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2020. március 25.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

A LEGNEHEZEBB NAPOK MÉG HÁTRAVANNAK
Az elmúlt egy hét intézkedései Kazincbarcikán

- Március 17-étől a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató
Központ központi irányítása, Család-és Gyermekjóléti
Központja és Szolgálata kizárólag ügyeleti
szolgáltatást biztosít.
- A szociális étkeztetés folyamatosan biztosított.

A koronavírus elleni védekezés leghatékonyabb formája az emberi, fizikai kontaktok megszüntetése, vagyis ha otthon
maradunk. Ez az egyetlen megoldás, hogy biztosan megvédjük magunkat és a családunkat.

A vírus világszerte megmutatta, hogy mindenkit elérhet, de a szépkorúak vannak a
legnagyobb veszélyben. Épp ezért MINDANNYIAN miattuk maradunk otthon, mert szeretnénk
vigyázni szüleinkre, nagyszüleinkre.
AZ OTTHONMARADÁS AZT JELENTI, HOGY NEM MEGYÜNK KI A LAKÁSBÓL.
HELYZETJELENTÉS
Kazincbarcika város illetékességi területén igazolt, COVID-19 koronavírussal fertőzött nincs. Senki nem került
elszállításra kórházi karanténba, hatósági házi karanténban jelenleg 10 fő tartózkodik.

JÁRVÁNYÜGYI KÓRHÁZ KIJELÖLÉSE (NEM ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖR)
A Nemzeti Népegészségügyi Központ kijelölte a vidéki
járványügyi kórházakat. Az ország keleti régiójából
a gyanús eseteket a miskolci Semmelweis Kórházba
szállítja az Országos Mentőszolgálat, a Kazincbarcikán
és a térségben élőket itt tesztelik a vírusra, és igazolt

fertőzés esetén itt kezdődik meg az ellátásuk. Első
lépésként 15 izolált ágyat biztosítottak lélegeztetésre
szoruló betegek számára, illetve ötven ágyat a gyanús
esetek megfigyelésére.

A hatékony védekezés érdekében Kazincbarcika Város Önkormányzata a
hatáskörébe tartozó ügyek, szolgáltatások és intézmények tekintetében az
alábbi intézkedéseket hozta, valamint a nem hatáskörébe tartozó témákban az
alábbi tájékoztatásokat tette közzé:
ÓVODAI ELLÁTÁS
- Előzetesen minden szülővel telefonon egyeztetve
2020. március 16-ától a Kazincbarcikai Összevont
Óvodák és minden tagintézménye bezárt. Teljes körű
fertőtlenítés történt minden épületben, kizárólag a
gyermekfelügyelet biztosított.
- Március 17-étől egy helyszínen, a Mesevár
Tagóvodában van lehetőség a gyermekfelügyelet
igénybevételére, kizárólag azon gyermekek részére,
akiknek a szüleik semmilyen formában nem tudják
megoldani a felügyeletet. Az átlag létszám 3 fő,
étkezést jóval több fő igényel.
- Az óvodában a megfelelő óvintézkedéseket
figyelembe véve vigyáznak a gyermekekre az
óvodapedagógusok. A napi fertőtlenítésen kívül
minden pénteken 17 órától teljes körű fertőtlenítést
rendelt el Kazincbarcika Város Önkormányzata.
- Az óvónénik infokommunikációs eszközök
segítségével tartják a kapcsolatot óvodásaikkal és

szüleikkel. Ötleteket adnak, játékos feladatokat,
meséket, dalokat osztanak meg velük, hogy még
színesebben, tartalmasabban teljenek gyermekeink
otthoni mindennapjai.
- A rendkívüli helyzet ideje alatt, heti rendszerességgel
terveznek az óvodapedagógusok a
www.barcikaicimborak.hu honlapon a szülőkkel
megosztani olyan linkeket, amelyek segítik őket a
gyermekeikkel együtt eltölthető szabadidő kellemessé
és hasznossá tételében.
- Az egyházi fenntartású óvodák zárva vannak:
Angyalkert Görögkatolikus Óvoda, IJROK
(Eszterlánc) Óvoda. Jelenleg nem mutatkozik igény a
gyermekfelügyeletre. Amennyiben ilyen jellegű igény
a későbbiekben felmerül a szülők részéről, mindkét
óvoda rendelkezésre áll és biztosítja a felügyeletet.
(nem önkormányzati hatáskör)

- A Kincsem Napközi és az Idősek Klubja határozatlan
időre bezárt.
- Korlátozások léptek életbe a hajléktalan-ellátás
esetében: látogatási tilalom, korlátozott ki-és
beléptetés.

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS
- Az I. és II. Számú Bölcsőde, előzetesen egyeztetve
a szülőkkel, 2020. március 16-ától bezárt, az
intézményeket fertőtlenítették.
- A bölcsődei gyermekfelügyelet az I. Sz. Bölcsődében

biztosított, kizárólag azon gyermekek részére, akiknek
a szüleik semmilyen formában nem tudják megoldani a
felügyeletet. Jelenleg 3-4 fő veszi igénybe.

IDŐSEK VÉDELME
- A koronavírus-fertőzés a szépkorúakra a
legveszélyesebb. Egészségük védelme érdekében
a legbiztonságosabb, ha otthonukban töltik
az elkövetkezendő időszakot. Akiknek nincs a
közelben hozzátartozójuk, vagy hiányzik a segítő
környezet, ezáltal nem megoldott legalapvetőbb
szükségleteik kielégítése, annak Kazincbarcika Város
Önkormányzata a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató
Központ szolgáltatásain keresztül segítséget nyújt:

bevásárlás, gyógyszerkiváltás, étkezés biztosítása.
Az ellátásokról részletesen érdeklődni lehet az alábbi
elérhetőségeken Pásztor Józsefné intézményegységvezetőnél 6.00-20.00 óra között:
e-mail: etkeztetes-hazisegitseg@kszszk.hu
telefon: 48/512-468
Március 22-éig 10 fő jelezte igényét a szolgáltatásra.
- Március 9-étől látogatási és kijárási tilalom került
bevezetésre a bentlakásos idősellátó intézményekben.

HIVATALOS, ÖNKORMÁNYZATI ÜGYEK INTÉZÉSE
- A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalban az
ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel.
- Születési és halotti anyakönyvi kivonatok kiállítására,
valamint lakossági anyakönyvi ügyintézésre
csütörtökönként 14-17 óra között van lehetőség.
- A Polgármesteri Hivatalban tartandó
házasságkötéseken a házasulandó feleken kívül
legfeljebb 5 fő vendég jelenléte engedélyezett.
- Halaszthatatlan bejelentések megtételére az
elektronikus ügyintézési felület, a www.kazincbarcika.
hu – Közügyek – Önkormányzat – Polgármesteri

hivatal – elektronikus ügyintézés útvonalon érhető el.
- Az egyéb hivatali ügyintézéssel kapcsolatos
kérelmeket is elektronikus úton, illetve postai úton
lehet benyújtani a Kazincbarcikai Polgármesteri
Hivatalhoz.
- A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal egyes
osztályainak e-mail elérhetőségét a www.
kazincbarcika.hu weboldalon megtalálhatják, illetve
írásban bejelentést tehetnek a hivatal@kazincbarcika.
hu e-mail-címen.

RÉSZLETFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG FELFÜGGESZTÉSE
Szitka Péter polgármester javaslatára az önkormányzat
által értékesített lakások vételár, valamint a
lakásvásárláshoz nyújtott kamatmentes támogatások

havi törlesztő részleteinek fizetési kötelezettsége
december 31-éig felfüggesztésre került.

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE
Az adócsekkek a napokban kerültek/kerülnek
kézbesítésre. Szitka Péter polgármester kérésére a
fizetési határidő április 30-ig meghosszabbításra került.

információ kérhető kedden és pénteken 8.00-12.00 óra
között a 06202813556-os telefonszámon.

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK BETILTÁSA
A fizikai kontaktusok megelőzése érdekében a
csoportosulások kerülendők.
Március 18-ától tilos a játszótéri eszközök

használata Kazincbarcikán, mivel azok fokozottan
fertőzésveszélyesek.A tiltás megszegése esetén
maximum 200.000 Ft pénzbüntetés szabható ki.
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ÖNKORMÁNYZATA ARRA BUZDÍT:
MARADJ OTTHON – HOME OFFICE ELRENDELÉSE
- Az önkormányzati cégek, intézmények dolgozói
csökkentett munkaidőben, lehetőség szerint otthonról
dolgoznak (amennyiben a munkakör megengedi),
ügyfélfogadás nincs.

- A Wanhua-Borsodchem Zrt. vezérigazgatójával
egyeztetve a vállalatnál is elindult az otthoni
munkavégzés azokban az adminisztratív jellegű
munkakörökben, ahol ez megoldható.

