek szerint minden
év augusztus végére és szeptember elejére koncentrálódna, miközben év közben már a nyílt
pályázatokkal és kisebb akciókkal folyamatosan készítenék elő a következő eseményt. A
program technikai szervezése a Barcika Art Kft. feladata, míg a szakmai felügyeletére
(kuratóriumába) az építészet és a képzőművészet területéről helyi és nemzetközi hírnévvel
rendelkező szakembereket kérnénk fel. Továbbá tervezzük, hogy a partnerségi program
részeként együttműködünk a vevey-i imázsfesztivállal (www.images.ch).
4.1.2. Világzenei hétvége a Lázbérci-tónál
A Kazincbarcikai kistérség országosan is
egyedülálló tájképi értéke a Lázbérci-tó. A
Lázbérci-tó Bánhorváti felőli gátján a Borsodi
Művészeti Fesztivál záróeseményeként évente
szerveznek egy koncertet. Jelentős erőforrásokat
igényel az egy koncert megszervezése, a
színpad és nézőtér felállítása. A koncertekhez
kapcsolódó egyszeri infrastrukturális feladatok
elvégzéséből, illetve a tó egyedi jellegéből
következően javasolt a tó gátján egy kétnapos
világzenei fesztivál megrendezése, kezdetben a
Borsodi Művészeti Fesztiválhoz kapcsolódóan. A témaválasztást indokolja, hogy a tó
vízbázis-jellegéből, illetve környezetéből következően csak korlátosan tud látogatókat
befogadni (700-800 fő). Ezért javasolt a koncert tematikájának népszerű, ámde magasabb
jövedelműeket megszólító témában való megszervezése. Mindeközben a világzene alkalmas
a különböző népek kultúrájának kölcsönös megismerésére. Az elképzelések szerint a
Borsodi Művészeti Fesztivál programjába illeszkedő önálló eseményt országos hírűre
emelnénk, és a látogatóknak a szállást a kistérség és a környék szállásadói mellett
Szilvásváradon is biztosítani lehetne.
A program célja
A Lázbérci-tónál olyan 2-3 napos zenei rendezvény éves szinten rendszeressé tétele,
amelyek során a vendégek


különleges természeti környezetben,



magas zenei színvonalat nyújtó,



sokoldalú élvezeti értékkel járó, különleges élményhez jutnak.

Tervezett programok, a rendezvény koncepciója:


2-3 napos népzenei-világzenei fesztivál júliusban (illeszkedve B.-A.-Z. megye és
Heves megyei állandó programjaihoz);



főesemény 17.00-22.00 óra között, 3 fellépő zenekar;



egész napra kiterjedő programok;



délelőtt és kora délután gyermekprogramok: bábszínház, zenekar, gyalogos és
kerékpáros túraszervezés, Damasa- és lázbérci tanösvények végigjárása;
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a régióban készített kézműves ajándéktárgyak, illetve ételek kiállítása és vására;



a helyszínre való kijutást Kazincbarcikáról és Dédestapolcsányról induló rendszeres
buszjáratokkal kell biztosítani, miután a helyszíni parkolás lehetősége korlátozott.

A programot a svájci hozzájárulás támogatásával 3 évig szerveznék meg, ezt követően a
helyi vállalatok és a saját bevétel léphet a támogatás helyébe. A program szakmai
megrendezését a Barcika Art Kft. végezné.
4.1.3 Tánc ünnepe
Fontos, hogy a város és kistérsége az imázsalkotás részeként új lendületet kapjon, illetve a
képzőművészet utcára vitele mellett a mozgásművészet is megjelenjen a helyi
közösségekben és az utcákon. Ez színes látványos eseményekhez vezet, miközben vidám
közös szórakozást kínál a helyi lakosoknak. Svájcban hasonló céllal már évek óta
megrendezik a Tánc ünnepét, ami az egyik ötletet adta hasonló témájú és célú rendezvény
megszervezéséhez Kazincbarcikán és a kistérség településein.
Program célja


A táncművészet, a mozgás közelebb hozása az emberekhez.



