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• Több mint ezer amatőr
és profi versenyző

• Változó, hitelesített távok:
600 métertől 42 kilométerig

• Junior, felnőtt
és jótékonysági kategóriák

• Online nevezési rendszer
és bankkártyás fizetés
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TELEPÜLÉSKÉPI TANÁCSOK

Márciusban indul a házhoz
menő zöldhulladék gyűjtés
A BMH Nonprofit Kft. 2020 márciusától indítja a házhoz menő
zöldhulladék gyűjtést.

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

A zöldhulladékot a korábban kiosztott, erre a célra rendszeresített
zöld színű 240 literes zöldhulladék gyűjtő edényzetből, valamint az
edényzettel nem rendelkező ingatlanhasználóktól a BMH Nonprofit Kft.
logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú INGYENESEN
BIZTOSÍTOTT zsákokban szállítjuk el.
A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék,
vágott fű, gyom stb. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb
méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra
darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok, illetve edények mellett.
Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag
zöldhulladék kerüljön! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos
zsákokban és edényekben háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot
találnak, akkor azokat nem szállítják el.

BETEGVIZSGÁLAT,
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES
Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:

4 000 Ft

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, Csízi Enikő, Jóbi Attila,
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.

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:

4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás

6 000 Ft,

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, a zöldhulladék
elszállítása kéthetente történik. Kérjük, a megtelt zsákokat és edényeket
a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 6 óráig helyezzék ki az
ingatlan elé.

szukamacska-ivartalanítás, gallérral

A zöldhulladék elszállításának időpontjairól a www.bmhnonprofit.hu
oldalon a saját településüket kiválasztva a 2020. évi hulladéknaptárból
tájékozódhatnak.

TELEFON: +36-30/928-9477, +36-48/311-214

Amennyiben
a
zsák,
illetve
edény
űrméretét
meghaladó
zöldhulladék keletkezik, az ingatlannál összegyűjtött zöldhulladék
hulladékudvarainkban negyedévente 250 kilogrammig ingyenesen
leadható.

EMIL KAROSSZÉRIA

BMH Nonprofit Kft.

ÉRTESÍTÉS ÚJ
ZÖLDHULLADÉKGYŰJTŐ
EDÉNYZETEK ÁTVÉTELÉRŐL

11 500 Ft

KAZINCBARCIKA, VERES PÉTER ÚT 11.

JACSÓ EMIL KAROSSZÉRIALAKATOS MESTER

Teljes körű biztosítási
ügyintézés

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság SAJÓKAZAI SZÉKHELYÉRE

VEZETŐI ASSZISZTENS
munkatársat keres

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 2019 őszétől 1 db új 240 literes (102
cm magas x 75 cm széles) hulladékgyűjtő edényzetet biztosít
ingyenesen a családi házas övezetben élő azon háztartások
részére, akik már rendelkeznek az elkülönített (szelektív)
gyűjtéshez szükséges edényzettel.
Az edényzet a zöldhulladék gyűjtésére szolgál,
sorszámozással ellátott.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy azok, akik 2019-ben
nem vették át a zöldhulladék gyűjtéshez biztosított edényzetet,
2020 márciusában minden csütörtökön 9 és 17.30 között a
BARCIKA PARK Nonprofit Kft. telephelyén, a 3700 Kazincbarcika,
Kuruc út 9. szám alatt vehetik át.
Az átvételhez hozza magával: személyi igazolványát,
lakcímkártyáját, és a partnerkódját tartalmazó számlalevelet.
Amennyiben más nevében meghatalmazással jár el, kérem a
kitöltött és aláírt meghatalmazást is hozza magával.
Azon ingatlanok használói, akik kérték a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás szüneteltetését, nem jogosultak a
hulladékgyűjtő edényzetek átvételére!

KAZINCBARCIKA,
BERCSÉNYI ÚT 17.
Érd.: 06-30/479-3914

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
Jelentkezés módja: a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör
pontos megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.
Jelentkezés határideje: 2020. március 6.

VÉDJÜK MEG KÖZÖSEN ÉRTÉKEINKET!

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete 2017 decemberében fogadta el a településkép védelméről szóló rendeletét. Múlt heti számunkban
már foglalkoztunk azzal, hogy miért is fontos a város
szempontjából ez a határozat, és mi a célja a településkép védelmének. Kazincbarcikán kiemelten kezelik a településképi szempontból meghatározó területeket, mint
például a Belvárost: az Egressy utat és tereit. Az itt lévő
épületek homlokzatain végzett bármiféle változtatás
különösen kihat vagy kihathat az összképre.
Az önkormányzat építé
szeti szakemberei az el
múlt két év tapasztalatait
felhasználva folyamato
san azon dolgoznak, hogy
hogyan őrizhető meg töb
bek között a város helyi
védelem alatt álló utcái
nak és épületeinek egysé
gessége, valamint hogyan
tartható meg a múltat idé
ző utcakép a jövő nemze
dékei számára is. Fontos
nak tartják a társadalmi
egyeztetést, hiszen a la
kosság ötleteire is számít
hatnak abban, hogyan old
ható meg ez a feladat úgy,
hogy mindenki megelége
dését szolgálja.