FERTŐTLENÍTÉS, VÉDŐFELSZERELÉS
Kazincbarcika Város Önkormányzata a hatáskörébe
tartozó intézmények, szolgáltatások, cégek
tekintetében már március elején elrendelte a
folyamatos fertőtlenítést, és kötelezte a dolgozókat
a szigorú higiéniai szabályok betartására. A
védőfelszerelések minden önkormányzati
intézménynél, cégnél rendelkezésre állnak, és a

további eszközök, fertőtlenítőszerek beszerzése
folyamatos.
A Kazincbarcikai Mentőállomás dolgozóit az
önkormányzat egy mosó-szárítógéppel ajándékozta
meg azért, hogy a szennyezett ruhákat ne kelljen
hazavinniük a „Bajtársaknak”.

TEMETKEZÉS
A kazincbarcikai ravatalozó épülete bezárásra került.
A sír melletti temetkezéseken kérjük, hogy a lehető

legszűkebb családi körben vegyenek részt, a lehető
legrövidebb búcsúzások erejéig.

BARCIKA SZOLG KFT.
- a Barcika Szolg Kft. távhő ügyfélszolgálata bizonytalan
időre bezárt, nyitvatartási időben telefonos és online
ügyelet működik a továbbiakban (telefonszám: +36 20
350 0120, mail: ugyfelszolgalat@barcikaszolg.hu).
- a Barcika Szolg Kft. a távhőszolgáltatással kapcsolatos
hibabejelentéseket kizárólag online és telefonon

fogadja (e-mail: tavho@barcikaszolg.hu, telefon +36
48 310-038).
- a Barcika Szolg Kft. ingatlan ügyfélszolgálata
bizonytalan időre bezárt, nyitvatartási időben
kizárólag online ügyelet működik a továbbiakban
(e-mail: ingatlan@barcikaszolg.hu).

BARCIKA PRÍMA KFT.
- A Mezey Művészkávézó március 17-étől határozatlan
időre bezárt.
- A Jóbarát Étteremben március 16-ától az éttermi
fogyasztás szünetel, a menü (csak A és B menü)
elvitelére csak a Barcika Príma Kft. által biztosított

csomagoló anyagban van lehetőség, amiért plusz
díj előreláthatólag 2020. március 31-ig nem kerül
felszámításra, a fokozott biztonság érdekében a
vendégek az étterem előtt várakozhatnak, kizárólag
csak a menü átvételéig tartózkodhatnak az épületben.

RENDEZVÉNYEK
- Március 6-ától minden, önkormányzati megbízásból
szervezett tömegrendezvény elhalasztásra került, a
március 15-i ünnepség elmaradt. A Barcika Art Kft. a
márciusi, lemondott programok tekintetében március
20-áig váltotta vissza a jegyeket. Minden belépőjegyes
programot későbbi időpontban bepótolhatnak a

látogatók, az időpontokról folyamatosan, a kolorline.
hu oldalon kaphatnak információt.
- A bérletes színházi előadások későbbi időpontban
kerülnek megrendezésre, bérlethányad visszaváltásra
egyelőre nincs lehetőség.

KULTURÁLIS ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
Határozatlan ideig zárva tartanak:
• Mezey István Művészeti Központ (Gyermekek Házával
együtt)
• Egressy Béni Művelődési Központ
• Egressy Béni Városi Könyvtár

•
•
•
•
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Kazincbarcikai Fedett Uszoda
Kazincbarcikai Sportközpont
KSK Irinyi Tornacsarnok
Don Bosco Sportközpont (nem önkormányzati
hatáskör)

2020. 03. 27.

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS
- Minden ellátóhely (háziorvosok felnőtt/gyermek,
fogorvosok, védőnői szolgálat és az ügyelet)
csak és kizárólag fontos, sürgős, halaszthatatlan
esetben kereshető fel.
- Krónikus okokból, gyógyszerfelíratás, általános
egészségügyi állapotfelmérés miatt ne menjen
orvoshoz,
lehetőség szerint használja az e-recept szolgáltatást,
és az orvosi asszisztensek segítségét kérje.
- A háziorvosok (gyermek, felnőtt) elsősorban telefonon
kereshetők, kizárólag rendkívüli esetekben hívhatók ki
beteghez, illetve mennek házhoz.
- A rendkívüli helyzetre való tekintettel felhívjuk a

kisgyermekes családok figyelmét, hogy a védőnői
tanácsadás jelenleg szünetel, a Védőnői Szolgálatban
ügyeletet biztosítanak az Egressy u. 38. sz. alatt. Saját
védőnőjét minden szülő keresheti telefonon, kizárólag
szükséges esetben mennek házhoz a fertőzésveszély
megelőzése érdekében.
- A gyermekek kötelező védőoltásainak
beadása tekintetében egyeztessenek a házi
gyermekorvosukkal!
- A fogorvosok akut eseteket látnak el, ügyeletet
tartanak és sürgősségi ellátást végeznek hétfőn 8.0010.00, szerdán 16.00-18.00, pénteken 8.00-10.00 óra
között.

KAZINCBARCIKA KÓRHÁZ NONPROFIT KFT. (NEM ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖR)
- 2020. március 17-től visszavonásig az előjegyzéssel
működő járóbeteg ellátások szünetelnek, kivéve ahol
sürgős szükség esetén ellátás merülhet fel.
Sürgős esetet ellátó szakrendelések:
Szemészet, Gégészet, Neurológia, Sebészet,
Gasztroenterológia, Nőgyógyászat (szűrővizsgálatokat
nem végzünk, akut vérző betegek ellátása és
terhesség megszakítás megtörténik), Gyermek
sürgősségi ambulancia (csak sürgős indokolt
esetben), Belgyógyászati ambulancia, Pszichiátria,
Aneszteziológia (akut műtétek miatt).
Az intézmény többi szakrendelésén határozatlan ideig
szünetel az előjegyzett betegellátás.

- Március 17-től a Kórház főbejáratán beléptetési pontot
hoztak létre, ahol a beérkező betegeket a COVID-19
fertőzésre gyanús betegek megítéléséhez készített
csekklistával szűrik ki.
- Csomag átvétel-átadás: a teljes körű látogatási
tilalom kihirdetésével bevezetésre kerül a Kórház
Főportáján a „Csomag átvevő-átadó pont”. A
bentfekvő betegek hozzátartozói leadhatják névre
szólóan hozzátartozójuk csomagját, és az osztállyal
előre egyeztetve leszolgáltatják a portára az elvihető
csomagot (szennyes ruha stb.)
- Az intézmény szakrendelő felőli bejárata bezárásra
került 2020. március 17-től.

GYÓGYSZERTÁRAK INTÉZKEDÉSEI (NEM ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖR)
Az országos tisztifőgyógyszerész kérése mentén
a kazincbarcikai gyógyszertárak dolgozói arra
kérik a vásárlókat, hogy tartsák be a szükséges
óvintézkedéseket, ha esetleg épp nincs szabad

gyógyszerkiadó ablak, akkor a patika előtt várakozzanak
ügyelve arra, hogy megtartsák a kellő távolságot
egymás között.

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT (NEM ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖR)
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat minden intézményében a
személyes jelenlétet igénylő feladatellátás 2020.
március 16-től határozatlan ideig szünetel. A
Kazincbarcikai Tagintézmény és Sajószentpéteri
Telephelye szolgáltatásait a továbbiakban online/
digitális formában biztosítja. A szülőkkel való
kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás érdekében a

borsodszakszolgalat.hu regisztrációs link üzemel, az
ezen való bejelentkezéssel tudják szolgáltatásaikat
a továbbiakban is igénybe venni. A felület kezelése
egyszerű, az adatlap kitöltése csak néhány percet vesz
igénybe.
- A szakértői vizsgálatok határozatlan ideig szünetelnek,
de a beérkező vizsgálati kérelmeket továbbra is
befogadják.

ÜGYINTÉZÉS A KORMÁNYHIVATALBAN (NEM ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖR)
- Az elkészült okmányokat postán kézbesítik, nem
közlekednek a mobilizált kormányablakok. A
koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében
2020. március 18-tól csak előzetes időpontfoglalással
érkező ügyfeleket fogadnak a kormányablakok,

okmányirodák, és minden egyéb kormányhivatali
ügyfélszolgálat, továbbá a Mobilizált Kormányablak
Ügyfélszolgálatok („KAB-buszok”) ügyfélfogadása
határozatlan ideig szünetel. Ha elfelejtette az
elektronikus ügyintézéshez szükséges Ügyfélkapu
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KAZINCBARCIKA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA ARRA BUZDÍT:
azonosítóját, az ingyenesen hívható Kormányzati
Ügyfélvonal (1818) munkatársai segítenek.
- Az ügyfelek és az ügyintézők védelme érdekében
a kormányablakokban és az okmányirodákban
nincs lehetőség sorszámot húzni, az ügyintézés
kizárólag előzetes időpontfoglalással lehetséges.
Időpontot foglalni ügyfélkapus azonosítóval a
megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve ügyfélkapu
regisztrációval nem rendelkező ügyfeleinknek a 1818as éjjel-nappal ingyenesen hívható telefonszámon
lehet. A kormányhivatalok és járási hivatalok további
ügyfélszolgálatain szintén csak előzetes időpontegyeztetéssel fogadják az ügyfeleket; az időpontfoglalási lehetőségekről a kormanyhivatal.hu oldalon
tájékozódhatnak.
- A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok
(„Kormányablak buszok”) ügyfélfogadása átmenetileg
felfüggesztésre kerül.
- Az elkészült okmányok személyes átvételére
az ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség, a
kormányhivatalok és járási (fővárosi kerületi) hivatalok
által kiállított hivatalos okmányokat - a korábban tett
rendelkezéstől függetlenül - kizárólag postai úton
kézbesítik.