A helyi lakosság bevonása a táncművészetekbe.



A közösségi élet ösztönzése.

Tervezett programok
Minden év áprilisának utolsó hétvégéjén a tánc nemzetközi világnapjához kapcsolódóan,
péntek este és szombaton, valamint vasárnap megrendezett eseményen az alábbi
programok valósulhatnak meg:
Kazincbarcika több pontján (pl. Szabadság téren és a Fő téren, esetleg még egy
helyszínen) szervezett táncprogramok, melynek során


az egyes helyszíneken helyi amatőr tánccsoportok bemutatója látható (iskolások,
ifjúsági, felnőttek);



évente egy tánctábor (pl. tangó, salsa, rock & roll) meghívása a városba, akik
nyilvános bemutatót is tartanának;



kiemelt látványosságként évente egy-egy meghívott profi tánccsoport tart bemutató
előadást változó műfajokban a Fő téren;



a bemutatók után az egyes helyszíneken közös táncház szervezésére kerül sor;



a zenés programok mindkét este egy-egy utcabálban folytatódnak (különböző
estéken eltérő stílusú zene) - rossz idő esetén fedett helyszínen;



kísérő programként hagyományosa jelleggel megvalósulna a virágünnep, amely
részeként virágkiállítás és virágkötőversenyt szerveznénk a kistérség termelőinek és
árusainak.

A kistérség többi településén akár egy napra koncentrálva lehetne a helyi diákok,
tánccsoportok bevonásával megtartani a Tánc ünnepét.
4.1.4. Órakiállítás Sajókazán a Radvánszky-kastélyban
A Radvánszkyak leszármazottjának az egykor Svájcban élt Radvánszky Ferencnek az
ideiglenes órakiállítása valósulna meg egy éven keresztül az épület felújítása után. Az
órakiállítás célja, hogy felhívja a figyelmet a megújult kastély épületre és szolgáltatásaira,
bemutassa a Radvánszkyak örökségét.
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A
kiállítás
Radvánszky
Ferenc
Svájcból
hazatelepült órarestaurátor magángyűjteményéből
nyílik. A 17-20. századi kollekció minden egyes
darabja
működőképes.
Közöttük
olyan
órakülönlegességek is szerepelnek, amelyek
egyetlen magyarországi közgyűjteményben sem
láthatóak. Radvánszky Ferenc több évtizedes
munkásságának eredményeként olyan luxus
darabokból álló gyűjteményt mutathatunk be,
amelyek mind külső megjelenésükben, mind
működőképes
szerkezetük
révén,
igényes
enteriőrben is felkeltik az érdeklődést, s egyben
muzeális értéket is képviselnek. Ezek a művészettörténeti korszakokat felidéző tárgyak
nemcsak esztétikailag jelentősek, hanem az ipartörténet korhű dokumentumai is.
Az órakiállítás megszervezéséhez szükséges megfelelő tároló eszközök beszerzése, a
kiállítás anyagának biztonságos szállítása, a kiállítás promóciója és biztonságos őrzési
feltételeinek kialakítása. A kiállítás nyitva tartását a sajókazai önkormányzat biztosítja a
művelődési központ bevonásával.
4.1.5 Rendezvényinfrastruktúra feltételeinek javítása
Az évenként ismétlődő rendezvények költséghatékonyabb megtartását segíti, ha a
kistérségben rendelkezésre állnának egész évben használható színpadtechnikai eszközök.
Így tervezzük a fedett térben is világítástechnikához használható színpadfedés, kb. 800 m²es rendezvénysátor, hang- és fénytechnikai eszközök, valamint rendezvénytechnikai
eszközök (mobil wc, taposókordonok) beszerzését. Az eszközök a fenntartási költségek
megtérítése fejében a kistérség településein tartandó közcélú és kulturális célú
rendezvényekhez kikölcsönözhetők lesznek. Ezek mind olyan eszközök melyek a téli
időszakban is használhatók, nagyobb csarnokokban, illetve művelődési házakban kulturális
eseményeken.
4.2 Kommunikáció és PR-tevékenységek
Kazincbarcikának és kistérségének nemcsak az infrastrukturális beruházásokkal, a
kulturális rendezvényekkel, hanem a közvetlen kommunikációs eszközök által is támogatni
szükséges az imázsépítést, illetve a gazdaság- és turizmusfejlesztést. Kazincbarcika és a
kistérség kommunikációjában számos hiányosság fedezhető fel. Többek között az egyik
legfontosabb feladat a nyomtatott és elektronikus településkommunikációban a tartalom és
a megjelenési arculat összehangolása. Vagyis szükséges egy egységes kommunikációs
tevékenység megvalósítása, részben új eszközök kialakításával, amelyek alapvetően az
imázsépítéshez illeszkedően a befektető-, illetve a turizmusszervezést támogatják. Az
alábbi tevékenységek a városi kommunikációért, illetve a helyi közszolgálati média
működtetéséért is felelős Barcika Art Kft. szakmai szervezésében valósulnának meg.
4.2.1 Honlap fejlesztése hivatalos tájékoztatás céljára
A
kazincbarcikai
önkormányzat
hivatalos
portálját
(www.kazincbarcika.hu)
átszerkesztenénk, mely ezt követően célcsoportonként (helyi lakosság, turisták,
vállalkozások) adna információt a városról és a térségéről. A főbb információk angol és
német nyelven is megjelennének a honlapon. A Barcika Art Kft. készülő új honlapja pedig
megmaradna a helyi aktuális hírfolyam információs eszközeként úgy, hogy a két internetes
felület közti kapcsolat (átjárhatóság) biztosított lenne.
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A honlapon a szöveges információk mellett megjelenne a televíziókban is lejátszható
befektetőknek és turistáknak szóló imázsépítő kisfilmek is. Továbbá a honlap
szerkesztésénél biztosítanánk, hogy a turisták okostelefonon futó alkalmazásokon is
hozzájussanak a térség legfontosabb turisztikai termékeinek, szolgáltatásainak a
bemutatásához.
4.2.2 Imázsformáló arculat kidolgozása; Kazincbarcika és térsége kommunikációja
befektetők, turisták felé
Szükséges Kazincbarcika, a kistérség, illetve a projektben megvalósított beruházások
kommunikációja, melyet az alábbi rendszerben kívánunk összehangolni:


Arculati kézikönyv készítése Kazincbarcika arculati elemeinek megújítására és
megfelelő alkalmazására.



Imázsjellegű, főként képeket tartalmazó színes kiadvány Kazincbarcikáról és
térségéről (3 nyelven).



Kétoldalas szórólap a projekt keretében megvalósítandó beruházásokról
projektenként (Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Park, sajókazai Radvánszky-kastély,
Rudapithecus Park és tematikus útvonal, Damasa-tanösvény) - magyar és angol
nyelven.



Főként osztálykirándulásokhoz a térségben tartandó rendhagyó órákról egy
összefoglaló kiadvány készítése (magyar és szlovák nyelven).



Informatív kalauz turistáknak a látnivalók, szállásadók, vendéglősök és egyéb
turisztikai szolgáltatók főbb adataival - magyar, angol és német nyelven



Befektetőknek informatív kiadvány készítése Kazincbarcika üzleti lehetőségeiről,
meghatározó vállalkozásairól (magyar, angol és német nyelven).



Plakátok (A1 méret) készítése a kulturális programok beharangozásáról.



Óriásplakátok készítése az imázsfesztivál és a modern Kazincbarcika
bemutatására, amit a kazincbarcikai önkormányzat számára az ország egész
területén rendelkezésre álló évi 100 M Ft-os hirdetési keret felhasználásával
tervezünk felhasználni.



Az új arculat bemutatására egyedi, a városhoz, illetve létrejövő turisztikai és
kulturális szolgáltatásokhoz kötődő merchandising jellegű termékek (pl. kis
csomagban műanyagfigurák a Rudapithecus Parkban bemutatandó élőlényekről,
hasonló tartalmú színező vagy kártya) készítése.