Az alábbiakban a leg
gyakrabban előforduló
esetekre vonatkozó irány
adó előírásokat szedtük
össze, ám ezek az esetek
is egyedi elbírálásban ré
szesülnek, bejelentéskö
telesek, ezért a munká
latok előtt mindenképp
konzultálni kell a főépí
tésszel, majd ezt követően
lehet megtenni a követke
ző lépéseket a munka el
kezdéséhez. Érdemes és
bizonyos esetekben kö
telező is a látványtervek,
tervdokumentációk elké
szítéséhez szakemberek
segítségét kérni a folya
matok gyorsításához.

TELEPÜLÉSKÉPI
ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK
Településképi szakmai konzultáció
• Kötelező a szakmai konzultáció az egyszerű bejelentés
hez kötött építési tevékenységre vonatkozó tervezés
megkezdése előtt, valamint a településképi értelemben
meghatározó és kiemelt jelentőségű területeken vég
zett építési tevékenység megkezdése előtt az építési
engedély köteles, egyszerű bejelentés köteles vagy épí
tési engedély és egyszerű bejelentés nélkül végezhető
építési tevékenység esetében is. Igény esetén a főépítész
bármely építési ügyben tájékoztatást és szakmai konzul
tációt biztosít.
• A szakmai konzultációt a tulajdonos, a beruházó, vagy a
tervező írásban kezdeményezi az alábbi tartalmi követel
ménnyel: tervezett tevékenység területi beazonosítása,
tervezett tevékenység rövid leírása; fotók a közterület
felőli arculati megjelenés bemutatásához, beépítési kon
cepció vázlatos bemutatása.
Településképi véleményezési eljárás
• A településképi véleményezési eljárás lefolytatásának
megindításához szükséges kérelmet a rendelet mellék
lete tartalmazza. Az eljárás során a tervdokumentáció
tartalmát az önkormányzati főépítész ellenőrzi.
• A településképi véleményezési eljárás akkor szükséges, ha
az építési tevékenység építési hatósági engedélyköteles.

Településképi bejelentési eljárás
• A településképi bejelentési eljárás lefoly • A településképi bejelentési eljárás során
tatásának megindításához szükséges ké
a polgármester a főépítész szakmai ál
relmet a rendelet melléklete tartalmazza.
láspontját megismerve, hatósági hatá
rozatban dönt.
• A bejelentést és a mellékletét képező do
kumentációt a tevékenység megkezdése • Településképi bejelentési eljárást kell le
előtt legalább 15 nappal kell benyújtani a
folytatni a lent felsorolt példák mindegyi
polgármesterhez.
kénél.
Településképi kötelezés
• A településképi kötelezés alapja a rende • A településképi követelmények és eljárási
letben foglalt településképi követelmé
kötelezettségek megszegése vagy végre
nyek és eljárási kötelezettségek meg
nem hajtása esetén 1 MFt-ig terjedő te
sértése.
lepüléskép-védelmi bírság szabható ki.