- A kormányhivatalok, járási hivatalok ügyfélszolgálatain
korlátozhatják az egyidejűleg az ügyféltérben
tartózkodó ügyfelek számát.
- A NAV 2,8 millió adózó személyi jövedelemadó
bevallását készítette el, amit az ügyfélkapuval
rendelkező állampolgárok elektronikusan is
véglegesíthetnek. Sokan azonban elfelejtik az
ügyfélkapus felhasználónevüket és jelszavukat, amit
eddig csak személyesen a kormányablakokban lehetett
megismerni. A személyes találkozások számának
csökkentése érdekében az elfelejtett Ügyfélkapu
azonosító esetén nincs szükség személyes ügyintézésre,
azt az ingyenesen hívható 1818-as Kormányzati
Ügyfélvonalon keresztül is megismerhetik az ügyfelek.
- Az intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a lehető
legkevesebb személy tartózkodjon egyszerre.
- Az ügyfélszolgálatokat csak halaszthatatlan esetben
keressék fel személyesen, ehelyett válasszák az
elektronikus ügyintézési felületeket és telefonon
kérjenek tájékoztatást. Amennyiben a személyes
ügyintézés elkerülhetetlen, az ügyféltéren kívül,
lehetőség szerint egymástól legalább 1,5-2 méter
távolságot tartva várakozzanak.

A RENDŐRSÉG ÜGYFÉLFOGADÁSA (NEM ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖR)
- A rendőrség ügyfélfogadási rendje nem változik, de
a jelenlegi helyzetben elsősorban az elektronikus
ügyintézést részesítse előnyben!
- A rendőri szerveknél az ügyfélfogadás a szokásos
rendben zajlik, azonban a járványügyi veszélyhelyzetre
tekintettel, amennyiben rendelkezik az ehhez
szükséges feltételekkel, válassza az elektronikus
ügyintézést és csak a halasztást nem tűrő esetekben
jelenjen meg a hatóságnál.
Az elektronikus úton intézhető ügyekről és az
ügyintézés módjáról és feltételeiről tájékozódhat
a rendőrség honlapján, illetőleg a rendőrségi
elektronikus ügyintézési portálon.
https://ugyintezes.police.hu/
- Feljelentést, illetve bejelentést elektronikus úton,

illetve telefonon keresztül is bárki tehet. A hatóságok
csak a legszükségesebb esetekben köteleznek bárkit
a személyes megjelenésre. Aki azonban idézést kap,
az csak a törvényben meghatározott okok alapján
mentheti ki magát.
- Ha segítségre szorul, vagy a készenléti szervek
azonnali intézkedését igénylő eseményről kíván
bejelentést tenni, a 112-es telefonszámot a nap 24
órájában hívhatja.
- A hatályos kormányrendelet értelmében a
veszélyhelyzet időszaka alatt lejáró okmányok
érvényesek maradnak. Ez vonatkozik természetesen
a rendőrség által kiállított okmányokra is. A
veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmány miatt
joghátrány senkit nem érhet.

KÉMÉNYSEPRŐ IPARI SZOLGÁLTATÁS (NEM ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖR)
A kötelező kéményseprői sormunka elhalasztásra
kerül. Amennyiben kéményseprőipari szolgáltatásokkal
kapcsolatban kérdése van, kérjük, vegye fel az alábbi
elérhetőségek egyikén a kapcsolatot az ügyintézőkkel.

e-mail: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
telefon: 1818 1.9.1-es menüpont – ingyenesen hívható
központi szám
+36 (70) 641 8531 – normál díjszabású telefonszám

HULLADÉKKEZELÉS (NEM ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖR)
- 2020. március 18-tól további rendelkezésig a Sajókazai
Hulladékkezelő Centrum zárva tart. A lakosok részéről
hulladék nem szállítható be, illetve a hulladékgyűjtő
edények átvétele, cseréje is szünetel határozatlan
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ideig.
- 2020. március 16-tól a BMH Nonprofit Kft. személyes
ügyfélszolgálati irodái további rendelkezésig
zárva tartanak. Ezen időszakban továbbra is teljes
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kapacitással működik a telefonos ügyfélszolgálat,
illetve a megkereséseket e-mailben is fogadják. A
postai és a személyes kapcsolattartást átmenetileg
mellőzni szíveskedjenek.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu
Telefon: 06 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

A VOLÁNBUSZ ZRT. INTÉZKEDÉSEI (NEM ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖR)
- A járművezetők és az utasok egészségének védelme
érdekében a Volánbusz Zrt. vezetősége kéri, hogy a
bérlettel rendelkező utasok a hátsó ajtókat vegyék
igénybe a felszálláshoz, továbbá az első ajtókat
kizárólag a menetjegyet vásárolni szándékozók
használják!
- Az autóbuszvezetők a lehető leggyakrabban
szellőztetik a járműveket, valamint a távolsági buszok
csomagterét is a sofőrök nyitják, zárják, viszont a
csomagok ki- és bepakolását az utasok végzik.
- A Volánbusz Zrt. kollégái rendszeresen takarítják

az állomásokat és a járműveket, az autóbuszokon
vírusölő szerrel tisztítják a padlót és a kapaszkodókat,
folyamatosan kézfertőtlenítő szerrel látják el a
munkahelyi mosdókat és tisztálkodóhelyiségeket.
- A megelőzésben jelentős feladat hárul a
buszvezetőkre is. A járművek gyakori takarításával és
vírusölő szerrel való gyakori kézmosással próbálnak
segíteni és minimalizálni a fertőzésveszélyt.
- A menetrendi információs pontok zárva tartanak, de
telefonon elérhetők.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK, SZERTARTÁSOK (NEM ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖR)
A római katolikus, református, baptista szertartások,
események elmaradnak. Online közvetítések nézhetők
a https://www.plebania-barcika.hu/ és a https://www.
reformatus.hu, www. evangelikus.hu oldalakon.

A görög katolikus egyház az alábbi feltételekkel tartja
meg szertartásait:
https://www.migorkat.hu/hirek/gorogkatolikusrendelkezes-a-templomi-szertartasokkal-kapcsolatban

A fenti intézkedések továbbra is érvényben vannak. A Magyar Kormány döntései ezeket felülírhatják.

KÖSZÖNJÜK A DOLGOZÓINK, A LAKOSSÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT,
VALÓSZÍNŰLEG
VALÓSZÍNŰ
LEG A LEGNEHEZEBB NAPOK MÉG HÁTRAVANNAK.
KÖSZÖNJÜK, HOGY VIGYÁZNAK MAGUKRA, EGYMÁSRA,
ÉS EZÉRT OTTHON MARADNAK.
KÉRJÜK, SEGÍTSÉK AZ IDŐSEKET, A SZÜLŐKET,
NAGYSZÜLŐKET AZ OTTHONMARADÁSBAN, MERT
ŐK VANNAK A LEGNAGYOBB VESZÉLYBEN!
KÖSZÖNJÜK AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKNAK, A RENDVÉDELMI
SZERVEK DOLGOZÓINAK, A BOLTI ÉS GYÓGYSZERTÁRI
ELADÓKNAK, A TÖMEGKÖZLEKEDÉS ÜZEMELTETŐINEK ÉS
MINDAZOKNAK, AKIK NEM MARADHATNAK OTTHON, MERT
MIATTUNK, ÉRTÜNK DOLGOZNAK.
SZITKA PÉTER
polgármester

KLIMON ISTVÁN
alpolgármester
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KORONAVÍRUS
A koronavírus a nevét a koronára emlékeztető felszíni
kitüremkedései miatt kapta. A koronavírustörzsek alapvetően az állatoknál fordulnak elő, némelyek képesek
az emberben is fertőzést okozni. Az új koronavírust 2019 végén
azonosították Kínában, az általa okozott betegséget COVID-19nek nevezték el.