Az imázsalakítást támogatná az előkészítés évében egy mentálhigiéniás képzési
program megszervezése, mely a BorsodChemben zajló hasonló programmal
párhuzamosan a város multiplikátor személyiségeinek segítene az önismeretben,
illetve egy együttműködő, egymásra figyelő környezet kialakításában. Ehhez
kapcsolódóan valósulnak meg a kistérségben a programban résztvevő
önkormányzatok, illetve kiemelt intézményei irányításában, valamint befektetés- és
turizmus szervezésében vezető szerepet betöltő személyek idegen, angol nyelvi
képzése (mintegy 20 fő 240 órás képzése), annak érdekében, hogy a nemzetközi
együttműködések intenzívebben bekapcsolódhasson a térség.

4.2.3 Külföldi és belföldi befektetői-turisztikai vásárokon való megjelenés
Potenciális befektetők megkeresése, akik igénybe vehetik az Üzleti Szolgáltató és
Inkubációs Park szolgáltatásait, letelepülnének az ipari parkba, vagy üzleti kapcsolatot
folytatnának valamelyik, már a térségben jelen lévő vállalkozással.
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A partnerek megkeresését közvetlen levél kiküldésével, valamint érdeklődés esetén
személyes felkeresés útján végeznénk. Ezért az alábbi tevékenységek megvalósítását
tervezzük.


Egy világszintű műanyag-,
BorsodChemmel Európában.



Európában gépgyártással, környezetiparral, vegyiparral, műanyagiparral foglalkozó
klaszterek felkeresése az ipari parkba való betelepülés céljából, vagy a térség
vállalkozásainak való üzleti partnerkeresés támogatására. A közvetlen levéllel való
megkeresést, érdeklődés esetén mintegy 5-7 esetben személyes találkozó
megszervezése is követné.



A program időtartama alatt egy Svájcban megrendezendő Magyarországgal
kiemelten foglalkozó turisztikai kiállításon való részvétel (pl. Luganóban)



A BorsodChem Zrt. kínai tulajdonosai révén üzleti együttműködések szervezése
kínai vállalatokkal potenciális betelepülés érdekében.

vegyipari

vásáron

való

közös

részvétel

a

A programokon való részvételhez és a város képviseletéhez a szakterületen tapasztalt
üzleti szolgáltató partner bevonását tervezzük.
4.2.4 Svájci partnerségi program folytatása tapasztalatcsere részeként
A projekt-előkészítés során megkezdett svájci partnerségi programot, tapasztalatcserét
folytatnánk Elsődlegesen Sierre településsel való együttműködésre koncentrálnánk. Az
együttműködés a gazdaság és a kultúra-sport területét érintené: A gazdaságon belül az
inkubációs tanácsadást, a környezetgazdálkodást, ezen belül is a szelektív hulladékgyűjtés
szervezését, valamint a turisztikai együttműködés szervezését. A partnerség során teret
kívánunk adni az érintett térségekben lévő vállalkozások üzleti együttműködési
lehetőségeinek kialakítására.
A kulturális terület részeként megvalósulhatna művészeti csoportok cseréje, kölcsönös
részvétele a másik település rendezvényein. A kulturális együttműködés részeként kiemelt
fókuszban van a vevey-i imázsfesztivállal való partnerség kialakítása. Míg a sportegyüttműködés területén tervezzük a MODERN Kazincbarcika képébe illeszkedő
strandlabdarúgás széles körben való megismertetését. A strandlabdarúgó válogatott
kazincbarcikai születésű csapatkapitányának példaképként való bemutatása mellett egy
újonnan kialakítandó strandlabdarúgó-pályán a magyar és a világbajnoki ezüstérmes svájci
válogatott mérkőzésének megrendezését tervezzük.
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IV. Várható hatások
A projekt céljaihoz kapcsolódnak várt számszerűsített eredmények, amelyek megjelennek
a jelentkezési lapban, illetve a logikai keretmátrixban:

Beavatkozási stratégia

Objektíven mérhető
teljesítménymutatók

Információk forrásai

Távlati, átfogó stratégiai célok
Közép- és hosszú távú
munkahelyteremtés
keretfeltételeinek megteremtése
Kazincbarcikán, egy megváltozott
imázsú, MODERN városban és a
kistérségében

