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REHABILITÁCIÓ

HIRDETÉS

A ZV Zöld Völgy Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

PÉNZÜGYI ASSZISZTENS
munkatársat keres

Feladatok:
• Beérkező számlák iktatása, igazoltatása
• Esedékesség figyelemmel kísérése, banki utalásra történő előkészítése
• Vevői követelések figyelemmel kísérése
• Fizetési felszólítások készítése
• Lejárt követelések behajtásra való átadása, megtérülések nyomon
követése
• Tárgyi eszközök használatba vételi jegyzőkönyvének elkészítése
• Leltározásban, selejtezésben való részvétel
• Kimenő számlák készítése
• Házipénztár kezelése
Szakmai elvárások:
• Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség
• Felhasználói szintű MS Office ismeretek (Excel, Word)
• Pontos, precíz munkavégzés
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• Kettős könyvelésben szerzett szakmai tapasztalat
Amit kínálunk:
• Munkába járás támogatása
• Stabil munkahely
Munkavégzés helye: Sajókaza, a ZV Nonprofit Kft. székhelye
Jelentkezés módja: a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött,
a munkakör pontos megnevezésével és bérigény megjelölésével
ellátott önéletrajzzal.
Jelentkezés határideje: 2020. február 15.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság SAJÓKAZAI SZÉKHELYÉRE

GÉPKEZELŐ MUNKATÁRSAT

A ZV Zöld Völgy Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

TEHERGÉPJÁRMŰ-VEZETŐ MUNKATÁRSAT
keres

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: Sajókaza
Jelentkezés módja: amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, a pozíció és a bérigény megjelölésével küldje el önéletrajzát a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre.
Jelentkezés határideje: 2020. február 29.

ÜZLETHELYISÉGEK
KIADÓK

Ingatlan címe

Ingatlan alapterülete

Egressy út 29.

38 m2

Egressy út 11.

136 m2

Munkácsy tér 5.

55 m2

Egressy út 22.

55 m2

Egressy út 34.

39 m2

Pollack M. út 32.

A város vezetése évek óta azon dolgozik, hogy az egykor közkedvelt Hámán Kató úti városrészt a kor követelményeinek megfelelő szintre emelésével, jelentősen
növelje az ott élők komfortérzetét. Ennek érdekében
több, sikeres pályázat után kezdődött meg a terület
helyreállítása, valamint a közösségi élet erősítése.

MEGÚJUL A KÖRNYEZET
A környék rehabilitációja a végéhez közeledik. A
„Leromlott városi terület
rehabilitációja a kazincbarcikai Hámán Kató akcióterületen” című projekt
részeként Kazincbarcika
Város Önkormányzata a
Regionális Fejlesztési Alap
finanszírozásával, 225 millió forintos keretösszegből
végzi el a fejlesztéseket.
– Régi kívánsága vált valóra az itt élőknek azzal,
hogy új parkolóhelyeket
alakítottunk ki az Ifjúmunkás téren. Az időskorúak,
illetve a hozzátartozóik közlekedését könnyíti
meg az Idősek Klubjához
vezető felújított út, illetve
járdaszakasz. Ugyancsak
időszerű volt a Béke tér
rekonstrukciója. A következőkben a járdakorszerűsítés megvalósulásával
szintén számottevően javul majd a Május 1. úti orvosi ügyelet, valamint a
fogorvosi rendelők megközelítése – tájékoztatta
lapunkat Bukó Géza, önkormányzati képviselő.
GSPublisherVersion 13.1.50.14

keres

Főbb elvárások:
• Munkagépek napi kötelező ellenőrzése, gépnaplók vezetése
• A hulladékok feldolgozását szolgáló gépek kezelése (homlokrakodó,
kotrógép)
• 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
Jelentkezés módja: a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör pontos megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.
Jelentkezés határideje: 2020. február 29.