TERJEDÉS

cseppfertőzés
(köhögés, tüsszentés,
kilégzés)
fertőzött felületek érintése

KO LO R H É T

MEGELŐZÉS

KIÜRÜLTEK A KAZINCBARCIKAI JÁTSZÓTEREK

TÜNETEK

ENYHE

Már az iskolák és óvodák bezárásával egyidejűleg javasolta a játszóterek és közösségi terek mellőzését Kazincbarcika Város Önkormányzata, ám ez nem hozta meg a várt eredményt, ezért március 18-ától szigorú intézkedéseket vezettek be ezek látogatásáról.
Amennyiben valaki a tiltás ellenére használja a játszóeszközöket,
akár 200 000 Ft bírságot is kaphat. A figyelmeztető táblákat is kihelyezték, hogy felhívják a lakosság figyelmét a vírusfertőzés megelőzésének fontosságára.

GYAKORI
láz
köhögés
légszomj
izomfájdalom
fáradékonyság

GYÓGYSZER

SÚLYOS

jelenleg nincs
ellene gyógyszer
immunrendszer erősítése
tüneti kezelés

FŐKÉNT IDŐSEKNÉL ÉS KRÓNIKUS BETEGEKNÉL
tüdőgyulladás
heveny légzési elégtelenség
vérmérgezés
keringési rendellenesség
több szervi rendellenesség

MEGELŐZÉS
FIZIKAI KONTAKTUS KERÜLÉSE
100 % érintkezés

5 nap elteltével

– 50% érintkezés

GYAKORI SZAPPANOS KÉZMOSÁS

30 nap elteltével

406

2–3 fertőzött

5 nap elteltével

30 nap elteltével

15
1,25 fretőzött

– 75% érintkezés

5 nap elteltével
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30 nap elteltével

2–3
0,6 fretőzött

– Az intézkedést követően azonnal megkezdtük a folyamatos ellenőrzést. Az első napokban, amíg
nem tudatosult mindenkiben a
játszótérhasználat tilalma, előfordult, hogy kisebb csoportokat
figyelmeztetnünk kellett, hogy
nem szabad használni az eszközöket, mert veszélyesek a koronavírus terjedése szempontjából
– mondta el Vincze Csaba, a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet vezetője.
– A szülők tudomásul vették a
felszólítást, és elhagyták a helyszínt. Azóta is rendszeresen járjuk
a kazincbarcikai játszótereket, az
elmúlt időszakban nem találkoztunk ilyen esetekkel, így még a felelős viselkedésnek köszönhetően
nem volt szükséges bírság kiszabására – tette hozzá a vezető, aki
azt is elárulta, hogy a rendészet
munkatársai mindig is a kazincbarcikaiak biztonsága érdekében
dolgoztak, és ebben a krízisidőszakban ők is minden erejükkel
az emberek megfertőződésének
megelőzésre koncentrálnak.
– Ha már bezárták az oktatási
intézményeket a megelőzés miatt, akkor számunkra egyértelmű
volt, hogy kerülni kell a személyes

kontaktust iskolán/óvodán kívül
is. Ráadásul a gyerekek higiéniai szokásai ebben a korban még
nincsenek olyan szinten, hogy tudatosan tudnának egymásra vigyázni. Nyilván, valamivel egyszerűbb egy kertes házban átvészelni
ezt az időszakot, mint akik panelban élnek, akiknek igen nehéz ezt
a bezárkózást elviselni. Szerencsére az óvónőktől és a tanító néniktől kapunk rengeteg feladatot,
játékötletet, amivel le lehet kötni
a gyerekeket. Ugyanakkor kicsit
gondolatébresztő is ez a helyzet. Eddig rohantunk mindenhová, nem volt elég időnk semmire
és senkire, hajlamosak voltunk a
pazarlásra. Itt a lehetőség, hogy
együtt legyünk, foglalkozzunk
többet a családunkkal és számot
vessünk önmagunkkal. Ha elmúlik
a járvány, bizonyára sokan felértékeljük az igaz emberi kapcsolatainkat, több időt fogunk hasznos
dolgainkkal tölteni. És talán megtanít minket jobban odafigyelni
egymásra – fejtette ki véleményét
a kialakult helyzetről Szakál Lajos,
aki az otthoni munkavégzés mellett a gyermekeire is vigyáz és segíti őket a tanulásban és a hasznos időtöltésben.

A LEGKISEBBEK IS BIZTONSÁGBAN
ALKOHOLOS
KÉZFERTŐTLENÍTÉS

LÉGÚTI ÉS KRÓNIKUS
BETEGSÉG ESETÉN
SZÁJMASZK

ARC, SZEM, SZÁJ
ÉRINTÉSÉNEK
MELLŐZÉSE

PAPÍRZSEBKENDŐBE
TÜSSZENTÉS, KÖHÖGÉS,
AZUTÁN KIDOBNI

FERTŐZÉS VAGY GYANÚ ESETÉN

TÜNETEK JELENTKEZÉSE ESETÉN
HÍVNI A HÁZIORVOST

KORONAVÍRUSSAL ÉRINTETT ORSZÁGBÓL ÉRKEZŐKNEK HÁZI KARANTÉN

OTTHON MARADNI!

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ (KSzSzK) I. Számú
és II. Számú Bölcsődéje Kazincbarcika Város Önkormányzatának
intézményeit érintő intézkedéseinek megfelelően március 16-ától
bezárt.
Azoknak a szülőknek, akik nem
tudják semmilyen módon megoldani a gyermek elhelyezését az
I. Sz. Bölcsődében biztosítanak
gyermekfelügyeletet.
– Az önkormányzattal való
egyeztetést követően azonnal felvettük a kapcsolatot a szülőkkel,
akik rendkívül együttműködőnek bizonyultak. Csupán hat család jelezte, hogy igénybe vennék

a szolgáltatást, de végül az azóta eltelt időszakban három-négy
apróságról kellett gondoskodniuk
a munkatársainknak – mondta el
István Zsolt, a KSzSzK igazgatója.
– Intézményegységeiben mindig is fokozott figyelmet fordítottunk a higiéniai előírások betartására, de március 9-étől a
fertőző betegségek esetén előírt
protokollok léptek életbe, amely
az ilyenkor szükséges takarító és
fertőtlenítőszerek beszerzését
jelenti, valamint az ellátottak és
munkatársaink védelmét szolgáló
védőeszközök is rendelkezésünkre állnak – tette hozzá az intézményvezető.

AZ ÓVODÁSOK IS ONLINE „TANULNAK”
Szintén március 16-ától bezárt a
Kazincbarcikai Összevont Óvodák
(KÖÓ) minden tagintézménye.
– A Mesevár Tagóvodában fogadjuk azokat az óvodásokat, akiknek
szülei nem tudják megoldani, hogy
otthon maradjanak gyermekükkel.
Miután valamennyi szülővel felvettük a kapcsolatot, tizenöt család
jelezte, hogy igénybe vennék a
gyermekfelügyeletet, de átlagban
csak hárman éltek vele az elmúlt
napokban, de a közétkeztetést jóval
többen igényelték. Az óvodaépületekben teljes körű fertőtlenítést
végeztünk, ami az ügyeletes óvodában péntekenként megismétlünk.
Az önkormányzattal folyamatosan
tartjuk a kapcsolatot, így rögtön reagálhatunk bármilyen további intézkedésre – tudtuk meg Horváthné
Geleta Máriától, a KÖÓ vezetőjétől.
– Mivel ismerjük az óvodáskorú
gyermekek életkor és egyéni sajátosságait, jól tudjuk, hogy folyamatos tevékenykedtetéssel, motivációval lehet lekötni a figyelmüket.
Most mindezt otthoni körülmények
között, ahol nincsenek ott az ovis
társak, barátok. Kolléganőimmel
már az első héten kezdeményeztük, hogy segítséget nyújtsunk a
szülőknek. Internetes felületünkön
és a közösségi oldalak segítségével különböző tippeket adunk, játékokat, feladatokat, meséket, dalocskákat osztunk meg velük, hogy

érdekesebbé tegyük a hétköznapjaikat – árulta el az intézményvezető, aki hozzátette, hogy a digitális
oktatáshoz hasonlóan a csoportok
zárt online felületein kívül a www.
barcikaicimborak.hu oldalon is heti
rendszerességgel megtalálhatják
a szülők az a folyamatos fejlesztéséhez szükséges linkeket.
– Nálunk most én szüneteltetem
a munkát, és maradtam otthon a
kisfiammal. Már az első pillanattól kezdve kapcsolatban voltunk
az óvónéninkkel, aki sokat segít nekem, hogy megkönnyítse a
mindennapjaimat. A közösségi oldalon létrehozott egy csoportot,
ahol különböző játékötleteket ad
a gyerekeknek, valamint érdekes
feladatokkal köti le a kicsik figyelmét. A gyerekek láthatják egymás
munkáit, alkotásait, így a közösség
élménye is megmarad. Mindennap
mond egy mesét is, amit a kisfiam
nagyon szokott várni. A napirendünk
normális ütemének fenntartásában
is segítség ez, hiszen a hétvége csak
a miénk, hétköznap viszont online
„ovizunk” – fejezte ki véleményét
Kulcsár Andrea, akinek gyermeke a
Nefelejcs Tagóvodába „jár”. Andrea
elmondta azt is, hogy ez azért is
nagy segítség egy szülő számára,
hiszen az óvodapedagógusra sokkal
jobban hallgat a gyermek, és kön�nyebben ráveszi őt az óvónéni egyegy feladat elvégzésére.
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LELKI TÁPLÁLÉK

