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HELYZETJELENTÉS 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal tájékoztatása alapján 
Kazincbarcika város illetékességi területén járványügyi megfigyelés alatt álló személyek száma 
(május 13.): 42 fő. Elkülönített személyek száma: 1 fő.

Vigyázzunk egymásra Kazincbarcikán!
A Magyar Kormány rendelkezései alapján május 4-étől a Pest megyén kívül eső településeken 
megszűnt a kijárási korlátozás, ezáltal számos, a vírusfertőzés elleni védekezést szolgáló intézke-
dés megszűnik. Az, hogy hirtelen visszakapjuk a veszélyhelyzet előtti életünket, mindenki számára 
örömtelinek tűnik, azonban fontos tudni, hogy a vírus nem tűnt el, a járvány továbbra sem ért vé-
get. Az enyhítő rendelkezések bevezetésével a fertőzés lehetősége minden eddiginél magasabb. 
Ezért kérjük Önöket, hogy az általános védelmi szabályokat mindenhol tartsák be, vigyázzunk 
egymásra Kazincbarcikán!

Újra látogatható az Egressy Béni Városi Könyvtár 
Az Egressy Béni Városi Könyvtár 2020. május 11-étől az alábbi szolgáltatásokat biztosítja az ér-
deklődő könyvtárhasználók részére bizonyos korlátozások és szabályok betartása mellett:

Nyitvatartás: minden hétköznap 10 és 18 óra között (keddi napon is május hónapban), szombat: 
9 és 14 óra között
• A könyvtár látogatása csak dokumentum 

kölcsönzésre vehető igénybe.
• Az olvasótermi állomány dokumentumait 

nem, a napilapokat és a folyóiratokat csak a 
Mezey Művész Kávézó teraszán lehet meg-
tekinteni.
 » Alkalmanként maximum 6 db dokumen-
tum kölcsönözhető.

 » A térítéses szolgáltatások szünetelnek 
(fénymásolás, nyomtatás, internethaszná-
lat stb.).

 » A könyvtárlátogatás során mindenki szá-
mára kötelező az orrot és a szájat eltaka-
ró maszk, valamint a kesztyű használata!

 » 10 és 12 óra között csak a 65 éven felüli 
használók (rajtuk kívül csak a könyvtáro-
sok) tartózkodhatnak a könyvtár helyisé-
geiben.

 » A könyvtárban a könyvtárosokon kívül 
egyidőben maximum 5 fő tartózkodhat.

 » A használók a könyvtár előtti folyosón, 
a távolságtartási szabályok megtartásá-

val várakozhatnak, esetenként az épület 
előtt, ha a forgalom megkívánja.

 » Egy fő maximum 30 percet tartózkodhat 
a könyvtárban.

 » A dokumentumok válogatása közben kö-
telező egymástól a másfél méter távolság 
megtartása.

 » A gyermekrészlegben a játszósarok hasz-
nálata tilos!

 » A zökkenőmentes könyvtárhasználat ér-
dekében a katalóguson keresztül leadott 
foglalások előkészítése folyamatos, mely-
hez a használók részéről kezdeményezett 
időpontegyeztetés szükséges.

 » A telefonon, e-mailen vagy a könyvtár 
Facebook-adatlapján leadott igények 
teljesítéséhez szintén időpontegyeztetés 
szükséges.

 » A „Házhoz megy a könyvtár szolgáltatás” 
is újraindul a mozgásukban korlátozott 
használók részére.

Megnyílt a Mezey Művészkávézó terasza
A vendégek és dolgozók egészségének megőrzése érdekében kérjük, hogy tartsák be az óvin-
tézkedéseket!

Hamarosan haltelepítés a kazincbarcikai horgásztavakba
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízásából a Barcika Park Kft. májusban megkezdi a 
haltelepítést a Csónakázó-tóba és a Herbolyai tavakba. A május 4-étől érvényes pontytilalom alól 
a terület felmentést kapott, így a barcikai horgásztavakra a tilalom nem vonatkozik.

A koronavírus-járvány, valamint a kijárási korlátozás miatt a márciusi telepítés elmaradt, de ezt 
pótolván heteken belül 1,5 és 2 kg közötti halak érkeznek a városi tavakba. A telepítés alkalmával 
hat mázsa kerül a Csónakázó-tóba, három a Herbolyai 1-es, egy mázsa pedig a Herbolyai 2-es tóba.

Az éves jegyek árusítása kizárólag a Barcika Park Nonprofit Kft. székhelyén (Kazincbarcika, Kuruc 
út 9.) történik.

A jó idő beköszöntével párhuzamosan a Barcika Park Kft. munkatársai a közkedvelt tavak közvetlen 
környékén fűnyírást végeztek, valamint különös figyelmet fordítottak a szemét összeszedésére is.

Látogathatók a parkok, közterületek, játszóterek
A Magyar Kormány döntése alapján ismét látogathatók a közterületek, parkok, játszóterek. 
A másfél méteres védőtávolság betartása itt is kötelező. Felhívjuk figyelmüket, hogy a játszótéri 
eszközök használata fokozottan fertőzésveszélyes még akkor is, ha az eszközök fertőtlenítését az 
önkormányzat folyamatosan végzi.

Kötelező a maszk viselése 
az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön

• A közös háztartásban élők kivételével mindenki köteles a lehető legkisebb mértékűre korlá-
tozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

• Az üzletekben és tömegközlekedési eszközökön kötelező a szájat és az orrot eltakaró esz-
közt (pl.: orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

• A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak. Felhívjuk figyel-
müket, hogy a játszótéri eszközök használata fokozottan fertőzésveszélyes!

Megmarad a kijelölt idősáv az idősek védelme érdekében
A 65. életévét betöltött személyek az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, 
gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatják. 
Ebben az idősávban a fent felsorolt üzletekben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65 
év feletti személyek tartózkodhatnak.

A Városi Piac látogathatósági rendje
• A 65 év feletti vásárlók a Városi Piacot nyitvatartási időben 9.00 és 10.30 óra között látogat-

hatják. Ebben az időpontban kizárólag a 65 év feletti személyek és az eladók tartózkodhat-
nak a piac területén.

• A 65 év alatti vásárlók kizárólag a 9.00–10.30 óra időtartamon kívül eső nyitvatartási időben 
tartózkodhatnak a Városi Piac területén (kivéve az eladókat).

Kinyithatnak az üzletek, igénybevehetők a szolgáltatások
• Minden kereskedelmi egység, üzlet az eredeti nyitvatartás (veszélyhelyzet elrendelése előtt 

bejelentett) szerint üzemelhet.
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A Kazincbarcikai Nonprofit Kórház Kft.-vel való egyeztetéseket kö-
vetően május 7-én érkezett meg Kazincbarcikára az a gép, mellyel 
laboratóriumi körülmények között COVID-19 tesztelés is végezhető. 
A gép kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy megfelelő refe-
renciával rendelkezzen, így esett a választás a Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ és más városok is, mint például Veszprém vagy 
Budapest-Zugló által is használt típusra.  A gép beszerzését Kazinc-
barcika Város Önkormányzata finanszírozta.

Szitka Péter polgármester már-
cius eleje óta – ahogyan a vírus 
az országban megjelent – fo-
lyamatosan egyeztetett a vá-
rosi egészségügyi intézmé-
nyekkel, szakemberekkel, hogy 
milyen formában van lehetősége 
Kazincbarcikának a tesztgép be-
szerzésére, üzemeltetésére, va-

lamint az  egészségügyi cégek 
beszállítóival az eszközök meg-
rendelésének menetéről, lehet-
séges időpontjáról.
A beszerzési folyamat nagyon 
hosszadalmas és bonyolult volt, 
hiszen a magas árak mellett vi-
lágszinten hiánycikknek számít 
a gép és a teszt is..

HOGYAN MŰKÖDIK A GÉP?