ÉLHETŐBB LAKOSSÁGI TÉR
KIALAKÍTÁSA A HÁMÁN KATÓ ÚTON

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

Természetesen a beruházások sora folytatódik. A
gyermekek nagy örömére
bővül a közelben található játszótér játékparkja. A
tervek szerint nem csupán
a legkisebbek élvezhetik a
felszabadult kikapcsolódás örömét, hanem az őket
kísérő szülők és nagyszülők is.
– A Május 1. úti Szolgáltatóházban lévő üres ingatlanok
egy részét elbontjuk, a közterületet rendezzük, parkosítunk, valamint a törmelékkel, illegális szeméttel
terhelt területet felszámoljuk, helyén egy zöldfelületi
övezetet alakítunk ki – tette hozzá a képviselő.
A Szolgáltatóház egyik
megmaradó ingatlanrészében fedett közösségi teret
alakítanak ki, mely egyben
központjául szolgál majd az
Európai Szociális Alap által
finanszírozott fejlesztési
programoknak, és amelyek már a Kazincbarcikai
Szociális Szolgáltató Központ közreműködésével
zajlanak.

FONTOS A KÖZÖSSÉGFORMÁLÁS
Tudjuk jól, hogy az ember csak úgy érezheti
jól magát, ha a környezeti tényezőkön kívül
rendelkezik az alapvető anyagi javakkal és
kapcsolati tőkével. Ezt
hivatott orvosolni a
„Közösségi integráció
Kazincbarcikán, a Hámán
Kató akcióterületen” elnevezésű pályázat. A
közel 80 M Ft-ból megvalósuló program a tartós munkanélküliek foglalkoztatását célozza.
Ezen kívül nagy hangsúlyt fektet a szociális támogató munkára,
illetve a kisebb mentális problémákkal küzdők
pszichológiai gondozására. Fontos továbbá a
tankötelezett fiatalok
oktatásban tartása, hiszen a releváns tudás
megszerzése lényeges
eleme a nagybetűs életben való helytállásnak.
A közösségfejlesztés
alappillére a közös kulturális és szabadidős
programok szervezése.
Egy-egy színházi látogatás, kirándulás összekovácsolhatja a résztvevőket.

– A 2018-ban indult projekt keretében, évente
hat alkalommal vehetnek
részt rászoruló családok
egy egész napos kulturális témájú kiránduláson. –
mondta Klimon István alpolgármester.
Mindezeken túl a gyermekek számára is több,
önkifejezést elősegítő
programot biztosítanak
a pályázaton belül. Szerveztek már családi napot,
Mikulás-váró ünnepséget

és játszóházat a Gyermekek Háza – Kézművesházba az Eszterlánc
Tagóvoda gyermekeinek
a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központtal
együttműködve.
Reméljük, hogy a projektek befejeztével az ott
élők lakókörnyezete és
közösségi tevékenységek infrastrukturális feltételei javulnak, és ezáltal a lakosság körében az
együttműködés erősödik.
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INTERJÚ

MAXIMALISTÁNAK SZÜLETTEM

Hűvös téli estén ülünk Für Anikó Jászai Mari – díjas, érdemes művésszel az Egressy
Béni Művelődési Központ öltözőjében. A fellépést követő gyors relaxálás után beszélgetünk. A magyar kultúra napját jött ünnepelni a városba. A Himnusz születésnapján
miről is szólhatott volna ez a januári est, mint a versekről. A színpadot betöltötte élénk,
temperamentumos lénye. A közönség lélegzetvisszafojtva hallgatta, s közben bennem
minduntalan feltolult a kérdés: így is lehet verset mondani?
A mai előadás megmutatta
nekem, hogy nagyon szereti a verseket és másként
értelmezi, mint általában
szokás. Elementárisabban,
érzelmesebben…
Ilyen a vers. A színházamban, az Örkény Színházban, Mácsai Pálnak, - aki
több, mint 30 éve a partnerem, igazgatóm, rendezőm, és merem mondani,
barátom –az ízlésvilágát
tükrözi ez a fajta előadásmód, mely a színdarabokban is visszaköszön. Ettől
olyan nagy siker az előadásunk, mert nem csupán a
felszínt, az általánosságot
kapiskáló valami, hanem
mélyebb tartalommal töltjük meg. Speciális és szubjektív játék, amibe minden
színész a saját versével a
maga érzését, egóját, énjét
rakja bele. Ugyanúgy, mint
a költők, akik elementáris késztetésből írták, és
atommag sűrítményű formában vetették papírra
költeményeikben a létnek
a dolgait. A rosszul értel-