TELEPÜLÉSKÉPET MEGHATÁROZÓ ESETEK
Kültéri klímaberendezések
• Kültéri klímaberendezést erkéllyel ren
esetében kizárólag a klímaberendezés
delkező lakás esetében csak erkélyre
kültéri egysége helyezhető el az épü
lehet kihelyezni úgy, hogy az homlok
leten, az épület teljes magasságában
zati tagozatot ne érintsen és takarjon,
ugyanazon homlokzati pozícióban saját
a szomszédos lakások használatát ne
ablak alatt, a nyílásosztások tengelyé
zavarja, és az erkély által takarásban le
ben.
gyen.
• Szellőzőt és klímaberendezést utca
• Az erkéllyel nem rendelkező lakások
fronti homlokzatra tilos elhelyezni.
Cégérek, cégtáblák, cégfeliratok
építészeti hangsúlyaival.
• Az épületek homlokzatain elhelyezhető
cégéreket, cégtáblákat és cégfeliratokat • Amennyiben cégérek és hirdetőtáblák
úgy kell kialakítani, hogy azok szervesen
utólagos elhelyezésénél a bekezdésben
illeszkedjenek a homlokzatok meglévő,
foglaltak nem alkalmazhatók, akkor az
vagy tervezett vízszintes és függőleges
utólagos elhelyezés nem engedhető meg.
tagolásához; a nyílászárók kiosztásához,
(Az épületek homlokzataira kerülő cégazok ritmusához úgy, hogy együttesen
és címtábla, információs vagy más célú
összhangban legyenek az épület építé
berendezés épületdíszítő tagozatot nem
szeti részletképzésével, színezésével,
takarhat el.)
Nyílászárók
lő kiosztással; műanyag portálszerke
• Az épület a földszinti nyílászárójának
zet csak abban az esetben létesíthető,
anyaghasználata során az eredeti fa szer
amennyiben az épület meglévő nyílás
kezetű, lépcsőházi bejárati ajtókat meg
zárójának megjelenésével azonos meg
kell őrizni, vagy jellegében azonos módon,
jelenést biztosít.
fából kell felújítani, vagy pótolni.
• Fehér színű műanyag portálszerkezet és • Az épületeken lévő műalkotásokat és
nyílászáró nem alkalmazható.
egyéb homlokzati elemeket meg kell
őrizni, vagy az eredetivel megegyező
• Az üzlet portálok anyaga fa vagy fém
módon újra kell gyártatni.
lehet, az eredeti állapotnak megfele
Előtetők
lokzati jellegéhez és részletmegoldá
• A homlokzatok kialakítása során az
saihoz illeszkedő anyagokból, formai
előtetőket, nyílászáró-rácsokat és az
megoldásokkal és színezéssel kell ki
egyéb díszítéseket, berendezéseket az
alakítani.
egész épület tömegformájához, hom
Információ
Kazincbarcika Város honlapján a Településrendezés menüpontban a rendelet teljes szövegét
megtalálhatják (http://www.onkportal.hu/data/rendeletek/allomanyok/2017-46_
kazincbarcika.pdf), de a Főépítész csoport kollégái személyes, e-mailes megkeresésre
(foepitesz@kazincbarcika.hu), valamint telefonon (06-48/514-789) is szívesen tájé
koztatják a területre vonatkozó előírásokról az érdeklődőket.
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M EGELŐZÉS

KÖZELEDIK A KORONAVÍRUS

Bár lapzártánk idején Magyarországon még nem diagnosztizáltak koronavírussal fertőzött beteget, de a
nemzetközi hírek alapján szinte elkerülhetetlen, hogy
hazánkban is felüti a fejét a betegség az elkövetkezendő hetekben. Az esetleges járvány megelőzésével
kapcsolatosan kereste meg lapunk az Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Kazincbarcikai
Kirendeltségét és dr. Perjési Zsolt háziorvost.
Az ÁNTSZ helyi kiren
deltsége arról tájékoztat
ta lapunkat, hogy a koro
navírussal kapcsolatosan
helyi kirendeltségek nem
nyilatkozhatnak, kizá
rólag központilag, az or
szágos tiszti főorvos tá
jékoztatójából kaphatunk
információt, amely www.
nnk.gov.hu oldalon folya
matosan frissül az Euró
pai Járványügyi és Beteg
ségmegelőzési Központ
(ECDC) és az Egész
ségügyi Világszervezet
(WHO) adatai alapján.

Mint ismeretes 2019 de
cemberében a kínai Wu
hanból ismeretlen erede
tű tüdőgyulladás járványt
jelentettek az WHO felé. A
megbetegedések hátte
rében egy új koronavírust
igazoltak a kínai egész
ségügyi hatóságok, amely
emberről emberre képes
terjedni.
2020. január 30-án a
WHO nemzetközi horde
rejű járványügyi szük
séghelyzetet hirdetett ki
az új koronavírus járvány
miatt.

Hogyan előzhető meg a koronavírus terjedése?
Mivel a járványok ter
jedésének leghatéko
nyabb védekezési mód
ja a megelőzés, ezért dr.
Perjési Zsolt háziorvos
azt tanácsolja, hogy fo
kozottan ügyeljünk a hi
giéniára.
– Amennyiben szen�
nyeződés van a ke
zünkön, tüsszentünk,
köhögünk, toalettet
használunk, állatokkal
vagy azok ürülékével
érintkezünk, bevásárol
tunk, tömegközlekedési
eszközön utaztunk, il
letve közösségben tar
tózkodtunk, minden
esetben mossunk ke
zet szappannal folyóvíz
alatt. Ugyanezt aján
lom, ha ételt készítünk
elő, beteget ápolunk,
valamint étkezni aka