A ZV Zöld Völgy Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

MUNKATÁRSAKAT KERES
NEHÉZGÉPKEZELŐ

(gumikerekes homlokrakodó, láncos forgó-rakodó, dózer,
láncos homlokrakodó, kitológémes rakodógép)
Főbb feladatok:
• Munkagépek napi kötelező ellenőrzése, gépnaplók vezetése
• A hulladékok feldolgozását szolgáló gépek kezelése
• Teherautók rakodása, anyagmozgatás
Szakmai elvárások:
• Emelő- és rakodógépre vonatkozó Nemzeti Közlekedési Hatóság által
kiadott érvényes engedély
Gépcsoport: 4511, 4572, 1212, 1222, 1412 közül legalább egyre
gépkezelői jogosítvány megléte (több gépcsoport előnyt jelent, de
nem kizáró tényező, ha nincs meg mindegyikre)
• Érvényes orvosi alkalmasság
Egyéb elvárások:
• Megbízhatóság, precíz munkavégzés
• Állóképesség, jó fizikum
• Csapatmunkára való alkalmasság
• Két műszakrendben való munkavégzésre való hajlandóság
Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Hétfőtől péntekig tartó üzemelés, hétvégi pihenőnapok
• Szakmai fejlődési lehetőség
Munkavégzés helye: Sajókaza

GÉPSZERELŐ, KARBANTARTÓ

Főbb feladatok:
• Szervizműhelyben a nehézgépjárművek és munkagépek javítási,
szervizelési feladatainak szakszerű elvégzése, hibafeltárás,
alkatrészigény meghatározása, hibás alkatrészek javítása, -cseréje,
-beállítása;
• A társaság telephelyein található telepített gépek rendszeres
karbantartása, szükség szerinti javítása;
• A gépek, berendezések, műszerek és vezérlőrendszerek vizsgálata és
tesztelése a hibák feltárása céljából;
• Különféle elektromos gépek és motorok, generátorok, kapcsoló
és vezérlő berendezések, műszerek, elektromos alkatrészei és
kapcsolódó berendezések szerelése, beállítása és javítása;
• Hibaelhárító és tervszerű karbantartási feladatok, gépjármű- és
munkagépjavítások megszervezése és ellátása, időszakos szervizek
megszervezése és/vagy ellátása;
• Járművek, műhelyben lévő gépek, szerszámok megfelelő műszaki
állapotának biztosítása, szakszerű használata, garanciális problémák
kezelése (szerszámok, gépek, elektromos eszközök);
• Egyéb általános telepkarbantartási feladatok ellátása.
Szakmai elvárások:
• Szakirányú végzettség (általános gép- vagy gépjármű szerelő/
autóvillamossági szerelő/lakatos/géplakatos)
• Autóvillamossági vagy hegesztői szakképzettség és tapasztalat előny
• Nehézgépkezelői jogosítvány és tapasztalat előnyt jelent
• Legalább 3 év szakmai tapasztalat
Amit kínálunk:
• Stabil munkahely
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
Munkavégzés helye: Sajókaza

IRODAI KOORDINÁTOR

Főbb feladatok:
• Adatok, információk gyűjtése (pl. GPS nyomkövető szoftverből),
rögzítése, válogatása, osztályozása, nyilvántartása és iktatása;
• Általános és adott szakterülethez kapcsolódó ügyviteli feladatok
elvégzése;
• Számítógépes adatbeviteli feladatok végzése, kontrolling adatbázis
karbantartása;
• Írásbeli kapcsolattartást szolgáló levelek, egyéb belső szervezeti
iratok előkészítése (pl. beszámolók, előterjesztések, megállapodások,
jelentések stb.) leírása és megszerkesztése;
Jelentkezés módja:

• Iratok, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése, tárolása;
• Határidők nyomon követese, betartása;
• Korszerű ügyviteli és kommunikációs eszközök, információforrások
kezelése;
• Beszámolás a vezetőnek
Szakmai elvárások:
• Legalább középfokú végzettség (felsőfokú végzettség előny)
• MS Excel program gyakorlott felhasználói szintű ismerete
• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat előny
Egyéb elvárások:
• Pontosság, precizitás
• Felelősségteljes munkavégzés
• Monotóniatűrés
Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Munkába járás támogatása
• Munkavégzés helye: Sajókaza

VEZETŐI ASSZISZTENS

Feladatok:
• A vezető közvetlen munkáját segítő írásbeli dokumentumok
előállítása, szerkesztése, sokszorosítása;
• Írásbeli kapcsolattartást szolgáló levelek megszerkesztése, a vezető
levelezésének kezelése;
• Iratok, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése, tárolása;
• Határidők egyeztetése, ellenőrzése, nyilvántartása a vezető
tevékenységéhez kapcsolódóan;
• A vezetői megbeszélések, találkozások egyeztetése, ütemezése, a
kapcsolatok koordinálása;
• Kapcsolattartás a vezető külső partnereivel, valamint a szervezet
belső munkatársaival, más egységek vezetőivel;
• Gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása (pl. költségvetések
előkészítésében való segédkezés, megbízások, beszerzési
megrendelések előkészítése);
• Szerződések előkészítése, véleményezése;
• Egyéb, a vezetői munkához szükséges asszisztensi, személyi titkári
feladatok elvégzése;
• Beszámolás a vezetőnek
Szakmai elvárások:
• Precíz, pontos, lendületes munkavégzés
• Műszaki szemlélet
• Alapvető gazdasági és jogi ismeretek
• Kimagasló problémamegoldás és önálló, proaktív munkavégzés
• Legalább 1 – 3 év hasonló területen szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
• Munkába járás támogatása
• Stabil munkahely
Munkavégzés helye: Sajókaza, a ZV Nonprofit Kft. székhelye

TEHERGÉPJÁRMŰ VEZETŐ

Szakmai elvárások:
• C kategóriás vezetői engedély
• legalább egy év gyakorlat 3,5 tonna össztömeget meghaladó
teherszállító gépjármű vezetésében
Előny:
• Érvényes GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány)
• E kategóriás jogosítvány
• D kategóriás jogosítvány
• Hulladék- és/vagy konténerszállításban szerzett tapasztalat
Egyéb elvárások:
• Megbízhatóság, precíz munkavégzés
• Csapatmunkára való alkalmasság
Amit kínálunk:
• Stabil munkahely
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
Munkavégzés helye: Ózd, Sajókaza

a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör pontos megnevezésével
és bruttó bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal

Jelentkezés határideje: 2020. április 17.

EGYHÁZAK A HÍVEKÉRT

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében a katolikus egyházak – köztük a kazincbarcikai plébánia is – azonnali hatál�lyal beszüntették a nyilvános szertartások
megtartását.
A rendelkezés a szentmisék mellett vonatkozik mindennemű templomi közösségi
imádságra, szertartásra, keresztúti, rózsafüzér és egyéb ájtatosságra. Ugyanakkor a
miséket az atyák a hívek nélkül elvégezhetik – tájékoztatott Vitális Gábor SDB c. apát,
plébános.
A szentmiséiket élőben a https://www.facebook.com/KKPlebania/ oldalon kísérhetik
figyelemmel, vasárnaponként 09.00, 10.30
és 18.00 órától.
Az Alsóbarcikai Református Egyházközség
lelkipásztora, Bundzik Attila elmondta: a korlátozások idejére szüneteltetik az istentiszteleti alkalmakat.
Interneten és telefonon tartják a kapcsolatot a gyülekezet tagjaival. Az egyházközség
honlapjára pedig felteszik a vasárnapi igehirdetések szövegét.
– Törekszünk arra, hogy a saját elérhetőségeinken keresztül is meg tudjuk szólítani a híveket. Ezt a Felsőbarcikai Református
Egyházközség tagjai az egyházközség, valamint a saját Facebook-oldalamon tehetik
meg – fűzte az előbbiekhez Kolumbán Gábor
lelkipásztor.
A kazincbarcikai görögkatolikus templom
parókusa, dr. Janka Gábor érdeklődésünkre