mezett piedesztálról rángattuk le „szentségtörő”
módon a verseket. Nem
dantei magaslatokra törve, hanem szívvel – lélekkel szavalva. Nem titkolva,
hogy szerzőik ugyanolyan
esendő, nyomorult, vétkes és nagyszerű emberek voltak, mint bárki más,
megáldva, néha megverve a költészet zsenialitásával. Ha icipicit is sikerült
ezt a gondolatiságot átadnom, már nem jöttem hiába. A versek csodálatos
dolgok, amelyek életelixírként hatnak a lélekre. Ez
mostanában nem divat. A
testünkre figyelünk rettenetesen, a szellemünkre
talán, de a lélek táplálékával nem foglalkozik semmi.
Pedig kellene, mert a test,
a lélek és a szellem alkot
egy egységet, s végső soron a lélek rezdülései határozzák meg emberi mivoltunkat.
A zene világában ugyancsak szívesen kalandozik…

Igen, számomra az éneklés istenadta ajándék. Eddig három lemezem jelent
meg. A Nőstény álom és a
Kitalált világ után a Magyar
hangja vagyok 2018 végén debütált. Valamennyi
albumomat dalszerzőként
Hrutka Róbert jegyzi. Az
első két lemez szövegírója pedig Bereményi Géza.
Az utolsó CD-felvételen
Hrutka Róberten kívül zeneszerzőként megjelent
Jamie Winchester és Borlai Gergő, a szövegeket a
férjem, Fekete György írta.
Nem azért, mert családi
vállalkozásról van szó, hanem mert ő szintén zeneszöveg író. Gerendás Péternek tíz éven keresztül
írt dalszövegeket, Bayer
Friderikának úgyszintén,
de egyéb slágerek szövegei is kötődnek a nevéhez,
dacára annak, hogy nem
ez a foglalkozása, csupán
hobbiból és kedvtelésből
csinálja. Nem énekelném
el ezeket a szövegeket, ha
nem gondolnám, hogy na-

gyon jók, márpedig azok. A
közeljövőben elkezdjük a
negyedik albumom munkálatait, ami nagy örömmel tölt el. A szerzőgárda
ugyanaz, mint a harmadik
lemezé, de nem titok, hogy
szeretnék pár nagyszerű
kollégát meghívni vendégként, hogy énekeljünk
együtt.
Részleteket el lehet árulni?
Nem mondok neveket, de
már megvan a lista. Most
kezdjük a zenei felvételeket, a megjelenésre jövő
ősszel, vagy karácsony tájékán számítunk.
Mikor érezte, hogy színész
szeretne lenni?
Egyáltalán nem. Nem én
voltam az a tipikus vers
mondó lány. Azonkívül,
hogy a Magyar Állami
Operaház Gyermekkórusában énekeltem egy rövid
ideig, kitartóan menekültem a szereplési lehetőségek elől gyerekkoromban. Utáltam, gyűlöltem,
amikor mégis utolért, már
hetekkel előtte rosszul
voltam, hogy jaj, istenem,
mi lesz! Családi előjelek
voltak, mert édesanyám
énektanár, előadóművész, nagyapám amatőr
színjátszó volt, a nagymamám pedig az operaház
ösztöndíjasa volt, de én
egész idő alatt az Iparművészeti Főiskolára szerettem volna menni, egy vizuális világba belemerülni,
rajzolni, tervezni akartam.
18 évesen felvételiztem. A
harmadik rostáról rúgtak
ki. Ebből gondoltam, hogy
nem vagyok teljesen tehetségtelen, mert háromfordulós volt a felvételi,
hihetetlenül sokan jelentkeztek, és a harmadik rostára ennek a csekély töredéke maradt bent. Azzal