B.-A.-Z. MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KAZINCBARCIKAI TAGINTÉZMÉNYE

runk. kerüljük a szemünk,
szánk, orrunk kézzel való
érintését! – tájékoztatott
a szakember, aki hozzá
tette, ha a szennyeződés
nem látható, akkor is ér
demes alkoholos kézfer
tőtlenítőt is használni.
– A betegség fő tünetei a
torokfájás, a köhögés, a
levertség és a magas láz.
Ha valaki ezt tapasztal
ja, akkor maradjon ott
hon, hívja a háziorvosát,
főként, ha előtte járván�
nyal érintett országokban
járt – javasolja dr. Perjé
si Zsolt, aki elárulta, hogy
sebészi orr-szájmaszk
használata bármely fel
ső légúti megbetegedés
esetén szükséges, füg
getlenül attól, hogy fel
merül-e az új korona
ví rus- megbetegedés

lehetősége. Az orvosok
tisztában vannak a folya
matosan frissülő, szigorú
eljárási renddel, tájékoz
tatják a betegeket és in
tézkednek a további ellá
tásukkal kapcsolatosan.
A Nemzeti Népegészség
ügyi Központ (NNK) in
gyenesen hívható zöld
számokat hozott létre a
koronavírussal kapcso
latos lakossági megkere
sések gyors és szakszerű
megválaszolása érdeké
ben. A 06-80-277-455ös és a 06-80-277-456os információs vonal a hét
minden napján 24 órában
elérhető, mobil- és ve
zetékes telefonról is tár
csázható. A vonalakon
szakemberek adnak in
formációt az új koronaví
rusról.

Az eseményen a Kazincbar
cika Járás területén működő
óvodák, általános és közép
iskolák, szakszolgálati in
tézmények és egyéb segítő
szakmák képviselői vettek
részt. A programot Széplaki
Ágnes, a Kazincbarcikai Ta
gintézmény mb. igazgatója
nyitotta meg. Első előadó
ként Cselei Béláné moz
gásterapeuta a pedagógiai
szakszolgálatban jól mű
ködő korai fejlesztés jelen
tőségéről és megvalósulá
sáról tartott beszámolót,
továbbá különféle torna
teremben és vízben végez
hető fejlesztési módokat
mutatott be. Ezt követő
en Vaszilyné Halajkó Edi
na pszichológus-gyógy
pedagógus egy jelenleg

standardizálás alatt álló
iskolaérettségi vizsgálat
ba avatta be a jelenlévőket,
annak előnyeivel és nehéz
ségeivel együtt, rövid kité
rővel az iskolaérettség kri
tériumaira. Említést tett a
beiskolázással kapcsolatos
változásokról, a köznevelé
si törvény módosításainak
hatásáról, amely magával
vonta az óvodák és a pe
dagógiai szakszolgálatok
jog-és feladatköreinek vál
tozását. Ezek után Molnár
Veronika gyógypedagógus
a pedagógiai szakszolgálat
ellátórendszerében meg
jelenő, lemorzsolódással
veszélyeztetett tanulók
ról, a pedagógusok, szü
lők, egyéb szakemberek
kezében lévő eszközök

ről, lehetőségeiről tartott
gondolatébresztő-vitain
dító előadást.
Zárásként Elek Emília
szociális szakember az
EGYütt egy/MÁSért nyer
tes pályázatát mutatta be,
melynek célja a fogyaté
kossággal élő gyermekek
és felnőttek családjai
nak közösségszervezése.
A BO(S)ZI Rekreációs és
Egészségfejlesztő Egyesü
let együttműködő partne
reivel egyetemben külön
féle szakmai programokat
szervez, melynek időpont
ját és témáit ismertette az
előadó. A „A köznevelés
esélyteremtő szerepének
erősítése a Miskolci Tan
kerületi Központnál című,
E F O P -3 .1 . 6 . -1 6 -2 0 1 700030” projekt keretében
zajlott. (Forrás: Smolnic
ki Beáta, a tagintézmény
igazgatóhelyettese)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

SZOROS KÖLTSÉGVETÉS, GONDOS GAZDÁLKODÁS

Elfogadta Kazincbarcika város 2020-as évi költségvetését a képviselő-testület a február 20-ai munkaterv szerinti ülésén. Az idei feszes és jól megtervezett költségvetés a
kötelezően ellátandó feladatok magas szintű ellátásán túl a tavalyi évben elkezdett beruházások folytatására is lehetőséget ad.
Idén 1,3 milliárd forintot kell
fizetnie szolidaritási hoz
zájárulásként Kazincbarci
kának az államkasszába a
befolyt iparűzési adók alap
ján. Ez a megszorítás nagy
ban meghatározza a város
költségvetését a fejleszté
sek terén, a kötelező felada
tok ellátásának biztosítása
mellett.
A helyi önkormányzat gaz
dálkodásának alapja az éves
költségvetése, amelyből fi
nanszírozza és ellátja a tör
vényben meghatározott
kötelező, valamint a köte
lező feladatai ellátását nem
veszélyeztető önként vállalt
feladatait. Ezen feladatok
ellátásának forrásait és ki
adásait a helyi önkormány