elmondta, hogy pillanatnyilag – tehát a március 23-i ismérvek alapján – a városban minden nyilvános szertartást megtartanak. Az
ezeken történő részvételről mindenki szabadon dönthet.
Mivel a vírus terjedését az otthonainkban
való tartózkodással tudjuk leginkább meggátolni, telefonon kerestünk meg néhány,
vallását intenzíven gyakorló hívőt, arra keresve a választ, hogy mennyire érinti fájdalmasan az élő liturgiák hiánya, illetve követi-e
az online, valamint a televíziós közvetítéseket?
– Istenfélő emberként gyermekkoromtól
kezdve járok templomba, így természetesen
fájdalmasan érint az élő istentiszteletek hiánya, ám a televíziós és a rádiós vallási műsorokat követve, tudom gyakorolni a vallásom
– árulta el Kasza Lajos, református hívő.
– Református keresztyén családba születtem, hitemet jelenleg is igyekszem gyakorolni. Rendszeresen részt veszek az istentiszteleti alkalmakon, így most nagyon
hiányzik, hogy nem lehet templomban hallgatni az igét. Természetesen keressük a lehetőségeket, hogy most se maradjunk lelki
táplálék nélkül: feleségemmel itthon éneklünk, imádkozunk, olvassuk a Bibliát és az
írásos egyházi kiadványokat, valamint a rádióban, televízióban, interneten nézünk, hallgatunk igehirdetéseket – válaszolta Izsó
Pál, a Sajókazai Református Egyházközség
presbitere.

KÖSZÖNET

AJÁNDÉK A
MENTŐSÖKNEK
Új mosó-szárítógéppel gazdagodott a kazincbarcikai mentőállomás. Klimon István alpolgármester juttatta el a kazincbarcikai önkormányzat ajándékát a helyi mentősöknek
március 20-án, hogy ezzel is segítsék a koronavírus-járvány alatt végzett áldozatos
munkájukat.
– Önkormányzatunk mindig is kiemelt figyelmet fordított a helyi mentősök, rendőrök, katasztrófavédelmi szakemberek munkájára,
igyekszünk ehhez időről időre hasznos eszközökkel hozzájárulni. Mivel a mentősök gyakorlatilag nap mint nap ki vannak téve a fertőzésveszélynek, ezért úgy gondoltuk, hogy
ezzel a mosó-szárítógéppel tudunk segíteni
abban, hogy a szennyezett munkaruhájukat
ne kelljen hazavinniük az otthonukba – árulta
el a városvezető.

EGY HOME OFFICE-BAN DOLGOZÓ ÚJSÁGÍRÓ TOLLÁBÓL

SEGÍTENI ÖNZETLENÜL

– egy egészségügyben dolgozó kezdeményezése
Március 22., vasárnap reggel van, hétvége. Felébredek. Újságíróként a napok egybefolynak,
ami a koronavírus-járvány napi híreit illeti. Újabb
megbetegedések, maradj otthon, karantén, országos és helyi intézkedések, áremelkedések,
tapsoló emberek az erkélyeken, tenni akaró
önzetlen városlakók. Első dolgom nemcsak a
szakmám miatt, hanem amúgy is, mert érdekel
és informálódni akarok a jelen helyzetről. Internet, hivatalos oldalak, majd közösségi média.
Lapozok, görgetek, majd megállok egy videós
posztnál kíváncsiságból.
Tóthné Pásztor Andrea, a Kazincbarcikai Kórház
dolgozója meséli el történetét, a koronavírushoz
kapcsolódva. Érdeklődve figyelem tovább, hiszen
valami megmagyarázhatatlan jó érzés kerít hatalmába, vagy csak a hangja miatt érzem ezt,
teszem fel magamnak a kérdést.
Andrea posztjában arról mesél, hogy egészségügyisként az elmúlt napokban nagyon sokan
megkeresték, hogy nem tud-e olyan helyet,
gyógyszertárt, ahol maszkot lehet vásárolni. A

maszkok iránt a kialakult helyzet miatt óriási
a kereslet, ebből jött az ötlete a videós poszt
létrehozójának – mivel varrni is tud – , miért ne
készíthetne ő is ezekből egy pár darabot. Elkészültek a mintadarabok, majd újabb és újabb
megrendelések követték egymást. Andreát arra
kértem egy telefonos beszélgetésünk alkalmával, hogy meséljen kicsit a kezdeményezéséről,
mert szívesen írnék egy cikket. Az ötletgazda
azt is megosztotta, hogy vasárnapról hétfőre
virradó éjszaka egyáltalán nem tudott aludni,
hiszen kétségek gyötörték. Többen is azt javasolták neki, legalább alapanyagárat kérjen az
elkészült maszkokért. Andrea azon törte a fejét,
hogy ő nem ilyen beállítottságú ember, de mindenki pénzből él. Varrógép bekapcsol, cérna, olló
kiszabott anyagok. A varrógép megmakacsolta
magát se előre, se hátra. Mindezek után arra az
elhatározásra jutott főszereplőnk, hogy segíteni szeretne, és pont ilyenkor nem működik a
gépezet, és igazából nem is akar pénzt kérni a
maszkokért, csak segíteni szeretne önzetlenül.

A döntés után közvetlenül a varrógép beindult,
elkészültek az első darabok.
A videós poszt közzététele után többen is felkeresték Tóthné Pásztor Andreát, hogy csatlakoznának hozzá a maszkok varrásában, valamint
több magánember és vállalkozó is ajánlott fel
cérnát, gumit, textíliát a gyártáshoz.
Segíteni mindig jó főleg, ha egy jó cél érdekében
tesszük ezt, azokkal szemben, akik éppen nem
tudtak hozzájutni azokhoz a maszkokhoz, amik
életünk meghatározó részei ezekben a nehéz
időkben. (Bodó József)
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HIRDETÉS

KO LO R H É T

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

Emil
karosszéria

JACSÓ EMIL
karosszérialakatos
mester

TELJES KÖRŰ
BIZTOSÍTÁSI
ÜGYINTÉZÉS
Érdeklődni:
06-30/479-3914

BETEGVIZSGÁLAT,
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS:
INGYENES

KAZINCBARCIKA,
BERCSÉNYI ÚT 17.

Fiatalok az idősekért

ITT VAGYUNK, HOGY
VIGYÁZZUNK RÁTOK!
KEDVES KAZINCBARCIKAIAK!
A világjárvány miatt olyan akadállyal állunk szemben, amit egymás
iránti szolidaritással és közös erővel tudunk csak átvészelni.

Éppen ezért civil kezdeményezésre

elindítottuk a Fiatalok az Idősekért Segítsünk Kazincbarcikának csoportot.

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:

Ebben a csoportban tudnak önkéntesektől segítséget kérni
azok a kazincbarcikai lakosok, akik koruk vagy valamilyen
alapbetegségük miatt a veszélyeztetett kategóriába tartoznak.

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás

Segítséget tudnak nyújtani a bevásárlásban, a számlák
befizetésében, vagy a gyógyszerek kiváltásban.

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:

4 500 Ft
4 500 Ft
7 000 Ft

Ha esetleg ismernek olyan szépkorút, akinek nincs fiatalabb
hozzátartozója, aki megtudná oldani számára a bevásárlást,
akkor kérem jelezzék nekünk, hogy tudjunk segíteni.

szukamacska-ivartalanítás

12 000 Ft

szukakutya-ivartalanítás

17 000 Ft-tól

Emellett várjuk további önkéntesek jelentkezését az
onkentes.barcika@gmail.com e-mail-címre.

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

MODERN SZELLŐZŐ
RENDSZEREK FRISS LEVEGŐT

BÍZZUK A SZÉLRE!

• energiatakarékos
• környezetbarát
• speciális
• biztonságos
• halk

Helyi forgalmazó:
CSABAY ZSOLT
06-20/421-3232

A LAKÁSOKBA!

• Szezon előtti klíma
takarítás, fertőtlenítés
• Lakás, iroda, rendelő,
műhely, gépkocsi
ózongenerátoros
fertőtlenítése

VÁSÁRLÁSI ÚTMUTATÓ
JÁRVÁNY IDEJÉN

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

E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős vezető: Papp Tibor ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban megjelenő
cikkek, képek bármilyen formában való felhasználása a kiadó írásos engedélyével
lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben, hirdetésekben megjelenő személyek
személyes adatai az információs önrendelkezésről és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések,
cikkek közzététele céljából kezeljük. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról,
és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését.
Az adatkezelésekkel kapcsolatos panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.