áltatom magam, ha még
megpróbáltam volna, sikerül, de a sors másként rendelte. Hiszek abban, hogy
a sorsunk alakításának
nagy része rajtunk múlik,
de igenis van egy olyan része, amit el kell engedni,
ugyanis a végzet okosabb,
mint mi. Jobb, ha az ember
teszi a dolgát, aztán figyel
a lehetőségekre, a jelekre,
és nem erőlteti a dolgokat
tíz körömmel, mert akkor
nem veszi észre, hogy az
az ajtó, amin kétségbeesve dübörög, zárva van, viszont, ha egy kicsit arrébb
megy, a másik tárva-nyitva várja. Fiatal lány koromban, amikor görcsösen ragaszkodtam valamihez,
ami később teljesült, folyvást egy őrületes csalódás
lett a vége. Aztán megtanított az élet, hogy csináld
te csak szépen a mai nap
dolgát úgy, hogy örömöt
szerezz vele magadnak és
másoknak, a többi pedig
nem rajtad múlik.
Valahol azt olvastam,
hogy már nem szeretne
senkinek sem megfelelni…
Soha nem akartam megfelelni, csak nagyon keveseknek, de legfőképpen
saját magamnak. Az a maximalizmus, ami bennem
van, egyrészt előny, másrészt hátrány, ám egyre
kevésbé aggaszt. Sosem
volt szempont, hogy ki mit
gondol rólam, Természetesen örültem, ha pozitív
visszajelzést kaptam és
bosszantott, ha nem, de
nem ez az elsődleges tényező.
A maximalizmus nem fárasztó?
Dehogynem, nagyon fárasztó. Sokat bosszankodom azon, ha valaki nem
ugyanolyan elvárásokkal
tekint a munkájára, mint

én az enyémre. Szeretek
mindent, a teljesen hétköznapi dolgokat is 100%os erőbedobással csinálni.
Nem azért, mert én ezt elhatároztam, hanem mert
ez bennem van, így születtem. Édesanyám mesélte,
hogy hároméves koromban megkért, rakjam rendbe a cipős polcot, s az úgy
volt megcsinálva, hogy le
lehetett fényképezni. Egyáltalán nem volt elvárás,
hogy nekem akármiben
is kiválónak kell lennem.
Szegény anyukám rettenetesen sok időt fektetett
bele, hogy engem visszafogjon ettől a „mindent
tökéletesen csinálni”-tól.
Erre szoktam mondani,
hogy eminensnek születettem, de strébernek
semmiképpen sem. Szeretem a teljességet, a szépet,
a tökéleteset. Igaz, a tökéletességre csak törekedni
lehet, de azt megteszem,
akármit is csinálok.
Ez az eminensség hasonlít
Karinthy Frigyes eminenséhez?
Nem tudom… Az a fölényesség nincs meg bennem, hogy én lennék
bármiben is a megfellebbezhetetlen igazság letéteményese, vagy birtokosa, távol áll tőlem, hiszen
tele vagyok kérdőjelekkel.
Mit jelent Önnek a boldogság?
A boldogság szerintem
nem egy kézzel fogható dolog, hanem az optimista életszemléletre
való törekvés képessége.
Nem hiszek abban, hogy
csak jó, vagy csak rossz
lapokat kapunk a sorstól,
viszont az rajtunk múlik,
hogy miként játszunk velük. Az biztos, hogy egy
csomó barátom és kedves
ismerősöm van, akiknek

iszonyatosan küzdelmes
élet jutott és olyan sorsok, melyekre egy külső
szemlélő talán azt mondja: „uram Isten, hogyan
lehet ezt elviselni”? Mégis, az az életvidám, pozitív energia és hihetetlen
élni akarás, mely belőlük
árad, engem mindig csodálattal tölt el. Hiszen van,
akinek minden megadatik,
mégis mindig van valami
baja, elégedetlen, más pedig a nehéz sorsa közepette is meglátja az élet apró
örömeit, szépségeit. Azt
gondolom, ez a boldogság
lényege. Manapság pszichológiai vizsgálatok sora
bizonyítja, hogy mennyivel
boldogabbak lennének az
emberek, ha hálát tudnának adni. Teljesen mindegy, hogy kinek, a jóistennek, a sorsnak, vagy
amiben hisznek, de észrevegyék, hogy mennyi
jó van egy napban. Mi ezt
csináljuk a gyerekemmel,
amikor együtt vagyunk
esténként és lámpaoltás
után megbeszéljük a világ
nagy dolgait. Hálát adunk
azért, hogy vagyunk egymásnak, egészségesek
vagyunk, nem fázunk, nem
éhezünk, vannak barátaink, szeretteink. Az olyan
hétköznapi örömöket is
felsoroljuk, mint, hogy milyen jó volt az iskolában,
milyen finom volt az aznapi jégkrém, vagy kávé,
mennyire nagyszerű volt
a játszótéren lenni. Hálát
adunk az ízletes vacsoráért és személy szerint
azért is, hogy Barcika felé
tartva, festői naplementében gyönyörködhettem.
Ezeket az apró csodákat
össze kell szedni, mert ellenkező esetben az embernek vacak élete lesz.
Így neveljük magunkat a
boldogságra. Nem igaz,
hogy az ember nem lép