zat egységes költségvetési
rendelete – melyben műkö
dési hiány nem tervezhető –
elkülönítetten tartalmazza.
Az iparűzési adók alapján fi
zetendő, központi költség
vetésbe folyó szolidaritási
hozzájárulás drasztikusan
emelkedett. Ez a helyzet
azt eredményezte a 2020as költségvetés tervezé
sénél, hogy a szokásosnál
is feszesebb költségvetés
került a testület elé. A ter
jedelmében is meghatározó
anyag tárgyalásánál Szitka
Péter polgármester kiemel
te, hogy a szigorú költség
vetés ellenére a kötelezően
ellátandó feladatokat to
vábbra is magas színvona
lon tudja ellátni a város, va

lamint azok a beruházások,
amik elkezdődtek, nem áll
nak meg, hiszen a 2019-ben
folytatott tudatos és jól ter
vezett gazdálkodásnak kö
szönhetően rendelkezésre
állnak a szükséges források.
A városvezető hangsúlyoz
ta, hogy 2020-ban kiszá
mítható gazdasági helyzet
tartható és vihető lesz Ka
zincbarcika életében.
Az idei költségvetés alapel
vei között a városi intézmé
nyek takarékos, átlátható
és biztonságos működte
tése, a kötelezően ellátan
dó feladatok biztosítása, a
szociálisan rászorultak tá
mogatása, az elindított be
ruházások megvalósítása,
a források biztosítása, tu

KSZSZK CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

FEJLESZTÉS

Idén február 20-án tartották meg a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti
Szolgálata éves szakmai workshopját a Mezey István
Művészeti Központ konferenciatermében.

A kazincbarcikai temetőt folyamatosan fejleszti az önkormányzat. Az elmúlt években
megújult több járdaszakasz és új kerítés védi a területet. A következő időszakban Kazincbarcika Város képviselő-testülete ismét kiemelt figyelmet fordít a városi temető
korszerűsítésére.

A szakmai nap célja, a
Család- és Gyermekjó
léti Központ munkatársai
munkájának segítése, tá
jékoztatása az új törvé
nyi változásokról, illetve
az új szakmai irányokról.
Ezen kívül a szakemberek
megoszthatják egymás
sal tapasztalataikat, ez
által előre mozdítva saját
és egymás munkáját. A
workshop kiváló lehető
séget biztosít a kapcso
lattartásra és a szakmai
fejlődésre. Az eseményen
Klimon István alpolgár
mester köszöntötte a
résztvevőket.
Az előadásokat Lasz
tócziné Szomoru Móni
ka megyei módszertani
szakember kezdte, aki a
gyermekvédelmet érin

– Az önkormányzat saját
forrásból idén márciusban
megkezdi a ravatalozó teljes
körű felújítását. Ez azt jelen
ti, hogy mind esztétikailag,
mind műszaki szempontból

JÁRÁSI KAPOCS A PEDAGÓGIAI SZAKMAI WORKSHOP
SZAKSZOLGÁLATBAN

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézménye Járási Kapocs elnevezéssel rendezvényt szervezett február 18-án.
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tő főbb törvényi változá
sokról beszélt, kiemelve az
igazolatlan hiányzásokról
szóló jelzések megtételéről
szóló változásokat.
Őt dr. Liszkay Mónika gyer
mekjogi képviselő pre
zentációja követte, aki a
gyermeki jogokról, a jel
zőrendszerről, valamint
a gyermekjogi képviselő
munkájáról beszélt.

datos városüzemeltetés és
-fejlesztés, az önkormány
zat működőképességének
és pénzügyi egyensúlyá
nak fenntartása szerepel.
Ellenzéki képviselői hozzá
szólásokban az időskorú
ak gondozása és ellátása
témájában, a szolidaritási
hozzájárulás költségének
tervezése és a helyi költ
ségvetésre való hatása kap
csán érkeztek észrevételek.
Klimon István alpolgármes
ter a felvetésekre reflektál
va kiemelte, hogy bár nem
kötelezően ellátandó fela
dat, de minden platformon
támogatják a bentlakásos

jellegű idősellátást, valamint
kötelező feladatként az Idő
sek Klubjának egy esetle
ges új helyen való további
működtetését. Hozzátet
te, hogy az elmúlt ciklus
ban csak a Kazincbarcikai
Szociális Szolgáltató Köz
pont keretein belül műkö
dő, magas színvonalú idős
ellátási szolgáltatásokra 1
milliárd forintot biztosított
az önkormányzat. Idén az
időseket érintő kötelező fel
adatokra csaknem 929 mil
lió forintot, a nem kötelező
jellegű ellátásokra pedig 180
millió forintot irányzott elő a
város a költségvetésében.