Az eljárás a szervezet által a 
fertőzésre adott immunválaszt 
(ellenanyag) vizsgálja szérum 
mintából vagy ujjbegyből vett 
vérből.
 Amikor az ember szerveze-
te bármilyen baktériummal, ví-
russal, gombával, illetve egyéb 
kórokozóval találkozik, akkor az 
immunrendszer feladata, hogy 
felismerje ezeket a „behatoló-
kat” és ellenük védekezzen. Ez 
egy bonyolult folyamat, mely-
nek végén kórokozóspecifikus 
ellenanyagok (Immunoglobuli-
nok, rövidítve: Ig) és úgyneve-
zett memória immunsejtek ke-
letkeznek, amelyek hosszútávú 
védelmet jelentenek az adott 

kórokozóval szemben. Ez a ko-
ronavírus esetén is így van.
Általában a fertőzést követő 4. 
napon kezd termelődni a koro-
navírus elleni ellenanyag, amely 
a 7-8. napon éri el azt a meny-
nyiséget, hogy a laboratóriu-
mi mérést már lehetővé tegye, 
az önkormányzat által vásárolt 
eszköz már az 5-6. napon képes 
kimutatni az ellenanyagot, amely 
további kb. 4 hétig igazolhatóan 
van jelen a szervezetben.
A tesztgép átadásakor a kórház 
örömét fejezte ki, hogy az esz-
köz más típusú szűrésekre is 
alkalmas, pl. az urológiai, pajzs-
mirigy- és szívproblémákra , 
meddőségre vagy D-vitamin hi-

A KSH által kiválasztott személyek közül mindössze 30%, vagyis 19 
fő vett részt a Debreceni Egyetem által lebonyolított COVID-19 tesz-
telésen Kazincbarcikán, ami országosan nem rossz részvételi arány.
Sokak szeretnék teszteltetni magukat, ám nincs rá lehetőségük, mert 
nem kaptak meghívást a KSH-tól. Kérjük Önöket, hogy a közös felelős-
ségvállalás jegyében, amennyiben értesítést kaptak, éljenek a lehető-
séggel, és menjenek el a szűrésre május 16-án, szombaton! 
A május 16-i vizsgálatot az Országos Mentőszolgálat munkatársai is 
segítik annak érdekében, hogy az idősebbeknek, vagy a krónikus be-
tegséggel küzdőknek most se kelljen elhagyni otthonaikat.
A szűrés eredményéről a résztvevők értesítést kapnak.

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

COVID-19 TESZTGÉPET SZERZETT 
BE AZ ÖNKORMÁNYZAT

COVID-19 REPREZENTATÍV TESZTELÉS KAZINCBARCIKÁN

KICSI A  
RÉSZVÉTELI ARÁNY

ányra utaló jeleket, eltéréseket 
is vizsgálhatják vele.
A kórház laboratóriuma a gépen 
kívül a Meishan városból érke-
ző védőfelszerelésekből 1000 db 
egyszer használatos maszkot és 

200 db gyors tesztet is kapott a 
városvezetőktől. Ezáltal lehető-
ség nyílik arra, hogy folytatód-
hasson a legveszélyeztetettebb 
társadalmi csoportok intézményi 
szűrése.

SZÜKSÉG ESETÉN INGYENESEN TESZTELNEK

A Kazincbarcikai Kórházban bi-
zonyos előjegyzett ellátások 
csak NEGATÍV COVID TESZT 
vizsgálati eredmény birtoká-
ban vehetők igénybe. Az egy-
napos műtéti ellátások, illetve az 
endoscopos (tükrözéses) vizs-
gálatok előtt kötelező a COVID 
PCR-vizsgálat elvégzése, me-
lyet térítésmentesen végez-
nek. Aki olyan vizsgálatra kér 
előjegyzést, ahol a negatív CO-
VID PCR vizsgálati eredmény 

szükséges, az alábbiak szerint 
kell eljárnia: COVID PCR-tesz-
telésre minden hétfőn és csü-
törtökön 09.00 – 12.00 óra kö-
zött van lehetőség a kórházban. 
A mintavételre jelentkezőket a 
beléptetési ponton eligazítják. 
A vizsgálathoz előjegyzett idő-
pont, beutaló, valamint a szemé-
lyes iratok szükségesek.
A COVID PCR-teszteredményt a 
kórház kapja meg, melyről tele-
fonon tájékoztatja a betegeket.

KÖSZÖNJÜK A DOLGOZÓINK, A LAKOSSÁG KÖSZÖNJÜK A DOLGOZÓINK, A LAKOSSÁG 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT, A VESZÉLY MÉG NEM MÚLT EL. EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT, A VESZÉLY MÉG NEM MÚLT EL. 
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Köszönjük, hogy vigyáznak magukra, egymásra.  Köszönjük, hogy vigyáznak magukra, egymásra.  

Kérjük, segítsék az időseket, a szülőket, nagyszülőket az otthonmaradásban,  Kérjük, segítsék az időseket, a szülőket, nagyszülőket az otthonmaradásban,  
mert ők vannak a legnagyobb veszélyben! mert ők vannak a legnagyobb veszélyben! 

Köszönjük az egészségügyi dolgozóknak, Köszönjük az egészségügyi dolgozóknak, 
a rendvédelmi szervek dolgozóinak, a bolti és gyógyszertári eladóknak, a rendvédelmi szervek dolgozóinak, a bolti és gyógyszertári eladóknak, 

a tömegközlekedés üzemeltetőinek, és a munkába járóknak, a tömegközlekedés üzemeltetőinek, és a munkába járóknak, 
mert miattunk, értünk dolgoznak.mert miattunk, értünk dolgoznak.

• A vendéglátó üzletek: éttermek, cukrászdák, presszók, kávézók, büfék kerthelyiségeiben, te-
raszain az ételek, italok fogyasztása megengedett a védőtávolság betartásával, ami vendég-
látó egységnél asztaltársaságonként értendő. A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoz-
tatottak kivételével – tilos tartózkodni, kivéve az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása 
erejéig.

• A szolgáltatások is ismét igénybe vehetők. A szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet 
nyitva tarthat és látogatható, például: szépségszalonok, masszázsszalonok, stb.

• A védőtávolságok betartatásáról a kereskedelmi egység üzemeltetője köteles gondoskodni.

Korlátozásokkal tarthatók meg az esküvők, temetések, 
vallási közösségek szertartásai

A védőtávolság betartásával a vallási közösségek szertartásai, a polgári házasságkötés (a védőtá-
volság betartása a házasulandó felekre nem vonatkozik) és temetés megtartható. 

LEMONDTAK KÉPVISELŐI KERETÜKRŐL 
A VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐK

Szitka Péter polgármester javaslatára a lakosság által megválasztott, választókerületi képviselők: 
Klimon István, Harda Attila, Bukó Géza, Pásztor László, Molnár Zoltán, Riespler Pál, Lövey Zoltán, 
Pétervári György, dr. Pásztor Gábor, dr. Perjési Zsolt lemondanak a költségvetésben rendelkezésre 
álló képviselői keretükről, hogy a helyi koronavírus-járvány elleni védekezést további 14 millió forint 
átcsoportosításával tudják segíteni.

SZITKA PÉTER  SZITKA PÉTER  
polgármesterpolgármester

KLIMON ISTVÁN  KLIMON ISTVÁN  
alpolgármesteralpolgármester

A városvezetők köszönetüket fejezik ki a kórház vezetőségének 
és dolgozóinak a stratégiai partnerségükért, szakmai együttmű-
ködésükért, segítségükért és áldozatos munkájukért.
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Kazincbarcika Város Polgármesterének döntése alapján, és az ön-
kormányzat támogatásával Kazincbarcikán az idősotthonok lakó-
in és dolgozóin elvégezték a COVID-19 tesztet, mely mindenkinél 
negatív lett. Az elmúlt időszakban a koronavírus-járvány elkerü-
lése érdekében több intézkedés is történt a Kazincbarcikai Szoci-
ális Szolgáltató Központ bentlakásos idősellátó intézményeiben. 
A szépkorúak védelme érdekében jelenleg is kijárási és látogatási 
korlátozás van érvényben. 