kétszer ugyanabba a folyóba. Dehogynem, bárhol
is legyen, ugyanazokkal a
gondokkal fog szembesülni, tehát a problémáit az itt
és mostban kell megoldania. Elmehetek én a világ
túlsó felére, akkor is azok
a dilemmák, kihívások fognak velem szembe jönni,
mert hiszen ott is én leszek, adott alapanyag, aki
ugyanazokat a dolgokat
fogom lehívni mindig.
Hogyan látja, ez a hipermodern digitális világ milyen mértékben gyakorol
hatást az emberi kapcsolatokra?
Igazán nem tudom megítélni, de meggyőződésem,
hogy a képernyő mindenhatósága, az egysze-

ri gombnyomásra történő bármi is, nem tesz jót
az emberiségnek. Az internet világa nagyszerű, én is használom, de az
az egy kattintás áldás és
átok is tud lenni. Bizonyos
tekintetben a vágyakozás
és a várakozás méltóságát veszi el az emberektől. Mindennek két oldala van, mint ahogy Hamlet
mondja: nincs a világon se
jó, se rossz: a gondolkozás
teszi azzá. A világhálóval
szintén így van ez, lehet
nagyon hasznosra és kevésbé jóra használni.
Mi tanít meg az életről a
kisfiának?
Igyekszem nem abba a hibába esni, hogy a gyerekemmel szigorúbb legyek,

mint önmagammal. Én sem
vagyok tökéletes emberi lény, akkor miért pont
a fiamtól várjam el ezt. Ő
is szabad, és nem vagyok
rest tőle bocsánatot kérni, ha nem úgy csináltam
a dolgokat, ahogy szerettem volna. Úgy gondolom, hogy az őszinteséget csak úgy várhatom el
a gyerekemtől, ha én is az
vagyok. Minden rossz beidegződéstől mentesen, a
magam esendőségében
törekszem őt úgy nevelni, hogy az őszinte legyen.
Ami legfontosabb az életben, hogy azokon az érzelmi és erkölcsi alapokon
állva, amit tőlünk kap, legyen kedve, ereje és optimizmusa küzdeni, és soha
ne adja fel.

6

2020. FEBRUÁR 7.

VRCK

A KAPOSVÁRÉ VOLT A HÉTVÉGE

A Fino Kaposvár 3-1-re nyert a Vegyész Röplabda Club
Kazincbarcika vendégeként a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának 5. fordulójában.
A szezonban először találkozott egymással a rekord
bajnok Fino Kaposvár és a
címvédő VRCK. Az első
szettben a Vegyész hárompontos előnyt szerzett
(10-7). A hazaiak hatpontos előnyénél (16-10) Jurij
Kruzskov került a nyitóhelyre, aki a Kaposvár hátrányát
egy pontra csökkentette
(17-16). Carlos Páez is előhúzott egy ászt (20-17), a

somogyiak ki is kérték második idejüket. Ilja Makarov
gyenge nyitása zárta le az
első játszmát (25-22, 1-0).
A második játszma első felében Horváth Kristófék féltávnál vették át a vezetést,
majd a végjátékba 20-20szal fordultak a felek. Innen
már csak Horváthék szereztek pontokat, a szélső
ütő jó nyitásainak is köszönhetően (20-25, 1-1).