ÜZLETHELYISÉGEK
KIADÓK

TANULÁS OTTHON

KAZINCBARCIKÁN MŰKÖDIK
A DIGITALIS OKTATÁS

Nemcsak a pedagógusokon, hanem a diákokon is nagy a felelősség a digitális oktatás lehetőségeinek elsajátításában, illetve a gyakorlat megismerésében és használatában.
Tovább kell működtetni az oktatási rendszert a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben is, a tanulóknak biztosítani
kell a tanulási lehetőséget, így az iskoláknak
és a pedagógusoknak alkalmazkodniuk kellett a váratlanul kialakult szituációhoz – vélekednek a kazincbarcikai pedagógusok.
Kazincbarcikán az általános iskolákban a
tantermen kívüli digitális munkarend kihirdetése után azonnal cselekedtek a pedagógusok, miszerint minden diáknak létrehoztak egy e-mail- címet, hogy egy csoportos
regisztrációt követően használni tudják a
Google Classroom alkalmazást. A folyamat
befejeztéig osztályonkénti e-mail-címeken küldik a tananyagot a tanárok a diákoknak, amiben videós linkek, tankönyvalapú
ismeretanyagok és feladatsorok vannak,
tájékoztatta szerkesztőségünket Viszoczky Sándor, a Kazinczy Ferenc Tagiskola intézményvezetője, aki hozzátette, ügyelnek
arra, hogy a tanulók ne legyenek leterhelve.
Alsós évfolyamokon sok esetben még nem
önállóak a diákok, így a szülőknek kell segíteni gyermekeiknek. A pedagógusok úgy
próbálják összeállítani a tananyagot, hogy a
kisebbek játékos formában tudják elsajátítani az ismereteket.

FELTÉTLENÜL MUSZÁJ VÁSÁROLNOD?

NEM
MARADJ OTTHON!

NEM
MARADJ OTTHON!

IGEN

IGEN
MINDENKÉPP MOST
VAN RÁ SZÜKSÉGED?

IGEN
VAN OTTHON OLYAN
TERMÉK, AMIVEL
PÓTOLHATOD?

NEM

#

KÉRÜNK, HOGY
EGYEDÜL MENJ
VÁSÁROLNI!

Fucsaláné Tóth Judit, akinek második osztályos gyermeke, Martin a Kazinczyba, hetedik osztályos fia, Ákos pedig a Pollack iskolába jár elmondta, hogy a home office munkája
mellett, nagy odafigyelést és sok időt igényel a kisebbik fiával együtt tanulni.
– Reggel kilenc órakor kezdünk neki a tanulásnak, addigra a tanár nénik minden tananyagot elküldenek az e-mail-címre. Vigyázok arra, hogy Martint ne terheljem le
nagyon, ezért óránként játszunk, mozgunk.
A pedagógusok nagyon átláthatóan és érthetően küldik a házi feladatot, amit minden
esetben időre elkészítünk és vissza is küldjük. Ákossal, mivel ő már nagyobb, nem kell
közösen tanulni, de azért nála is mindig át
szoktam nézni a megoldott feladatokat – fogalmazott Judit, aki hozzátette, hogy az otthoni munka és a háztartás mellett, neki is
át kellett rendeznie az életét, hogy mindent
meg tudjon oldani.
Az oktatásban a pedagógus szerepe összetett. A tanár, mint információforrás a tudás
átadója áll a tanulók rendelkezésére, illetve a
diákok önálló tanulását támogató és irányító
szerepe is van. Jelen helyzetben a pedagógusoknak nincs lehetőségük közvetlen személyes kapcsolatot fenntartani a tanulókkal,
így digitális eszközökkel online módon kell
megoldaniuk a diákok önálló tanulását, az
információk feldolgozását. Ez a helyi Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban már egészen
jól működik, hiszen vannak olyan pedagógusok, akik rendszeresen használták ezeket a
felületeket – emelte ki Balla Árpád, az iskola igazgatója. Az iskolában a Google Classroom-ot használják, ami a tananyagok széles körű átadására maximálisan alkalmas.
A gimnázium órarendjében előtérbe kerültek az érettségi tantárgyak, ezek kapnak

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ

Ingatlan címe

Ingatlan alapterülete

Kazinczy tér 4.

116 m2

Egressy út 13.

136 m2

Munkácsy tér 5.

55 m2

Egressy út 34.

39 m2

Pollack M. út 32.

MARADJ OTTHON!
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173 m2

Az ingatlanok részletes leírása megtalálható:
http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/berbeado-uzletek/
Kapcsolattartó: Lovas Adrienn Tel.: 06-30/278-3743
E-mail: lovas.adrienn@barcikaszolg.hu

nagyobb hangsúlyt az online oktatásban. A
pedagógusok tankönyvalapú tananyagot
használnak, ezeket egészítik ki saját jegyzetekkel és feladatsorokkal, amiket tapasztalataik és visszajelzéseik alapján a tanulók
szinte kivétel nélkül komolyan vesznek.
Kazincbarcika bármelyik oktatási intézményére elmondható, hogy nemcsak a pedagógusok, hanem a diákok körében is az új
megoldások kihívásokat jelentenek, de a lapunknak nyilatkozó fiatalok modern dolognak tartják a napokban megismert lehetőségeket. Az Irinyi János Református Oktatási
Központ kilencedik osztályos diákja, Molnár
Dorottya kérdésünkre miszerint hogyan élte
meg az elmúlt időszakot így fogalmazott.
– A digitális távoktatás nagyon szokatlan
volt, de úgy gondolom, hogy a későbbiekben ebből mindenki profitálhat. Egy biztos,
hogy nem minden esetben pótolja az iskolai
oktatást, viszont arra nagyon jó, hogy saját
magam osszam be az időmet. Az új eszközök és módszerek használata minden esetben felkeltik az érdeklődésemet, így a kapott
feladatokat és a teszteket is nagyobb kedvvel töltöm ki és küldöm vissza tanáraimnak
– emelte ki Dorottya, aki hozzátette, ő maga
sem gondolta volna, hogy egyszer ezt fogja
mondani, de hiányzik neki az iskolája.

KÖZÖS OTTHONI JÁTÉKRA HÍVNAK

A Gyermekek Háza-Kézművesház dolgozói
gondoltak egy nagyot, ha már otthon kell maradniuk a gyerekeknek, biztosan szívesen töltenék szabadidejüket némi barkácsolással.
– Egy játékot szeretnénk meghirdetni az érdeklődő gyerekeknek. A játék lényege, hogy
hétről-hétre, kedden és csütörtökön jelentkezünk egy-egy bütykölnivalóval. Szombaton
és vasárnap pedig két kreatív ötletet adunk. A
gyerkőcöknek nincs más dolguk, mint követni
az oldalunkat, lefotózni, vagy videózni az elké-

szült műveket, és elküldeni a gyermekekhaza.barcika@gmail.com e-mail-címre. A zsűrit a
Gyermekek Háza dolgozói alkotják.
Aki a legtöbb és legszebb alkotásokat küldi,
azt megajándékozzuk egy Barkács-csomaggal! Tehát érdemes játszani! Az eredményeket
április 17-én, pénteken tesszük közzé az oldalunkon. Nagyon várjuk az alkotásokat! Reméljük, minél többen kedvet kapnak hozzá!
– vázolta a kezdeményezést Ursutzné Blága
Krisztina, a Gyermekek Háza- Kézművesház
vezetője.
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SPORTEGYESÜLETEK

HÁZI
KARANTÉNBAN
LÉVŐ SZEMÉLYEK
SEGÍTÉSE:
• telefonon történő beszélgetések,
e-mail-ek váltása sokat segíthet
• élelem és gyógyszerek
beszerzése hozzátartozó,
rokon, barát,
szomszéd által

ÖNKÉNTES
KARANTÉN:
JÁRVÁNYÜGYI
MEGFIGYELÉS,
KÖZISMERTEBB NÉVEN
HÁZI KARANTÉN:

• felelősségteljes és
példamutató magatartás
• ha valaki bárhol külföldön járt
hazaérkezése után két hétig
otthon marad

• fertőzött, de tünetmentes személyek
• óvatossági intézkedés,
• két hét kötelező otthon tartózkodás
nem azt jelenti, hogy
• vendéget nem fogadhat
az illető beteg
• postástól, áruszállítótól az ajtóban a
küldemény átvehető
• dupla zsákba kell gyűjteni a szemetet
• úgynevezett piros lap kötelező kiragasztása a
ÉLELMISZER,
HÁZI
lakás
bejárati
ajtajára
GYÓGYSZER
KARANTÉNBAN
• ha nem biztosított a karanténban lévő
ÁTADÁSA HÁZI
LÉVŐ SZEMÉLY
személy ellátása, az önkormányzattól kérhet
KARANTÉNBAN LÉVŐ
KUTYÁJÁNAK
segítséget
SZEMÉLY RÉSZÉRE:
SÉTÁLTATÁSA:
• a karantén be nem tartása
•
a
karanténban
lévő személlyel
bűncselekménynek
számít
• az adott lakásba belépni TILOS!
való találkozás TILOS!
• az összekészített csomagot az ajtó
• ismerős, barát, rokon, szomszéd
elé kell letenni és azonnal távozni
által megengedett a sétáltatás
• alapos kézmosás
• kopogással, vagy telefonos
• célszerű a háziállat más
hívással lehet jelezni,
helyen való elhelyezése a
hogy megérkezett a
karantén ideje alatt
csomag

FIGYELJÜNK GYERMEKEINK INTERNETHASZNÁLATÁRA!
Maradjon képben!
• Legyen tisztában azzal, hogy gyermeke milyen
alkalmazásokat használ, milyen oldalakat látogat és
milyen videókat néz meg.
• A TikTok-on, a Youtube-on és egyéb más közösségi
oldalon a videók és a kommentek tartalmazhatnak
agresszív, vagy szexuális tartalmakat.