A bentlakásos idősellátó intéz-
ményegységekben március 
9-étől van érvényben a látoga-
tási tilalom, március 16-ot köve-
tően pedig kijárási korlátozás lé-
pett életbe. Minden telephelyen 
rendkívül komoly erőfeszítések 
történnek, a koronavírus-fer-
tőzés megelőzése érdekében, 
amelyek lényegesen túlmutat-
nak a megszokott, „hétközna-
pi” tevékenységeken – hangsú-
lyozta István Zsolt igazgató.
Az érintett intézményekben 
összesen 83 fő szépkorúról gon-
doskodnak napi szinten.
Az intézkedések és a korlátozá-
sok óta több – addig természe-
tes, a gondozottak ellátásának 
minőségét javító – szolgálta-
tás is szünetel, mindez a járvány 
terjedésének megelőzése ér-
dekében. Szünetel a csoma-
gok átvétele, a fodrász, valamint 
a kozmetikai szolgáltatások a 
szervezett vallásgyakorlás le-

hetősége, valamint a mozgáste-
rapeuta-szolgáltatás. Mindeze-
ken kívül csak sürgős esetekben 
kerül sor kórházi vizsgálatra és a 
kontrollvizsgálatok is szünetel-
nek – tette hozzá István Zsolt.
A legfontosabb feladat és a leg-
nagyobb kihívás mindhárom in-
tézményegység esetében a fer-
tőzés bejutásának megelőzése. 
Ezért minden esetben komoly 
energiákat fordítanak a munka-
társak a tisztaságra, a fertőtle-
nítés folyamatosságára mind a 
tárgyi, mind pedig a személyi fel-
tételek tekintetében. 
A gondozóknak, illetve az egy-
ségben dolgozóknak kötelező a 
maszk és a kesztyű viselése, va-
lamint a kialakult helyzet kap-
csán az előírt protokollok fo-
lyamatos alkalmazása, mind a 
mukába érkezés és távozásnál, 
a ruházatra, a kézfertőtlenítésre 
és annak gyakoriságára, a mun-
kaidőben végzett prevenciós 

feladatokra, az ápolás előtti és 
utáni fertőtlenítésre vonatkozó-
an. 
Elengedhetetlen a napi hasz-
nálatban lévő eszközök fertőt-
lenítése, az ellátottak testhő-
mérsékletének rendszeres és 
folyamatos ellenőrzése, a folya-
dékpótlása, a gondozottak tájé-
koztatása a rendszeres kézmo-
sás fontosságáról, az udvaron 
történő kiscsoportos, vagy 
egyéni levegőztetés. 
A bevezetett intézkedések az 
ellátottak mentális állapotában 
sok esetben negatív folyamato-
kat indítottak el, ennek kezelése 

szintén rendkívüli kihívást jelent 
a munkatársaknak.
– A gondozottak mentális ál-
lapotának szinten tartásához 
rendszeresek a pszichés gondo-
zások, a lakók tájékoztatása az 
aktuális hírekről, az egyéni, la-
kószobában történő foglalkozá-
sok, valamint a hozzátartozók-
kal való kapcsolat elősegítése 
érdekében telefonon, illetve in-
formatikai eszközök segítségé-
vel is bevezették a videóhíváso-
kat. Mindezek a tevékenységek 
a lakók biztonságérzetének erő-
sítését szolgálják – nyilatkozta 
az igazgató.

A vírus a 65 év felettiekre nézve nagyon veszélyes, akár halálos ki-
menetelű is lehet, ezért még inkább vigyázni kell a szépkorúakra! Az 
idősek védelme érdekében a legbiztonságosabb, ha a továbbiakban is 
otthonukban töltik idejüket. Akiknek nincs a közelben hozzátartozójuk, 
vagy nincs közvetlen segítségük, ezáltal nem megoldott legalapvetőbb 
szükségleteik kielégítése, annak Kazincbarcika Város Önkormányzata, 
a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ (KSzSzK) szolgáltatá-
sain keresztül folytatja is segítségnyújtást.

– A Házi Segítségnyújtás kere-
tében 140 főnek segítenek alap-
esetben a gondozók, de most 
ehhez az állományhoz az elmúlt 
időszakban, a kialakult helyzet 
miatt, plusz 72 fő jelentkezett, 
akiknek bevásárlásban, gyógy-
szerkiváltásban, illetve más 

egyéb alapvető szükségleteik-
ben nyújtanak segítséget a mun-
katársak – emelte ki István Zsolt.
Az igazgató hozzátette, hogy a 
jelentősen megnőtt létszám mi-
att, valamint a Házi Segítség-
nyújtás szolgáltatás biztonságát 
szem előtt tartva belső átszer-

vezéseket kellett végrehajta-
ni, miszerint a határozatlan időre 
bezárt Idősek Klubjából, a bölcső-
dékből, a Család és Gyermekjó-
léti Szolgálat, valamint Központ 
munkatársaiból hét fő került át 
az eredetileg 15 fős gondozói ál-
lományba. 
Varga Gézáné, Irénke néni el-
mondta, nagyon örül annak, illet-
ve megnyugvással tölti el, hogy 
van, aki ránéz és segít neki eb-
ben a nehéz időszakban. Egész-
ségi állapota miatt, jobbnak látta, 
hogy igénybe vegye a Házi Segít-
ségnyújtás szolgáltatást, így je-
lentős terhet vesznek le a válláról 

a gondozók a bevásárlással és a 
gyógyszerek kiváltásával
Hankovszkyné Kovács Mónika 
gondozónő reggel 7.00-kor kezdi 
a munkáját, alaposan megterve-
zett munka- és menetrend sze-
rint látogatja és segíti a gondo-
zottakat. A központ munkatársa 
kiemelte, hogy a 9 és 12 óra közöt-
ti időszak vásárlás tekintetében 
megnehezíti a dolgukat, így külön 
napokra bontva is gondosan meg-
szervezve megy a szépkorúak-
hoz, akiknek különféle területeken 
nyújtanak segítséget, mint például 
sebek kötözése, ápolás, alapvető 
takarítási feladatok.

KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 

RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK A 
KAZINCBARCIKAI IDŐSOTTHONOKBAN

FESZÍTETT TEMPÓ A HÁZI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁSBAN

A COVID-19 koronavírus igazolt formában 2020. március 4-én ütöt-
te fel a fejét Magyarországon. A bejelentést követően sorra tel-
tek meg vásárlókkal a gyógyszertárak, drogériák, a szájmaszkok 
és egyéb fertőtlenítőszerek néhány nap alatt teljesen kifogytak, és 
azóta is hiánycikkek, vagy csak korlátozott számban kaphatók, ha 
egyáltalán kaphatók.

Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata sok esetben a kor-
mánydöntéseket megelőzve 
hozta meg a legfontosabb la-
kosságvédelmi intézkedéseit. A 
városi intézményekkel, hatósá-
gokkal, cégekkel folyamatos az 
együttműködés, ez idáig haté-
kony a védekezés. Az elsődleges 
cél a lakosság védelme és a se-
gítése, a lehető legsikeresebb 
védekezés megszervezése 
és annak feltételeinek biz-
tosítása.
Az önkormányzat min-
den kazincbarcikai ház-
tartásba két darab, 
mosható, minősítő ta-
núsítvánnyal rendelke-
ző szájmaszkot juttatott 
el. Az önkormányzat fon-
tosnak tartja a maszkok pon-
tos használatára vonatkozó elő-
írások betartását és a minőségi 
követelményeknek való megfe-
lelést, azaz kizárólag olyan védő-
eszközt juttattunk el a háztar-
tásokba, amely tanúsítvánnyal 
rendelkezik, és valóban megfelel 
a fertőzés elleni védekezéshez, 

a lakosság egészségének meg-
őrzéséhez. – nyilatkozta Szitka 
Péter polgármester.
A maszkok beszerzése a kazinc-
barcikai telephelyű Lindström 
Kft. közreműködésével a pécsi 
Rovitex Kft.-től 
tö r té nt. 

A maszkok leragasztott borí-
tékban érkeztek meg a postalá-
dákba, a borítékon a város logó-
ját találják, a feladó Kazincbarcika 
Város Önkormányza ta. 

A Lindström egy 170 éves, finn 
tulajdonú cég, munkaruha és 
munkavédelmi ruha gyártá-
sával, kezelésével foglalkozik. 
Munkavédelmi ruháik nagy ré-
szét egészségügyi termékek te-
szik ki: orvosi és nővérköpenyek, 
nadrágok. A termékek többségét 
Magyarországon, Kazincbarci-
kán gyártják, itt szabják, varrják, 
csomagolják és innen juttatják el 
vevőiknek.
A nagymúltú cég rendkívül fon-

tosnak tartja a vá-
rossal, a 

Kazincbarci-
kán élőkkel való jó kapcsolatot, 
kiemelt figyelmet fordít a város-
vezetőkel való együttműködés-
re, így mindent megtesz annak 

érdekében, hogy a számos hely-
ről érkező rendelések legyártása 
előtt az önkormányzati megren-
delésnek tegyen eleget, ezzel is 
védve a barcikai lakosokat, elő-
segítve a koronavírus elleni vé-
dekezést.
– A vállalatunk alapvetően nem 
szájmaszkok gyártásával foglal-
kozik, viszont ebben az időszak-
ban a városvezetés és a nagyobb 
partnereink is megkerestek 
minket a felmerült egészség-
ügyi védőfelszerelések gyártá-
sa kapcsán. Igyekszünk minden 
megrendelésnek, igénynek ele-
get tenni. A legnagyob problé-

mát a világszintű alapanyag- és 
kellékhiány okozza, de mivel 

nemzetközi cég vagyunk, 
könnyebben találunk 

megoldást – nyilatkoz-
ta Lengyel Péter, a Lind-
ström Kft. ügyvezetője.
– Bízunk benne, hogy 

a tevékenységet a jár-
ványügyi helyzetben is 

tudja majd folytatni a cég, 
esetlegesen állami védel-

met is kapnak annak érdekében, 
hogy az egészségügyi terméke-
ket tovább tudják gyártani a he-
lyi és országos védekezéshez. 
– mondta Klimon István alpol-
gármester.
(A szájmaszkok helyes használata és 

használati útmutató a hátoldalon.)