Fotó: vrck.hu

Jobban kezdte a harmadik
felvonást a rekordbajnok,
a hatpontos hátrány tudatában Marek Kardos vezetőedző cserékkel próbálta
felrázni övéit. Jól is szállt be
a mérkőzésbe a fiatal feladó,
Csizmadia Tamás, valamint a
görög szélső ütő, Dimitriosz
Efraimidisz is. Rodrigo Moraes jó blokkjával kétpontosra
olvadt a Fino-előny (16-18),
időt is kért Ruben Wolochin
vezetőedző. 16-20 után
Moraes hozott zsinórban
három sáncot (21-20), de
ez a szett is a kaposváriaké
lett (24-26, 1-2).
Kruzskov és Marcílio Braga
csatáztak egymással, végül
mindketten 23-23 ponttal
zártak. A Fino néhány pontos előnyét magabiztosan
őrizte, és bár Braga pontjaival kapaszkodott a vendéglátó, ezúttal nem tört
át a gát, a Kaposvár három
ponttal gazdagodva utazhatott haza (17-25, 1-3).
(Forrás: vrck.hu)

KBSC

SZÜLETÉSNAP

KBSC új vezetése, edzője, valamint az újonnan igazolt játékosok mutatkoztak be a klub szurkolóinak január 30-án csütörtökön. Wächter Balázs, a klub ügyvezető igazgatója elmondta, az ankét célja, hogy a
szurkolók első kézből kapjanak hiteles információkat
a kék sárgákról.

A Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium idén is megünnepelte az iskola névadójának égi születésnapját. A január 31-ei eseményen
szentmisével és különböző műsorokkal tisztelegtek
Bosco Szent János előtt.

SZURKOLÓI ANKÉT

A találkozón az új ügyvezető felvázolta, hogy mik az elvárások a csapattal szemben a 2020-as tavaszi szezont
illetően, valamint ismertette a játékosokat érintő változásokat. A felkészülési időszakban történt igazolások eredményességéről Dzurják József, a csapat edzője számolt
be, illetve ismertette a tavaszi szezonra kitűzött célokat.
– Az idei nem egy szokásos téli felkészülés volt, a korábbi
évekhez képest mindössze négy hét állt rendelkezésre
ahhoz, hogy a csapat felkészüljön az első bajnoki mérkőzésre. Végig itthon készültünk, műfüves pályán edzettünk,
a tervezett munkát az elmúlt három hétben elvégeztük.
A felkészülésbe egy-két csapatépítő programot is beépítettünk, hogy megtörjük az edzések monotóniáját,
illetve erősítsük a csapategységet. Feladatunk, hogy a
felkészülés utolsó hetén felvegyük a bajnoki ritmust és
frissé váljanak a játékosok – tette hozzá Dzurják.
A szurkolók több témában is, így az utánpótláskorú labdarúgó gyerekek jelenlegi helyzetéről is intéztek kérdéseket a klub vezetőségének. A téma kapcsán elhangzott,
hogy jelenleg is azon dolgoznak az edzők és a szakemberek, hogy itt helyben maradjanak a tehetséges
gyerekek és a későbbiekben a felnőtt csapatban kamatoztassák tudásukat.