700 új munkahely létesítése
az Üzleti és Inkubációs
Parkban 2014.12-ig; a
kistérség negatív elvándorlási
tendenciája 2011-hez képest
lassul 2014.12-ig

Barcikai Ipari Park Kft. jelentése
az Üzleti Szolgáltató és
Inkubációs Parkba betelepülő
vállalkozások statisztikai
foglalkoztatási adatai alapján;
KSH népmozgalmi statisztikai
jelentése a kistérségről

Közvetlen projektcélok
Vállalkozások
munkahelyteremtésének és
letelepedésének ösztönzése az
üzleti környezet fejlesztésével

4-5 új vállalkozás
letelepedése a kistérségben
és 15-20 vállalkozás
Barcikai Ipari Park Kft. jelentése
fejlődésének elindítása az
alapján
inkubációs program részeként
2015.12.-ig

A kistérség társadalmi nevelési
célokat is szolgáló kulturális,
turisztikai szolgáltatás
kínálatának bővítése

Sajókazán, Rudabányán és
Bánhorvátiban összesen 3 db
új, a jelenlegihez képest
magasabb színvonalú
turisztikai-kulturális
szolgáltatás kialakítása
2013.12-ig

A programirányító szervezet
jelentése alapján a program
időközi jelentésében

A kistérség egyedi értékeinek
bemutatása a széles
közönségnek, a szabadidőeltöltési lehetőségek bővítése a
kistérségben

11 000 látogató évente a
létrehozott a turisztikaikulturális szolgáltatásoknál
2013-től kezdődően

A projektpartnerek jelentése az
üzemeltető szervezetek által a
látogatók létszámáról vezetett
statisztika alapján

Kazincbarcika és kistérsége
imázsának javulása a helyi
lakosság, befektetők, potenciális
látogatók körében

Helyi lakosság körében
erősebb a kötődés a
kistérséghez 2014.12-ig

Kérdőíves felmérés a helyi
lakosság körében

A programok megvalósítása kapcsán várt további gazdasági, társadalmi, környezeti
eredmények, hatások:


A Kazincbarcikai kistérségben tervezett legalább 700 új munkahelynek jelentős
jövedelmi hatása van, ami helyben további fogyasztást, illetve helyi szolgáltatások
igénybevételét generálja, miközben a munkanélküliség csökkenése hozzájárul az
állami támogatások mérsékléséhez.



A kistérség népességmegtartó-képességnek
Kazincbarcikai kistérségben való boldogulásra.



Új kulturális, imázsépítő programokkal, vállalkozások megjelenésével sikeres
példák nyújtása, mely eredményeként a saját soruk befolyásolása érdekében az

javulása,

remény

nyújtása

a
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egyéni felelősség növekedhet, és ezzel együtt a munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség javulhat.


Számtalan üres vagy alulhasznosított ingatlan állagromlásnak megóvása, sőt
gazdasági, üzleti célokra való hasznosítása.



Hosszabb távon, az egyedi helyzettől függően megújuló energiaforrások bevonása
az ingatlanok üzemeltetésébe.



Az integrált projektekből álló program sikeres lebonyolítása, melyhez kapcsolódó
módszertan példa lehet más állami támogatású térségfejlesztési program számára.

A programhoz kapcsolódó, párhuzamosan megvalósuló projektek, melyek a célok elérést
támogatják:
A következő EU- (ÉMOP-) támogatással megvalósulás alatt lévő projekthez van
kapcsolódása jelen pályázati programnak:
- Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése a termelő vállalkozások telephelyi
feltételeit javítja;
- a kazincbarcikai városközpont funkcióbővítő rehabilitációja, miután az Üzleti Szolgáltató
és Inkubációs Park is a városközpontban valósul meg;
- a rudabányai RudaPark kialakítása kapcsolódik a rudabányai bányászati múzeumban
2010-ben TIOP-programból megvalósult múzeumpedagógiai projekthez.
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