Kazincbarcika Város Önkormányzata közel tízezer maszkot, több tíz li-
ter kézfertőtlenítőt és védőruhákat osztott szét az elmúlt hetekben a 
városi intézmények, szervezetek dolgozói számára segítve ezzel a ko-
ronavírus elleni védekezést. 

Az önkormányzat a hatásköré-
be tartozó intézmények, szolgál-
tatások, cégek tekintetében már 
március elején elrendelte a folya-
matos fertőtlenítést, és kötelezte 
a dolgozókat a szigorú higiéniai 

szabályok betartására. A védőfel-
szerelések minden önkormány-
zati intézménynél, cégnél rendel-
kezésre állnak, és az eszközök, 
fertőtlenítő szerek beszerzése 
azóta is folyamatos.

Ez idáig közel tízezer masz-
kot, kézfertőtlenítő szert és vé-
dőruhát kaptak a létesítmé-
nyekben, valamint az orvosi 
alapellátásban érintettek, a Ka-
zincbarcikai Rendőrkapitányság 
és a Kazincbarcikai Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség dolgozói, 
az érettségiző diákok, felügyelő 
pedagógusok, a vizsgák lebo-
nyolításában résztvevők, a Ka-

zincbarcikai Mozgáskorlátozott 
Egyesület.
A Kazincbarcikai Mentőállomás 
dolgozóit egy mosó-szárítógép-
pel ajándékozták meg azért, hogy 
a szennyezett ruhákat ne kelljen 
hazavinniük a „Bajtársaknak”.
Az egészségügyi alapellátásban 
ezeken túl 50 db védőruha és 500 
db FFP 2-es szájmaszk is kiosz-
tásra került.

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A MEGELŐZÉSÉRT

MOSHATÓ, FERTŐTLENÍTHETŐ 
SZÁJMASZKOKAT MINDEN HÁZTARTÁSBA 

VÉDŐFELSZERELÉSEKKEL SEGÍTI AZ 
ÖNKORMÁNYZAT AZ INTÉZMÉNYEK ÉS 

A VÁROSI SZERVEZETEK VÉDEKEZÉSÉT

LEZÁRULT A BENTLAKÁSOS IDŐSELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK 
DOLGOZÓINAK ÉS LAKÓINAK TESZTELÉSE KAZINCBARCIKÁN

Kazincbarcika Város Polgármesterének döntése alapján 1000 db 
COVID-19 gyorstesztet szerzett be Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata. Ezáltal megkezdődött a városi idősellátó intézmények 
dolgozóinak és lakóinak szűrése. A áprilisban Szitka Péter polgár-
mester 300 db tesztet adott át dr. Bássler Beátának, a Kazincbar-
cikai Kórház Nonprofit Kft. orvosigazgatójának, hogy a laborató-
rium munkatársai megkezdhessék a munkát. Az I.-II. Sz. Idősek 
Otthona, az Időskorúak Gondozóháza lakóinak és dolgozóinak 
tesztelése is lezárult, mindannyiuk esetében negatív az ered-
mény. A Muskátli Nyugdíjasház esetében szintén minden teszt 
negatív eredményt mutatott. A szigorú intézkedések betartása 
az idősek védelme érdekében továbbra is kiemelt feladat az in-
tézményeknél.
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Szitka Péter polgármester, Klimon István alpolgármester, Egyed 
Zsolt önkormányzati képviselő fejenként 300 000 forinttal támo-
gatta a Borsodi Állatvédő Alapítványt.

Az alapítvány céljai között sze-
repel az állatvédelemmel kap-
csolatos prevenciós és tájé-
koztató jellegű tevékenységek 
folytatása, a gyerekek és min-
den érdeklődő számára a fele-
lős állattartás alapvető isme-
reteinek bemutatásával. Főbb 
tevékenységük a rudabányai te-
lephelyükön átvett befogott ál-
latok orvosi vizsgálata, kötelező 
oltások és chippel való ellátása 

után ideiglenes vagy végleges 
befogadónál való elhelyezése; 
amennyiben lehetséges, a gaz-
dátlan állat ivartalanításáról való 
gondoskodás, a nem kívánt sza-
porulat megelőzése érdekében. 
Az alapítvány segíti az állat-
védelemmel foglalkozó civil 
szervezetek munkáját és te-
vékenységét is: többek között 
állateledellel és állatorvosi ellá-
tással; előadások szervezésével.

Közterületek tisztítására és fertőtlenítésére alkalmas környezetba-
rát ipari tisztítógépet vásárolt Kazincbarcika Város Önkormányzata. 

A gépet üzembe helyezték, a 
Barcika Park Kft. munkatársai 
folyamatosan végzik a város 
közterületein a tisztítási és fer-
tőtlenítési munkálatokat. Első 
körben a játszótereket, busz-
megállókat, utcabútorokat 
fertőtlenítik, ugyanis ezeken 
a helyeken nagyobb számban 
fordulnak meg emberek.

A Karcher típusú eszköz labora-
tóriumban végzett tesztjei pozi-
tívnak bizonyulnak a hőálló bak-
tériumok, vírusok ellen. Szintén 
laboratóriumi vizsgálatok bizo-
nyítják, hogy a 60 Celsius fokot 
meghaladó hőkezelés inaktiválja, 
a gép gőznyomása, a közel 100 fo-
kos gőzhőmérséklet 99.99%-os 
biztonsággal pusztítja el a vírust.

Kazincbarcika Város Önkormányzata a koronavírus-járvány idején is 
kiemelt figyelmet fordít a városban felmerülő feladatok, problémák 
megoldására. A kóbor állatok befogása tekintetében komoly előrelépés 
történt az elmúlt hetekben.

Az önkormányzat a Borsod Ál-
latvédő Alapítvánnyal együttmű-
ködésben oldja meg a kérdést. A 
Kazincbarcika város közigazgatási 
területén befogott kóbor állatokat 
az alapítvány rudabányai telephe-
lyén átveszi, azokat elhelyezi, ellá-
tásukról, állatorvosi felügyeletükről 
a hatályos állatvédelmi jogszabá-
lyok szerint gondoskodik.
– Ezzel egy régóta fennálló problé-
mát sikerült megoldanunk. Bár az 
ebnyilvántartáson és a kóbor álla-
tok befogásán túl az önkormányzat 
hatáskörébe számos ilyen jellegű 
teendő is tartozik még – többek 
között a rágcsáló- és szúnyoggyé-
rítés is, vagy éppen a méhészekkel, 
illetve méhek vándoroltatásával 
kapcsolatos ügyintézés – még-
is kiemelten fontosnak tartottuk, 
hogy a kóbor állatok elhelyezése 
mielőbb rendeződjön – árulta el Kli-
mon István alpolgármester.
A városvezetés a környező tele-
pülések állatmenhelyeivel, a Bar-
cika Park Kft.-vel, a Kazincbarci-

kai Önkormányzati Rendészettel, a 
régió állategészségügyi telepeivel, 
valamint a helyi civilekkel közösen 
már hónapokkal ezelőtt megkezd-
te az egyeztetést, amely folyamat a 
rendkívüli helyzet kialakulása után 
sem állt le.
– Nagy örömünkre szolgált, hogy 
sikerült a Borsodi Állatvédő Ala-
pítvánnyal felvenni a kapcsolatot és 
mindkét fél számára előnyös meg-
állapodásra jutni. Bár elsődleges 
cél továbbra is a felelős állattartás 
fontosságára felhívni a figyelmet, 
de megnyugtató, hogy a mégis el-
kóborolt kedvencek biztonságos 
helyre kerülhetnek – mondta a 
városvezető.