MEGÚJUL A KAZINCBARCIKAI TEMETŐ
az épület kívül és belül tel
jes rekonstrukción esik át
– emelte ki Bukó Géza ön
kormányzati képviselő.
A felújítás során a környe
zeti tényezők tompítására

nagyobb előtetőt építenek
és megújul a harangtorony
is. A felújítási munkálatok
a szertartásokat nem be
folyásolják, az elhunytak
búcsúztatása egy ideigle

nes ravatalozóban történik.
Ezen kívül folyamatban van
a villamos hálózat fejlesz
tése, melynek eredménye
ként a szürkületben, sötét
ben kilátogató gyalogosok
közlekedését nyolc darab
kandeláber kihelyezése se
gíti majd.
A beruházás időszakában
a temető területe munka
területté válik, s ez foko
zottan érinti a gyalogos és
a gépkocsiforgalmat egy
aránt. A munkafolyama
tok a személyautóval való

be-, illetve kihajtás jelentős
mértékű korlátozását teszik
szükségessé, bizonyos cik
lusokban pedig a teljes til
tását. Az autós forgalom
teljes beszüntetését a bal
esetek elkerülése indokolja,
ez esetben a mozgáskor
látozott igazolvánnyal ren
delkezőket sem engedik be
a temető területére. A beru
házás várhatóan ősszel ér
véget, addig is a lakosság
türelmét és megértését kéri
az önkormányzat - tájékoz
tatta lapunkat Bukó Géza.
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EZÚTTAL SEM BÍRTAK A MAFC-CAL

Hiába a végig kiélezett találkozó – minden szett minimális különbséggel dőlt el -, a
MAFC-BME a szezonban második alkalommal is nyert odahaza a Vegyész Röplabda
Club Kazincbarcika ellen, ezúttal is 3-1-re.
Az első és a második
szettben is több pont
tal vezetett a Vegyész,
a hazaiak mégis mindkét
esetben egyenlítettek, és
a hajrákban a maguk ja
vára fordították az ered
ményt (26-24, 25-23;

KBSC

2-0). A harmadik etapban
a MAFC kezdett jobban,
előnyét folyamatosan
építette, majd a VRCK for
dított és szépített (24-26,
2-1). Ekkor már mindkét
csapat jobban játszott,
az első két játszma nem

volt színvonalas, a harma
diktól viszont már jöttek
a szebb és hosszabb lab
damenetek. A negyedik
felvonás is végig kiélezett
volt, a MAFC-nak végül a
harmadik meccslabdáját
sikerült értékesítenie (2826, 3-1).
A hazaiaknál három játé
kos is 20 pont felett zárt,
míg a VRCK-nál csak ket
ten értek el két számje
gyű értéket.
A hazaiak nagyon fontos
győzelmet szereztek, ed
dig ugyanis még csak a
Fino Kaposvárt sikerült
legyőzniük. A Vegyész
ezzel a vereségével ma
radt a tabella harmadik
helyén.
(Forrás vrck.hu)

TEREMATLÉTIKA

LEGOZA ISTVÁNRA
EMLÉKEZTEK
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I. SZÁMÚ BÖLCSŐDE

BÖLCSISEK BÚCSÚZTATTÁK A TELET
Farsangi mulatsággal búcsúztatták a telet az I. Számú Bölcsőde apróságai és szüleik. A február 21-ei eseményen a gyerekek jelmezbemutatóval, a nevelőik pedig egy kis műsorral kedveskedtek a szülők és
az intézményvezetők számára.

Terematlétika versenyt szerveztek, Legoza István,
egykori kazincbarcikai testnevelő emlékére a Kazinczy Ferenc Tornacsarnokban február 19-én és 20án. A versenyen közel háromszáz tanuló vett részt,
akik négy korcsoportban és négy különböző számban mérték össze ügyességüket..

Hercegnő, tündér, serif és szuper
hősök. Ezek voltak a legnépszerűbb
jelmezek az idei farsangi mulatsá
gon az I. Számú Bölcsődében.
Az évek óta hagyománynak szá
mító farsangi mulatság célja, hogy
minden gyermek jól érezze magát
és a szülők is betekintést nyerje
nek gyermekeik közösségi életébe.

Idén a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola,
az Ádám Jenő Tagiskola, a Dózsa György Tagiskola, az
Árpád Fejedelem Tagiskola, a Kazinczy Ferenc Tagis
kola és a Tompa Mihály Református Általános Iskola
alsó és felső tagozatos diákjai vettek részt a hagyo
mányos megmérettetésen. Az esemény elsődleges
célja, az atlétika megismertetése és megszeretteté
se a gyerekekkel, illetve zárt környezetben felkészü
lést is biztosít a tavaszi atlétikaversenyekre.
Az rendezvény négy versenyszámból áll: 30 méteres
rövidtávból, helyből távolugrásból, medicinlabda-do
básból, illetve nagyobbaknak medicinlabda-lökés
ből, és végül a váltófutásban is összemérik erejüket
a gyerekek.