Álhírek
Csak megbízható forrásból szerezzen be információt!

Képernyőidő
Figyeljen Ön és gyermeke képernyő előtt
töltött idejére!
Töltsenek hasznos időt együtt!

Felhasználói fiókok védelme
• A hosszú jelszó az erős jelszó
• Használjon jelszókezelő alkalmazást!
• Állítson be kétfaktoros azonosítást!

Szülők a közösségi médiában
Gyermekéről ne osszon meg tartalmakat, amennyiben
mégis megteszi, zárt körben tegye azt!

Gyermekek a közösségi médiában
A gyerekek túl sok személyes adatot tesznek
közzé, amely növelheti a személyiséglopás és
az internetes zaklatás kockázatát.

A HELYI SPORTOLÓK IS
OTTHON EDZENEK

A Kolor TV által rendszeresen közzétett csapatsport események kapcsán
– melyek jelentik a VRCK, a KBSC, és A KKSE bajnoki mérkőzéseit – hivatalos megerősítést kértünk az egyesületektől az egyesületi munkák,
rendezvények és a bajnoki fordulók további lebonyolításával kapcsolatosan. A Kazincbarcikán működő fent említett csapatok, klubok rendkívül
komolyan veszik a a COVID-19 korona vírus megjelenésével és terjedésével kapcsolatos intézkedési tervek egységes és felelős betartását.
A VRCK férfi röplabdacsapatunk
nevében Tóth Milán sajtómunkatársat kérdeztük, aki elmondta,
hogy a csapat közös edzéseit felfüggesztette, a csapattagokkal és
vezetőkkel egy összetartáson átbeszélték a jelen esetben betartandó protokollt, sajátos egyéni
edzésmunkát és vitaminkúrát írtak elő a játékosoknak. A csoportmunka megszűnése óta nagyon
hasznos és olykor vicces kezdeményezésbe kezdett az egyesület „A munka leállhat, de mi nem”
címmel. A felhívásban arra kérik felnőtt és korosztályos sportolóikat,
hogy videós vagy fotós formában
örökítsék meg otthoni edzéseiket,
azok jellemzőbb mozzanatait, melyeket aztán saját weboldalán közzé is tesz a csapat.

A KBSC NB II-es labdarúgó csapatának ügyvezető igazgatója Wächter
Balázs megerősítette, a Kazincbarcika klub vezetősége otthonmaradásra kérte sportszakembereit játékosait, azonban a formában
tartáshoz otthon végezhető egyéni
edzésterveket dolgoztak ki a csapattagok számára, és tanácsolják a
vitamingazdag étkezés betartását
sportolóiknak. Ezzel összhangban a
KBSC sporttelepét március 20-án
határozatlan ideig bezárta, ezzel
is hozzájárulva a kialakult helyzet
megfékezéséhez, lelassításához.
– Péntektől sporttelepünkre kizárólag a felnőtt csapat tagjai, a klub
edzői, munkatársai léphetnek be.
Arra kérték minden utánpótlás játékosunkat, hogy az edzőik által előírt
gyakorlatokat otthon, a futásokat

OTTHONI EDZÉS

MOZOGJUNK
RENDSZERESEN

Egyre többen maradnak otthon, hogy megállítsák, lelassítsák a koronavírus terjedését. Ennek ellenére fontos, hogy fenntartsuk az egészségünket, ezért otthon sem szabad ellustulni.
A sport, a mozgás, fontos ebben
az időszakban is, hiszen nem csak
anyagilag, és fizikailag, hanem lelkileg is megterhelő időszakot él
most át mindenki. A sport, a mozgás segíthet a mindennapokat feldobni, emellett az otthoni edzés
kényelmes, és rutint visz a mindennapokba.
A megfelelő edzés kiválasztásában
nagyon sokat segíthet az internet,
hiszen ott konkrét órákat is végig
mozoghatunk, de figyelni kell arra,
hogy a magunk szintjéhez válas�szunk edzésformát és intenzitást.
Léteznek kezdő és haladó otthoni
edzéstervek, férfi vagy női otthoni
edzéstervek egyaránt. Sőt vannak
otthoni edzéstervek az egész csa-

ládnak, gyerekeknek, időseknek,
sportolóknak is.
Azok, akik eddig nem edzettek,
de szeretnék elkezdeni, sok online
edzésforma és személyi edzés közül is válogathatnak, ahol egy edző,
személyre szabottan egy emberrel
foglalkozik úgy, hogy ő közben otthon van. Ha nincsenek a háztartásban kézi súlyzók vagy edzőgépek,
akkor egy könyvekkel vagy vizes
palackokkal megpakolt táska is
megteszi súlyzónak.
Az otthoni edzés alkalmával fontos a rendszeresség, a kitartás, elszántság és a felkészültség, vagyis
érdemes utánaolvasnunk, hogyan
és milyen időközönként érdemes
edzést végeznünk.

pedig olyan közterületen végezzék,
ahol semmiképp sincs tömeg – nyilatkozta Wächter Balázs.
A KKSE kézilabda-szakosztály vezetője, Öschleger Józsefné tájékoztatásában megjegyezte, mint, ahogy
jelenleg a sportágak zöme, így a
kézilabda is úgynevezett ,,home
office”-munkamódban folytatódik.
– Mivel ez egy csapatsport így a
helyzetből adódóan vannak kivitelezhetetlen feladatkörök, mint
például a figurális gyakorlások, lerohanások, páros, illetve csoportos
taktikák, egymásra épülő kapcsolatok. Azonban mi is alkalmazkodunk
a kialakult helyzethez. A KKSE edzői
egyéni, otthon elvégezhető edzésmunkákat adtak ki sportolóinknak.
Ezekhez nagyon sok segédanyagot
találtunk az interneten, hiszen ezek

a lehetőségek a kialakult állapotok
folyományaként nagyon népszerűek lettek. Előtérbe kerültek az
állóképesség fejlesztésére, a koordinációs gyakorlatok, statikus
gyakorlatok, dinamikus kitörések
valamint mentális felkészültség elsajátítására irányuló feladatkörök.
Megpróbálunk, olyan eszközökkel
dolgoztatni, amelyek minden háztartásban megtalálhatóak: például
seprűnyél, szék, törölköző – mondta el Klement Marian, aki az FU12
edzőjeként megjegyezte, hogy vasárnaponként heti edzésnaplókat
kér be csapata tagjaitól. Mindemellet arra buzdítja tanítványait, hogy
egészségük megőrzésével, kiegészítésként nézzenek rendszeresen
szakági sportközvetítéseket és ismétléseket.

TOUR DE HONGRIE

OKTÓBERRE
HALASZTJÁK

A nagy nyilvánosságra és érdeklődésre számot tartó Magyar Körverseny idei futamait május közepére tervezték a
szervezők. Azonban a kialakult
járványügyi helyzet felülírta a
terveket, és a verseny elhalasztását tette szükségessé. A
Tour de Hongrie hivatalos oldalán közzétett tájékoztatóban a szervezők rávilágítanak,
hogy a minőségi kerékpárverseny lebonyolítását számtalan
személyes kontaktussal járó
utazás, találkozó előzné meg.

Ezek megtörténte jelen pillanatban, illetve a következő hetekben lehetetlen, hiszen a home
office alól a Vuelta Sportiroda
munkatársai sem kivételek. Ennek okán a Tour de Hongrie előkészítéséhez elengedhetetlen
személyes bejárásokra, felmérésekre, helyszíni egyeztetésekre nincs mód. Ezért a különböző megfontolások, valamint a
nemzetközi példák figyelembevételével a Magyar Körversenyt
előreláthatólag októberben láthatja a közönség.
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Kazincbarcika Város Önkormányzata arra buzdít:

MARADJON
OTTHON!

A koronavírus-fertőzés
a szépkorúakra a legveszélyesebb.

MINDANNYIAN ÉRTÜK
MARADUNK OTTHON,
MERT VIGYÁZNI SZERETNÉNK
NAGYSZÜLEINKRE, SZÜLEINKRE.
FELSZÓLÍTJUK AZ IDŐSEKET,
HOGY MINDENKÉPP MARADJANAK OTTHON!
Szitka Péter polgármester

Klimon István alpolgármester