ADOMÁNY

KÖZEL EGYMILLIÓ FORINT 
AZ ÁLLATVÉDELEMÉRT

ÖNKORMÁNYZAT

TISZTÍTÓGÉPET VÁSÁROLTAKTISZTÍTÓGÉPET VÁSÁROLTAK

ÖNKORMÁNYZAT 

EGYÜTTMŰKÖDÉS RÉVÉN 
OLDJÁK MEG A KÓBOR 

ÁLLATOK KÉRDÉSÉT

Három körben összesen 19 önkormányzati lakás és egy műterem ér-
tékesítését hirdette meg pályázat újtán a Barcika Szolg Kft. március 
közepe óta. Az ingatlanok eladásából befolyt összeg Kazincbarcika 
Város Önkormányzatának koronavírus-járvány elleni védekezésre 
fordított forrását bővíti.

A meghirdetett ingatlanok nagy 
része az Építők útján, a Május 1. 
úton és a közöttük lévő tereken 
helyezkedik el, egy-egy található 
egyéb területen (pl. Mátyás, Eg-
ressy). A lakások többsége lak-
hatatlan, felújításra szorulnak, 
döntő többségük kis alapterü-
letű, gáz- és villanyóra nélküliek.
– Mivel szinte lehetetlen volt ki-
kalkulálni, hogy a város költség-
vetését mennyire terhelik majd 
meg a koronavírus terjedése 
elleni intézkedések, ezért olyan 
források után kellett néznünk, 
amelyek részben biztosíthatják 
ezeket a ráfordításokat – mond-
ta el Szitka Péter polgármester.
– A képviselő-testülettel egyet-
értésben döntöttünk arról, hogy 
a kiadhatatlan, vagy rendkívül 
nehezen kiadható önkormány-
zati ingatlanokat értékesítésre 
bocsájtjuk, mivel bevételt nem 
hoznak, és csak költséget je-
lentenek. A többnyire 20-30 m2 
alapterületű lakások felújítá-
sa nem lenne gazdaságos szá-
munkra, hiszen ezek elhelyez-
kedésük, illetve méretük miatt 
nehezen bérbeadhatóak, és a 
bérleti díjból befolyó bevétel tö-
redékét sem fedezné a rekonst-
rukció költségének – folytatta 
a városvezető, aki hozzátette, 
hogy a gáz- és villanyórák besze-
relése mellett, teljes közműve-

zeték és nyílászárócserére szorul 
az említett ingatlanok nagy része, 
ezért született a döntés arról, hogy 
ezeket inkább eladják. Ma már az 
ingatlankezeléssel foglalkozó Bar-
cika Szolg Kft. bérleményellenőrző 
csoportot múködtet annak érdeké-
ben, hogy kiemelten ellenőrizhesse 
az önkormányzati ingatlanok hasz-
nálatát, állapotát.
A későbbiekben további hasonló 
paraméterekkel rendelkező lakások 
értékesítését is tervezik.
A pályázat kiírásával és lebonyo-
lításával Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata a Barcika Szolg Kft.-t 
bízta meg.
– Több körben hirdettük meg a 
lakásokat, jelenleg már a harma-
dik fordulónál tartunk, hiszen több 
olyan ingatlan is volt, amelyre az 
elmúlt hetekben nem volt érdek-
lődés. Akik érdeklődnek a lakások 
iránt, javaslom, hogy felületeinket 
folyamatosan figyeljék és tájéko-
zódjanak az aktuális hirdetmé-
nyekről. A barcikaszolg.hu, a kol-
orline.hu és facebook-oldalának 
felületein fontos információkat ta-
lálnak – tájékoztatott dr. Kovács 
László, a cég ügyvezető igazgatója. 
A cégvezető elárulta azt is, senkit 
ne érjen meglepetés: a lakások lak-
hatóvá tétele komoly összegeket 
igényel, amely adott esetben akár 
több is lehet, mint amennyiért az 
végül gazdára talál. 

ÖNKORMÁNYZAT

Értékesítik a használhatatlan ingatlanokat

A városlakók kóbor állatok 
észlelésekor a Kazincbarcikai 
Önkormányzati Rendészetnél 
tehetnek bejelentést a (06-
48) 512-392 vezetékes, illet-
ve a (06-20) 282-0720 mo-
bilszámon.

A koronavírus okozta járványhelyzet miatti kor-
látozások enyhítésének köszönhetően május 
4-étől szigorú ellenőrzés mellett, de újraindultak 
az egészségügyi ellátások egyes formái, mint a 
háziorvosi és fogászati ellátások, a szakrendelé-
sek, a transzplantációs beavatkozások bizonyos 
formái és az egynapos sebészet ellátás.

ÓRÁNKÉNT NÉGY BETEGET  
FOGADNAK A HÁZIORVOSOK

Az orvosi váróhelyiségekben történő torlódás 
megakadályozása miatt a háziorvosok telefonos 
előjegyzés alapján, óránként négy beteget tud-
nak fogadni, és minden vizsgálat után fertőtlení-
tik a helyiséget. A rendszeresen szedett gyógy-
szerek felírása ezután is lehetséges telefonos 
bemondás alapján. A TAJ-szám bemutatásával 
a patikák kiadják a „felhőbe” írt gyógyszereket. 
A fertőzésveszély elkerülése érdekében ajánlott 
szájmaszkot használni a rendelőbe érkezéskor. 

FOGÁSZATI RENDELÉSEK KAZINCBARCIKÁN

A városban újraindult a fogászati szolgáltatás. 
Azonban a COVID- 19 fertőzés szempontjából 
magas kockázatot jelentő beavatkozásnak szá-
mít a fog-és szájbetegségek területén a fogfú-
rás, csiszolás, illetve a fogkőeltávolítás. A Magyar 
Kormány döntése értelmében ezen beavatko-
zásokat kizárólag egy NEGATÍV PCR vizsgálati 
eredmény birtokában lehet elvégezni. A fogá-
szati ellátást minden esetben telefonon történő 
egyeztetésnek kell megelőznie. 

Rendelési idők:
Id. Dr. Sári Károly
hétfő: 15.00-18.00
szerda: 15.00-18.00
kedd, csütörtök, péntek: 8.00-11.00
Tel.: 06-48/514-800/312-es mellék

Dr. Gór Ildikó
hétfő, szerda, péntek:8.00-11.00
kedd, csütörtök: 15.00-18.00
Tel.: 06-48/514-800/311-es mellék
 
Dr. Tannouri Nabil
hétfő, szerda, péntek: 8.00-11.00
kedd, csütörtök: 15.00-18.00
Tel.: 06-48/514-800/310-es mellék
 
Ifj. Dr. Sári Károly
hétfő -15.00-18.00
kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8.00-11.00
Tel.: 06-48/514-800/320-es mellék 
 
Dr. Szabó Andrea
hétfő, csütörtök: 15.00-18.00
kedd, szerda, péntek: 8.00-11.00
Tel.: 06-30/33-70-100

KÓRHÁZ

ÚJRAINDULTAK AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÁSOK BIZONYOS FORMÁI