A családi délelőtt során a nevelők
kis műsorral készültek, ahol far
sangi mondókákat és dalokat
énekeltek a gyerekek segítségé
vel.
A jelmezbemutató során minden
beöltözött apróság frappáns kis
felkonferálás alatt mutatta meg
magát.

A VASAS VOLT AZ ERŐSEBB

A Merkantil Bank Liga 25. fordulójában hazai pályán a
Vasas csapata ellen szenvedett vereséget a KBSC.
Nem volt könnyű dolga
a Vasas elleni kezdő ti
zenegy összeállításá
ban Dzurják József veze
tőedzőnek. Eltiltás miatt
nem kerülhetett keret
be Krausz Raul és Toma
György, valamint sérülés
miatt nem számíthatott
Kovác Alan, Németh Ta
más, Oldal Tibor, Hegedűs
Márk és Horváth László
játékára sem. A KBSC kez
dőjében így első alkalom

mal lehetőséget kapott
Leonardo Mitruscsák, va
lamint a DVTK-val kötött
kooperációnak köszönhe
tően a barcikai születésű
Orosz Donát, Szűcs Kornél
és Korbély Kristóf szemé
lyében három diósgyőri
fiatal is. Az első félidőben
a Vasasnak adódott több
lehetősége, hiszen Balajti
és Szatmári is próbálkoz
tak a gólszerzéssel, ami
végül a 16. percben Fecze

sin Róbertnek sikerült. A
mérkőzés 31. percében a
múlt hetet követően most
is kényszerű cserét kellett
végrehajtaniuk, hiszen
Berki sérülés miatt nem
tudta folytatni a játékot,
helyére Mikló érkezett. Az
első félidő utolsó harma
dában mindkét csapat
nak adódtak lehetőségei,
vendégoldalról Szatmári
helyzete növelhette volna
a vezetést, hazai oldalon
pedig Fótyik és Korbély
egyenlíthettek volna. A
második negyvenöt perc
ben láthatóan hamar el
akarta dönteni a mérkő
zést a Vasas, Balajti lövé
seit azonban Fila rendre
hárította, így a támadónak
Putnokon nem sikerült
góljai számát növelni. Nem
úgy, mint Vernes Richárd
nak, aki csereként lépett
pályára, és a 86. percben
szerzett találatával be is
állította a meccs végered
ményét (0:2).
(Forrás: kbsc.hu)

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

KÉZILABDA DIÁKOLIM PIA

A MEGYEI DÖNTŐBE
JUTÁS VOLT A CÉL

Kézilabda Diákolimpia megyei selejtezőt rendeztek
február 24-én a Kazinczy Ferenc Tornacsarnokban.
A megmérettetésen III. leány és fiú, illetve IV. leány
korcsoport vett rész.
A kézilabda diákolimpia megyei selejtezőjén először a
Pollack Mihály Általános Iskola és a Tompa Mihály Re
formátus Általános Iskola III. korcsoportos fiú csapata
mérkőzött meg egymással, őket a két iskola III. kor
csoportos leány csapata követte, végül IV. korcso
portban a Pollack Mihály Általános Iskola és a Szalézi
Szent Ferenc Gimnázium leány csapatai mérték ös�
sze erejüket. A kétszer 15 perces mérkőzések célja a
megyei döntőbe való jutás volt. A megyei döntőjébe
továbbjutott III. korcsoportban a Pollack Mihály Álta
lános Iskola leány és fiú csapata, IV. korcsoportban pe
dig a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium leány csapata.

FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZTÉK A
GÉPJÁRMŰVEZETŐK BIZTONSÁGI ÖV HASZNÁLATÁT

A biztonsági öv használata a gépjárművekben kötelező – nemcsak a járművezető,
de utasai számára is -, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy használata életeket
menthet meg!
Téves feltételezés, hogy
belterületen, kisebb sebes
séggel haladva nincs jelen
tősége a bekapcsolt övnek!
A passzív biztonsági esz
közöket épp a testi sérü
lések fokának csökkentése
érdekében fejlesztették ki,
amit nem szabad elfeled
ni – emelte ki a Kolorhét
újság megkeresésére dr.
Rácz Tamás közlekedési
osztályvezető, a Kazinc
barcikai Rendőrkapitány
ság munkatársa.

