
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gondoskodó város 
Egy nap a fogyatékkal élőkért 
 
 
2019-ben immár tizenötödik alkalommal rendeznek Esélyegyenlőségi Napot Kazincbarcikán, az 
ország egyik legszínesebb városában. Az idei rendezvény azonban más lesz, mint a korábbiak. 
- Egyesületünk tavaly télen nagy fába vágta a fejszéjét – mondta Tomkóné Kiss Mária, a 
Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke. – Pályázatot nyújtottunk be a 
„Színezzük együtt Kazincbarcikát” helyi akciócsoport által kiírt, „Civil szervezetek, helyi közösségek 
együttműködése Kazincbarcikán” című felhívásra. Idén tavasszal kiderült, hogy projektünket 
támogatásra érdemesnek találták, így most szeptemberben egy kibővült esélynappal, egész 
pontosan a „Gondoskodó város” című egész napos rendezvénnyel várjuk fogyatékkal élő 
sorstársainkat, családjaikat, s minden érdeklődőt. Úgy gondoltuk – folytatta az elnök asszony -, hogy 
a jubileumot oly módon tesszük különlegessé, hogy nemcsak magunkkal, vagyis mozgáskorlátozott 
embertársainkkal ünnepelünk, hanem valamennyi fogyatékkal élő társadalmi csoportot meghívjuk 
és megszólítjuk. S ha már itt vannak velünk, akkor együtt is beszélgethetünk hétköznapi 
gondjainkról, bajainkról; úgynevezett érzékenyítés során bemutathatjuk azon hátrányok egy részét, 
amit egy-egy csoport kénytelen elszenvedni a mindennapok során. S amire még nagyon büszkék 
vagyunk, hogy valamennyi vendégünk ízelítőt is ad abból, hogy milyen páratlan művészeti vagy 
sporttevékenységre képesek a fogyatékkal élők. Így lesz olyan zenészünk és énekesünk, aki vak és 
látássérült, siket vagy nagyothalló, de értelmileg akadályozott fiatalok és kerekesszékben ülő 
táncosok is szórakoztatják majd a közönséget. 
 
Kol(or)ibri 
 
A természet apró, repülő ékkövei – így hívják sokan a színes tollú és bámulatos mutatványokra 
képes kolibriket. Nem véletlenül választotta ezt a KolorBarcika színeibe öltöztetett lenyűgöző 
kismadarat jelképének a rendezvény. Hiszen azok az emberek, akik a nap során bemutatkoznak, 
valamennyien vágynak arra a szabadságra, ami csak egy madárnak adatik meg; s a maguk módján 
olyan színes és különleges személyiségek, mint a kolibri. 
Természetesen a sport- és művészeti bemutatók mellett tájékoztató előadások is elhangoznak 
majd; például bemutatkozik a város legnagyobb megváltozott munkaképességű embereket 
foglalkoztató vállalkozása, a Litoplan Nyomda is. 
Emellett olyan ingyenes szűrővizsgálatok is igénybe vehetőek majd, melyek a különböző 
fogyatékosságok kialakulásában, megelőzésében nagyon fontosak: látás- és hallásvizsgálat, lúdtalp 
megelőzés, ortopédiai tanácsadás. 
A programhoz kötődve már hetek óta fut egy rajz-és fotópályázat, melyre szeptember 9-éig még 
várják az alkotásokat. 
Az Esélyegyenlőségi Napok hagyománya idén sem törik meg, s a nap végén egy – a tagság által 
ismert és szeretett – népszerű és országosan is ismert művész ad műsort. Ez a sztárvendég 2019-
ben Gergely Róbert lesz. 
A program új helyen várja az érdeklődőket; a Kazinczy Ferenc Tagiskolában szeptember 14-én 10-
től 18.30-ig tart a „Gondoskodó város” című rendezvény, az integráció és az elfogadás jegyében. 
Részletes program és pályázati felhívás az egyesület közösségi- és weboldalán. 

 
 