Szakrendelés Rendelési idő Időpontkérés helye

I. Belgyógyászati szakellátás péntek:  9:00-11:00 Központi betegelőjegyzés

Szemészeti szakellátás csökkentett rendelési idővel Központi betegelőjegyzés

Diabetológia
hétfő: 7:00-terhesgondozás,  11:00-

13:00 diabéteszes betegek gondozása
Központi betegelőjegyzés

Kardiológiai szakellátás
csökkentett betegszámmal,  

egyeztetett időpontban
508-as mellék

Labordiagnosztika előjegyzéssel Központi betegelőjegyzés

Carotis Ultrahang egyeztetett időpontban Központi betegelőjegyzés

Haematológiai szakrendelés egyeztetett időpontban Központi betegelőjegyzés

Belgyógyászati ambulancia 0:00-24:00 beutalóval és sürgős ellátás  

Sebészeti szakellátás 8:00 - 15:00  

Nőgyógyászati szakellátás 8:00 - 15:00  

Gyermekgyógyászati 
szakrendelés és sürgősségi

beutalóval és sürgős ellátás  

Fül- Orr- Gégészet 8:00 - 15:00 Központi betegelőjegyzés

Audiológia Gégészettel egyeztetve 142-es mellék

Bőrgyógyászati szakrendelés
csütörtök: 10:00-15:00, péntek: 8:00-

16:00
Központi betegelőjegyzés

Ideggyógyászati szakellátás 8:00 - 15:00 154-es mellék

Urológiai szakellátás megszokott rend szerint Központi betegelőjegyzés

Onkológia szakellátás Kedd: 8:00-14:00  

Pszichiátriai szakellátás megszokott rend szerint Központi betegelőjegyzés

Gastroenterológia megszokott rend szerint 515-ös mellék

Rheumatológiai szakellátás
8:00-10:00 telefonos konzultáció, 

10:00-előjegyzés alapján
152-es mellék

Aneszteziológia megszokott rend szerint Központi betegelőjegyzés

Fogászati röntgen megszokott rend szerint  

Röntgen előjegyzéssel, beutaló köteles 303-as mellék

Ultrahang előjegyzéssel, beutaló köteles 303-as mellék

Diabétesz láb ambulancia előjegyzéssel, megszokott rend szerint  

Dietetikai tanácsadás megszokott rend szerint Bóta Zsolt: 06/30 921 4134

Pszichológus megszokott rend szerint  

Mozgásszervi rehab. szakr. 
Hétfőtől csütörtökig 10:00-12:00  

Csak gyógyászati segédeszköz felírás
telefonon: 643-as mellék

Dr. Kerekes László  
(néhai dr. Belánszky István körzetének 
tartós helyettese/
hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8.00-11.00
kedd: 15.00-18.00
Tel.: 06-48/514-800/324-es mellék 

A SZABÁLYOK BETARTÁSÁVAL  
INDUL ÚJRA A JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS

Miután az emberi erőforrások minisztere áp-
rilis 30-án, az egészségügyi intézmények ve-
zetőihez intézett levelében lehetőséget adott 
a járóbeteg-ellátás fokozatos újraindítására, a 
Kazincbarcikai Kórház a járványügyi helyzet-
nek megfelelő intézkedések mellett szintén 
megkezdte a járóbetegek ellátását. 
Fontos tudni, hogy a sürgősségi ellátások ki-
vételével, a járóbeteg-ellátások csak telefo-
nos előjegyzés alapján vehetők igénybe. Az 

időbeni elkülönítés és a személyes kontaktus 
csökkentése érdekében a  nem sürgős ellá-
tásokra óránként négy beteget tudnak elője-
gyezni. A kórház felhívja a betegek figyelmét, 
hogy a korábban előjegyzett és a járvány mi-
att elmaradt előjegyzési sorrendet a jelenlegi 
mérsékelt betegszám miatt nem tudja tarta-
ni. Emellett nélkülözhetetlen, hogy a kezelőor-
vossal történő személyes konzultációt telefo-
nos egyeztetés előzzön meg. 
A szakorvosi javaslatok mind a gyógyszerek, 
mind a gyógyászati segédeszközök tekinte-
tében a vészhelyzet megszűnését követő 90 
napig fennállnak, így ezekért nem kell bemenni 
a kórházba. 
Az egynapos műtéti ellátások, illetve az en-
doscopos (tükrözéses) vizsgálatok előtt köte-
lező a COVID PCR-vizsgálat elvégzése, melyet 
térítésmentesen végeznek, minden hétfőn és 
csütörtökön 09.00 – 12.00 óra között.

INGATLANT VÁSÁROLNA? 
RENDSZERESEN LÁTOGASSA A BARCIKA SZOLG KFT. HONLAPJÁT!

WWW.BARCIKASZOLG.HU
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Május 4-én, hétfőn vette kezdetét az idei érettségi időszak. Ka-
zincbarcika öt középiskolájában összesen 470 diák számolt be 
írásban tudásáról. Több mint 3000 db egyszer használatos száj-
maszkot és 15 liter kézfertőtlenítőt juttatott el Szitka Péter pol-
gármester döntése értelmében Kazincbarcika Város Önkormány-
zata az érettségiző diákoknak, a felügyelő pedagógusoknak és a 
lebonyolításban résztvevőknek Kazincbarcikán.

– A koronavírus ellen fontos, 
hogy az érettségiző diákok és 
tanáraik is megfelelően tudja-
nak védekezni, ezért döntött 
úgy Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata, hogy az állami és 
egyházi fenntartású, a város-
ban működő középiskoláknak és 
a gimnáziumnak maszkokat és 
kézfertőtlenítőt küld – emelte ki 
Szitka Péter polgármester.
Az érettségi vizsgák alkalmával 
minden napra jutott maszk a ta-
nulóknak és a pedagógusoknak. 
A május 4-én kezdődő vizsgá-
kat az iskolák szigorított szabá-
lyok mellett tartották, ennek ér-
telmében az intézmények külön 

erre a célra elkülönített tan-
termeket alakítottak ki, amik-
ben egyszerre maximum 9-10 
tanuló tartózkodott. Külön fi-
gyelmet fordítottak a kézfer-
tőtlenítésre, van olyan iskola, 
ahol egyszerre több bejáraton 
is érkezhettek az érettségizők, 
valamint fertőtlenítették a pa-
dokat, székeket.
Az önkormányzat által bizto-
sított maszkokat és kézfer-
tőtlenítő folyadékot, örömmel 
fogadta mind az öt középfokú 
oktatási intézmény vezetője, 
illetve helyettese, amit a vizs-
gát megelőző héten vettek át 
iskoláikban.

2020. május 12-étől a megszokott nyitvatartási rend szerint – 
keddtől-szombatig 8.00-16.00 között – újra nyitva tart a Kazinc-
barcikai Múcsonyi úti Hulladékudvar.

A hulladék beszállítása során az új típusú koronavírus elleni véde-
kezés érdekében, valamint az emberélet egészségének és bizton-
ságának megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseknek megfele-
lően szíveskedjenek eljárni:
• A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevétele során az ingat-

lanhasználó köteles a szájat és az orrot eltakaró eszközt (védő-
maszk, sál, kendő) és gumikesztyűt viselni. Amennyiben vala-
mely ingatlanhasználó ennek nem tesz eleget, a hulladékudvar 
kezelője jogosult a hulladék átvételét megtagadni.

• A beszállított hulladék pakolásáról és annak a hulladékudvarban 
történő elhelyezéséről minden ingatlanhasználónak magának 
kell gondoskodnia. Ehhez határozatlan ideig a hulladékudvar ke-
zelője segítséget nem tud biztosítani, ezért az ingatlanhasználók 
számára javasolt, hogy segítőt vigyenek magukkal.

• Valamennyi szükséges adat felvételére szóban történő bediktá-
lás útján kerül sor, a személyes iratok, okmányok átadással tör-
ténő bemutatásának mellőzésével. Az adatok rögzítése során az 
irodába történő belépést mellőzni szükséges.

• Az ügyintézés során az 1,5 méteres védőtávolságot szüksé-
ges betartani, ha a hulladékudvarban egyszerre több ingatlan-
használó tartózkodik. Amennyiben az 1,5 méteres távolság nem 
tartható, a hulladékudvar kezelője jogosult ideiglenesen a hulla-
dékudvar kapuját bezárni, ebben az esetben az ingatlanhaszná-
lóknak sorra kerülésükig a kapun kívül kell várakozniuk.

OKTATÁS

Maszkok és kézfertőtlenítő 
az érettségizőknek 

HULLADÉKUDVAR 
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Tisztelt felhasználóink!
A kazincbarcikai távhővezeték-rendszer Egressy Béni úti 

szakaszán május 11-én, a hajnali órákban oly mértékű 
meghibásodás történt, amely miatt a 300 milliméteres 

átmérőjű gerincvezetéket ki kellett zárni. 

Ennek következtében  
a fűtésszolgáltatás május 11-étől leállt  
az Egressy B. út 40–50. épületben, valamint a Keleti 

gyűjtőút - Mátyás király út - Pollack Mihály utca - 
Egressy Béni út által határolt területen.

Ezen túl a Mesevár Tagóvodában,  
a Pollack úti bölcsődében, valamint  

a Pollack Mihály Általános Iskolában  
sem fűtés, sem használati melegvíz  

nem lesz a hiba elhárításáig.
Mivel a meghibásodott vezeték az egyik  
Egressy úti bolt alatt húzódik, nagyobb 

mennyiségű csővezeték cseréje szükséges,  
ennek beszerzése folyamatban van.