MÁR ELÉRHETŐ A DEMENS SZEMÉLYEK
NAPPALI ELLÁTÁSA SZOLGÁLTATÁS
KAZINCBARCIKÁN
Tisztelt kazincbarcikai és a város vonzáskörzetében élő Lakosok, Hozzátartozók, Érintettek!
Ha az Önök családjában, környezetében, ismeretségében demens személy él, lehetőségük nyílik a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ
(KSzSzK) által az 1. Számú Idősek Klubja intézményegységében hétköznaponként 7-15 óra közötti időtartamban Demens Személyek Nappali Ellátása
szolgáltatás igénybevételére. Ennek keretében szakszerű, egyénre szabott, speciális, egyúttal integrált szolgáltatásokkal segítjük, színesíthetjük a
beteg emberek mindennapjait.
A szolgáltatás működtetésével olyan családoknak szeretnénk segíteni, akiknek hozzátartozója szellemileg leépült és a család, a házastárs számára
nagy megterhelést jelent a demens hozzátartozó egész napos ellátása, felügyelete. Az I. Számú Idősek Klubja speciális szolgáltatása biztosítja a
napközbeni felügyeletet, így a családtagok nyugodtan végezhetik munkájukat, mert biztonságban tudhatják hozzátartozójukat. Tapasztalt, speciális
végzettséggel rendelkező szakembereink segítik, fejlesztik demenciában szenvedő ellátottjainkat. A gondozás komplex tevékenység formájában
történik, igazodva az egyén képességeihez, igényeihez, szükségleteihez, valamint a demencia fokához.
A szolgáltatás további célja, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülés során életminőségét megőrizve, pszichés és szomatikus
egyensúlyának megtartása mellett élje le életét.
Igény esetén biztosítjuk az ellátott intézménybe, illetve otthonába történő szállítását.
A szolgáltatás igénybevételének feltétele:
A Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy pszichiáter,
neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményének megléte.
Természetesen továbbra is várjuk az I. Számú Idősek Klubjába azon idős emberek jelentkezését, akik tartalmasan, egy nagyszerű közösségben,
folyamatos programok biztosítása keretében szeretnék tölteni hétköznapjaikat.
További információk:
dr. Kővári István Albertné intézményegység-vezető
Cím: KSzSzK I. Sz. Idősek Klubja Kazincbarcika, Hámán K. út 1
Tel.: 06/48-512-464
E-mail: idosklub@kszszk.hu
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DON BOSCÓRA EMLÉKEZTEK

Péntek délután diákokkal telt meg a Kazincbarcikai Szent Család templom. A Bosco Szent János

tiszteletére rendezett ünnepség szentmisével kezdődött, amit Andrásfalvy
János atya, az új tarto-

mányfőnök celebrált. Az
eseményen a diákokon és
tanárokon kívül a város
vezetősége is részt vett.
A szentmisét követően a
rendezvény a Don Bosco
Sportközpontban folytatódott, ahol már a diákok
voltak főszerepben.
A tanulók énekprodukciói mellett többek között a
Ludas Matyi című mesét
is előadták nagy sikerrel.
Az esemény hangulatát
tovább emelték a diákönkormányzat által megálmodott kis Don Bosco
zászlók, amiket az iskola növendékei, tanárai és
meghívott vendégei között osztottak szét.
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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.

HÁZHOZ JÖN A SEGÍTSÉG!
Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás szolgáltatás működik Kazincbarcikán és a város vonzáskörzetében.
A Kazincbarcika Város Önkormányzata a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ
keretén belül működteti a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás ellátási formát.
Ha szeretné biztonságban tudni a nap 24 órájában idős, egyedülálló, esetleg fogyatékos hozzátartozóját,
ha idős korára nyugodtan szeretné tölteni napjait, keresse szolgáltatásunkat!
Egy jelzőkészülék díjtalan felszerelésével, egy hordozható (pl. nyakba akasztható) nyomógomb segítségével bármikor jelezhet az
ellátott, amennyiben egészségi állapotában, szociális helyzetében azonnali beavatkozást igénylő esemény áll elő (elesés, rosszullét stb.).
Munkatársunk 30 percen belül megérkezik és biztosítja a megfelelő ellátást, szükség esetén további intézkedéseket végez.
Az ellátás alapvető feladata, az önálló életvitel fenntartása mellett kialakuló krízishelyzetek elhárítása, az igénybe vevők biztonságérzetének
erősítése, a szükséges segítségnyújtás minél gyorsabb biztosítása a súlyosabb helyzetek megelőzése érdekében.
Az ellátást igénybe veheti:
Egyedül élő 65 év feletti személy,
Egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai személy,
Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy.
A kiépített Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás műszaki berendezése folyamatos üzemmódban működik,
amely krízishelyzet esetén a nap 24 órájában bármikor riasztható.
További információk:
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Építők útja 15. 3. emelet.
Tel.: 20/988-1940 (Koleszár Marianna koordinátor)
E-mail: kozponti.iranyitas@kszszk.hu
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