A balesetek megelőzése,
azok súlyossági fokának
csökkentése, valamint a
járművezetők jogköve
tő magatartása - és saját
testi épségük megóvása
- érdekében a jövőben is
rendszeresen számíthat
nak hasonló ellenőrzésekre
a gépjárművezetők.
A biztonsági övet, valamint
a gyermekülést a passzív
biztonsági eszközökhöz
soroljuk, tehát jelentősé
gük nem a baleset elkerül

hetőségében, hanem a már
bekövetkezett baleset kö
vetkezményeinek a csök
kentésében mutatkozik
meg, tette hozzá az osz
tályvezető.
Gyermekek esetében az
alaphelyzet az, hogy a test
súlya szerinti gyermekbiz
tonsági rendszerben kell
rögzíteni a gyermeket, ha 3
évesnél fiatalabb vagy 150
centiméternél alacsonyabb,
ez utóbbi esetben életkor
tól függetlenül. Kivétel, ha a

gyermek 3 évnél idősebb és
135 centiméternél maga
sabb. Ekkor a hátsó ülésen
elegendő őt az autó bizton
sági övével rögzíteni.
A biztonsági öv használa
táról számos tanulmány és

statisztika született, me
lyekből egyértelmű, hogy a
„három pontos” biztonsági
övet használók közül 5060 százalékkal kevesebben
sérültek meg, mint az övet
nem használók.
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HIRDETÉS

HELYBEN
VAGYUNK!

1000 Mbit/s
www.parisat.hu

SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT
sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.
Válaszd ki, hogy mekkora sebességű INTERNETET szeretnél.
128 DIGITÁLIS TV (40 HD) csatorna kódolatlanul.
További 32 TV (15 HD) műsor kódoltan.
AJÁNDÉK ANALÓG műsorok.
PRÉMIUM műsorok reklám nélkül: HBO PAK, HBO MAX-PAK,
CINEMAX PAK, FILM NOW , 6XL 24 órás erotikus csomag.
ONLINE TV: HBO GO, FILMBOX LIVE

ÚSZÁSOKTATÁS
5-10 éves korosztály számára

Tanfolyam kezdete: 2020. március 3.
Helyszín: Kazincbarcikai Fedett Uszoda
Időpont: kedd és csütörtök 16.30-17.30
Ár: 10 000 Ft/10 alkalom
A bérlet a vásárlástól számított két hónapig érvényes.

Első tanfolyam alkalmai:
március 3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26., 31., április 02.
Az órák időtartama: 45 perc
Az első turnus kizárólag kezdőknek javasolt.
A második turnusban lesz lehetőség kezdő és középhaladó
szintekre bontani a csoportot.
OKTATÓ: OROSZ ALEXANDRA
orosz.alexandra@barcikaart.hu

Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal.
Díjmentes számhordozás, PARISAT hálózaton belül ingyenes.
Keresd bátran Üzletkötőinket, akik segítenek eligazodni
rendkívül széles választékú szolgáltatásaink között.
MEGRENDELÉS: PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.
Telefon: 48/512-448 e-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötők száma: 20/537-2550, 20/563-6496

0 Ft Bekötési díj.

AKCIÓNK régi és új Ügyfelek részére egyaránt érvényes.
1000 Mbit/s optikai csatlakozás Kazincbarcikán lehetséges
előzetes technikai felmérés után.
Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

MUSKÁTLI
NYUGDÍJASHÁZ
A Muskátli Nyugdíjasház, amely Kazincbarcikán, a Tompa Mihály utcában
található, az önmaguk ellátására képes nyugdíjasok lakásokban való korlátlan
idejű elhelyezését szolgálja bérleti jogviszony alapján. Az épületben folyamatos
gondnoki felügyelet van, a lakók heti egyszeri orvosi vizsgálata is megoldott.
A házban van lift, mely megkönnyíti a mozgásukban korlátozottak közlekedését
is az emeletre. Az itt élők számára rendszeresen rendezvényeket szerveznek,
ezáltal életükben a kultúra is jelen van.
JELENLEG MEGPÁLYÁZHATÓ ÜRES LAKÁS:
I. em. 112.

24 m2

minikonyha nélküli

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél
kaphatnak az érdeklődők a következő elérhetőségeken:
Barcika Szolg Kft. kapcsolattartó:
Kecskeméti Andrea Tel.: 06-20/461-3627
E-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu
http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/nyugdijashaz/

Kihagyhatatlan 2 napos program

2020. március 7-8. 10.00-18.00

(MINDKÉT NAP AZ ELSŐ 200 LÁTOGATÓ BON-BON SZEMET KAP)

SZOMBATON CSOKITORTASÜTŐ,
VASÁRNAP GYÜMÖLCSTORTASÜTŐ VERSENY!
Jelentkezni: rimocziart@gmail.com

A rendezvény ideje alatt csokoládé bikarodeó, csokoládégyurmázás,
mézeskalács workshop, chilis csokoládéevő verseny, nőnapi cukorvirágvásár.

MÁRCIUS 7. SZOMBAT
15.00 Csokitortasütő verseny
eredményhirdetése
16.00 Tompeti és
Barátai
koncert
- jegyár: 1.700 Ft

MÁRCIUS 8. VASÁRNAP
11.00 Kazincbarcikai Összevont Óvodák Nefelejcs Tagóvoda műsora
15.00 Gyümölcstortasütő verseny eredményhirdetése
INGYENES BELÉPÉS!