A SZOLGÁLTATÁS HELYREÁLLÍTÁSÁIG  
KÉRJÜK AZ ÉRINTETT TERÜLETEN LAKÓ 

FELHASZNÁLÓINK TÜRELMÉT!

Tisztelettel: Barcika Szolg Kft.

Néhány hónappal ezelőtt a Kína Szecsuán tartományában található 
Meishan városa egyetértési megállapodást kötött Kazincbarcikával 
annak érdekében, hogy az ipari, gazdasági, kulturális kapcsolat erő-
södhessen. 

A testvérvárosi szerződés 
ugyan még nem jött létre, Meis-
han városa a koronavírus-fer-
tőzés magyarországi meg-
jelenését követően azonnal 
felajánlotta segítéségét Szit-
ka Péter polgármesternek és 
Kazincbarcika lakosságának. A 
nagyvonalú felajánlás eredmé-
nyeképpen április utolsó napjai-

ban tízezer darab, egyszer hasz-
nálatos sebészi maszk érkezett, 
május 5-én pedig 50 db egyszer 
használatos védőruhát vett át 
Klimon István alpolgármester, 
mely tovább segíti a vírus elleni, 
helyi védekezést. 
A védőruhákat az egészégügyi 
alapellátás dolgozói használják 
majd fel. 

Az új koronavírus-fertőzés elleni védekezés határozott és gyors, 
ugyanakkor megfontolt intézkedéseket tett szükségessé a kazinc-
barcikai székhelyű BorsodChem esetében is. A Társaság a munka-
vállalók egészségének védelme és a biztonságos üzemvitel érde-
kében már a járvány korai szakaszától kezdve a mai napig számos 
átfogó, megelőző intézkedést tett. Azokat szükség szerint tovább 
szigorítja és terjeszti ki, igazodva a fennálló járványügyi helyzethez.

A BorsodChem felelős foglal-
koztatóként nemcsak a munka-
vállalók egészségének megőr-
zésére fordít kiemelt figyelmet, 
hanem elkötelezetten segíti a 
helyi közösségeket is.
A társaság a rendkívüli veszély-
helyzetre való tekintettel a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Központi Kórház és Egyetemi 
Oktatókórház különleges eszköz 
beszerzését 15 millió forint, míg a 
Kazincbarcikai Városi Kórház te-
vékenységét 5 millió forint ado-
mánnyal támogatta.

A BorsodChem ezen túlmenő-
en a járvány okozta veszélyek 
mérséklése érdekében csaknem 
10 000 liter, saját gyártású hypo-
oldatot ajándékozott fertőtle-
nítési célokra egészségügyi és 
szociális intézményeknek, vala-
mint a környező települések ön-
kormányzatainak.
A társaság továbbá az iparte-
lepeinek helyet adó települé-
sek önkormányzatai, valamint 
kulcsfontosságú partnerei ré-
szére eddig mintegy 10 000 da-
rab szájmaszkot adományozott.

A BorsodChem a jelenlegi jár-
ványügyi helyzetben az ösz-
szefogást, valamint az önzetlen 
és hatékony segítséget tartja a 
legfontosabbnak, amit a körü-

lötte élő közösségek érdekében 
megtehet a koronavírus-járvány 
további terjedésének megféke-
zésére – áll a vegyipari vállalat 
sajtóközleményében.

ÖSSZEFOGÁS

VÉDŐRUHÁK ÉRKEZTEK MEISHANBÓL

A BORSODCHEM ADOMÁNYA A 
JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSHEZ

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ARRA BUZDÍT:KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ARRA BUZDÍT:

Szitka Péter polgármester Klimon István alpolgármesterSzitka Péter polgármester Klimon István alpolgármester

VIGYÁZZUNK  VIGYÁZZUNK  
EGYMÁSRAEGYMÁSRA
K AZ INCBARCIK ÁN!K AZ INCBARCIK ÁN!

(illusztráció)
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A Kazincbarcikai Összevont Óvodák (KÖÓ) minden tagintézménye – 
a rendkívüli helyzetre való tekintettel – március 16-ától zárva tart. A 
Mesevár Tagóvodában fogadják azokat az óvodásokat, akiknek szülei 
semmilyen formában nem tudják megoldani másként a gyermekük fel-
ügyeletét. Az óvodapedagógusok kezdeményezésének köszönhetően, 
akik otthon maradnak online segítséget kapnak a mindennapi fejlesztés-
hez, hogy bővüljenek hasznos, ugyanakkor szórakoztató elfoglaltságaik.

– A kollégák az első héttől kezd-
ve elindították a „digitális ovit”. 
Óvodapedagógusaink a csopor-
tok zárt online felületein tartják 
a kapcsolatot a gyermekekkel és 
szüleikkel. A gyermekek – életkori 
és egyéni sajátosságait figyelembe 
véve – szüleik segítségével dolgoz-
zák fel tevékenységeken keresztül 
az aktuális projekteket. Az elmúlt 
időszakban két téma köré csopor-
tosították a műveltségi területeket 
(víz világnapja, húsvét), és ahhoz il-
leszkedve kapták a játékötleteket, 
feladatokat, gyermekirodalmi mű-
veket, mondókákat, gyermekda-
lokat, találóskérdéseket, valamint 
mozgásfejlesztő gyakorlatokat is – 
árulta el Horváthné Geleta Mária, a 
KÖÓ vezetője, aki hozzátette, hogy 
a különleges bánásmódot igénylő 
gyermek egyéni fejlesztésére is ki-
terjed figyelmük, hiszen a fejlesztő 
pedagógusok, gyógypedagógusok 
egyénre szabottan küldik számukra 
a fejlesztési tartalmakat, hogy se-
gítsék a szülőket gyermekeikkel 
való együttes „tanulásban”.
A www.barcikaicimborak.hu olda-
lon folyamatosan bővítik azokat a 
hasznos linkeket, amelyek hozzá-
járulhatnak a családok közös te-
vékenykedéséhez, a szabadidő kel-
lemes eltöltéséhez, mert tisztában 
vannak vele, hogy ennek a korosz-
tálynak folyamatos cselekvésre van 
igénye.
A visszajelzések szerint ez a nem 
várt segítség rendkívül pozitív fo-
gadtatásra talált, az anyukák és az 

ovisok is örülnek neki, és igénybe 
is veszik.
– Nagyon jónak tartom ezt az on-
line foglalkozást ebben a megvál-
tozott helyzetben. Főleg, hogy 
személyesen kapjuk a feladatokat. 
Mindennapi kapcsolattartás van az 
óvónők és a gyerekek között a ké-
pernyőn keresztül. Ugyanolyan fel-
adatokat adnak, mintha a gyerekek 
az óvodában lennének. Például a 
most a Földdel kapcsolatosan kap-
tak feladatokat, de volt már téma a 
húsvét és a víz is – mondta el vé-
leményét Szénásiné Molnár Zita 
hozzátéve, hogy most sikerült bele-
látnia az óvodai életbe, hogy hogyan 
fejlesztik a gyerekeket.
– Nekem például nagyon tetszik 
az, hogy most sok mindent együtt 
tudunk csinálni – vallotta be Zita.
– Nagyon tetszenek a feladatok, 
alig bírom abbahagyni, de nagyon 
hiányzik az óvoda és mindenki. Leg-
inkább Valika néni, Dalma néni és Ági 
néni – tette hozzá kislánya, Anett.
Málay Tímea, akinek kisfia, Mar-
cell nagycsoportos, szintén nagyon 
hasznosnak tartja a kezdeménye-
zést.
– Van egy zárt csoportunk Fa-
cebookon, amiben minden szülő, 
mindkettő óvónő és az óvodaveze-
tő is tag. Ezt a csoportot már koráb-
ban létrehoztuk a könnyebb kom-
munikáció miatt, de most vesszük 
igazán nagy hasznát. Az óvó nénik 
naponta több alkalommal töltenek 
fel feladatokat, és arra buzdítanak 
minket, hogy kedvünkre készítsük 
az általuk javasolt gyűjteményből. 
Az elkészített műveket pedig mi 
szintén feltöltjük. Így tudják ők is 
követni, hogy haladunk a feladatok-
kal. Mivel vegyes csoport vagyunk, 
így vannak benne minden korosz-
tálynak alkotások, versek, mesék. 

A gyerekeknek sem egyfor-
ma az érdeklődési körük, így 

több irányt is mutatnak, ho-
gyan érhetjük el náluk, hogy az 

adott témában megtörténjen a 

foglalkozás. Hetente, kéthetente 
változik a téma. Kezdtük a víz vi-
lágnapjával, ekkor halacskákat, vízi 
állatokat, növényeket készítettünk, 
festettünk, vágtunk, ragasztottunk; 
majd 2 hétig a húsvété volt a fősze-
rep. Kaptunk nagyon sok ötletet, 
milyen dekorációkat készíthetünk. 
Óvó néni elkészítette otthon és vi-
deófelvételben csatolta a folyama-
tot, ezzel is segítve a szülőknek az 
elkészítést. A felolvasott meséket, 
furulyázást, éneklést videó-, illetve 
hangfelvételben töltötték fel. Küld-
tek a húsvéti hagyomány megis-
meréséhez videókat, ahol a gyere-
kek nyelvén ismertetik az ünnepet, 
akár vallási megközelítésből is. Az 
általuk javasolt feladatok érintenek 
több fejlesztendő területet, mint 
például formafelismerés, finom-
motorika, számolás, koncentráci-
ós gyakorlatok, színek felismerése 
és így tovább. Kaptunk videóban 
gyerektornát is, amit igyekszünk 
heti több alkalommal végig tornáz-
ni. Nekünk anyukáknak sem árt, 
mert ez a karantén nem kedvez a 
kilóknak – foglalta össze az eddi-
gi tapasztalatait Tímea. Elmesélte 
azt is, hogy rendszeresen meg is 
csinálják a feladatokat, amit nagyon 
szeretnek.
– A gyerkőcök konferencia-vi-
deóhívásban elmondhatják a 
megtanult mondókákat, locsoló-
verseket, amit nagyon élveznek. 
Egymás szavába vágva mesélik, 
hogy mi történt velük, mióta nem 
találkoztak. Büszkén mutatják az 
elkészített alkotásokat. Most a 
tavaszé és a Föld napjáé a fősze-
rep. Ültetünk, csíráztatunk, ta-
vaszköszöntő verseket tanulunk, 
krumplinyomdázunk, sógyurmá-
ból tavaszi virágokat készítünk, 
társasjátékokat készítünk itthon 
fellelhető egyszerű alapanyagok-
ból. A kikelt növényeket naponta 

többször megszámoljuk és min-
dig nagy öröm fogadjuk az új haj-
tásokat. Azért beszélek többes 
számban, mert a gyerekek nyil-
ván, a mi segítségünkkel tudják 
elkészíteni a rájuk bízott feladatot. 
Mi meg az óvó nénik segítségével 
tudjuk érdemben fejleszteni őket. 
Így ez egy nagy csapatmunka. Az 
én véleményem, hogy mindenki 
jól helytáll ebben a nehéz, rend-
kívüli helyzetben. A digitális okta-
tás pár hét alatt évtizedeket fej-
lődött. Könnyen tudjuk követni a 
tantervet. Bár azt mondom, végre 
vége lehetne ennek az állapotnak, 
de annyi bizonyos, hogy mi szülők 
is sokat tanulunk belőle. Betekin-
tést nyerünk az óvodai fejlesztés 
zegzugába. Talán jobban megérti 
sok szülő, hogy egy óvodában is 
milyen komolyan felépített menet-
rend szerint oktatják, fejlesztik a 
gyerekeket. Az összezártság miatt 
pedig jobban megismerjük a saját 
gyerekeinket. Vicces, de kiderült 
nekem is van hova fejlődni.
Nem is tudtam magamról, hogy 
nem tudok papírrepülőt hajtogat-
ni, illetve azt sem, hogy kell liszt-
tel egy lufit megtölteni Igyekszek 
pótolni a hiányosságaimat. Az el-
szigeteltséget viszont nagyon ne-
hezen viselik a kicsik. Hiányoznak 
a kis barátaik az óvodából, sokat 
emlegetik az óvó néniket. Az én 
fiam például sokat mesél az óvo-
dai élményeiről, ebből is látszik, 
hogy sokat van eszében. Azt is 
megtudtam, hogy Rita néninek 
sokkal szebb az énekhangja, mint 
nekem. Azt mondta, mire megy 
oviba fel sem fogják ismerni, úgy 
meg fog nőni. Remélem, nem 
lesz igaza! Szóval, urai vagyunk 
a helyzetnek, bármennyire nem 
egyszerű. Segítségünkre van a 
digitális kommunikáció – vallotta 
be őszintén az anyuka.

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK

AZ ÓVODÁSOK IS  
ONLINE „TANULNAK” A Gyermekek Háza - Kézművesház március 21. és április 14. között Já-

tékra fel! címmel közös barkácsolásra hívta a gyerekeket. A feladatokat a 
Facebook-oldalukon tették közre, több mint három héten keresztül. Hét-
köznaponként kedden és csütörtökön egy-egy, szombaton és vasárnap 
két-két, tehát hetente hat játéklehetőséget kínáltak az érdeklődőknek.

Az elkészült alkotásokat a Gyermekek Háza e-mail-címére várták vissza. 
A virtuális „bütykölde” eredményhirdetése április 17-én volt.
– Munkatársaimmal lelkesen néztük át a beküldött pályamunkákat. Sok 
érdekes és kreatív munka született. Ezúttal a legügyesebbnek Szajkó Bri-
gitta bizonyult. A különdíjat Nagy Noémi, valamint Veres Csenge és Veres 
Zalán érdemelte ki – tájékoztatott Ursutzné Blága Krisztina, a Gyermekek 
Háza – Kézművesház vezetője.
Az intézmény munkatársai a nyertesekkel egyénileg is felvették a kap-
csolatot, az előre leegyeztetett időpontban, a helyzetnek megfelelő biz-
tonsággal kiszállították a jól megérdemelt barkácscsomagokat.

GYERMEKEK HÁZA – KÉZMŰVESHÁZ

JÁTÉKRA FEL! - KREATIVITÁSBÓL JELES

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A pedagógiai 
szakszolgálat online segít

CSILLAGFÜRT EGYMI KAZINCBARCIKAI TAGINTÉZMÉNYE

DIGITÁLIS OKTATÁS A 
CSILLAGFÜRTÖSÖKNÉL

Bár a koronavírus-járvány miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézményében és a Sajó-
szentpéteri Telephelyén a személyes jelenlétet igénylő feladatellátás 
március 16-ától ugyan szünetel, azonban szolgáltatásaikat online/di-
gitális formában továbbra is biztosítják.

A közös munka indulása előtt a 
szülőnek, gondviselőnek a borsod-
szakszolgalat.hu honlapon szüksé-
ges regisztrálniuk.
– Elmondható, hogy a megyében 
tagintézményünk felé kiemelkedő 
számban fejezték ki szándékukat a 
szülők régi vagy akár új kliensként 
az együttes tevékenység folytatá-
sára, illetve elkezdésére – tudtuk 
meg Széplaki Ágnes mb. tagintéz-
mény-igazgatótól.
Az intézmény a szolgáltatásait kr-
ízis telefonvonallal bővítette klinikai 
szakpszichológus elérhetőségével, 
ami a +30/685-3809-es számon 
hétköznapokon 8-20 óráig hívható 
(nem csak a koronavírus idején).

– Kollégáink nagy lelkesedéssel és 
érdeklődéssel keresték és folyama-
tosan keresik a gyermekek, tanulók 
számára vonzó, online is alkalmaz-
ható különféle érdekes, színes és 
változatos tananyagokat, gyakor-
latokat, feladatokat, feladatsorokat, 
weboldalakat, linkeket, hogy hétről 
hétre biztosítsák számukra a fejlő-
dést és egyben fenntartsák az ér-
deklődésüket. Nehézséget okozott, 
hogy sajnos nem minden háztar-
tásban van számítógép és internet, 
így nem mindenhol megoldott az 
online/digitális tananyag eljutta-
tása az érintettekhez. Ezekben az 
esetekben az adott gyermek, tanu-
ló pedagógusai nyújtanak közvetítő 
szerepet – mondta el az igazgató, 
aki arról is tájékoztatott, hogy mi a 
hatékony terápiás munka lényege.
– A feladatok heti rendszeres-
ségű kiküldésével nem elégszünk 
meg, visszacsatolást is kérünk. 
A kiküldött feladatokat, feladat-
megoldásokat visszavárjuk szülői 
beszámolóval kísérve, hiszen így 
valósulhat meg az igazi hatékony 
fejlesztő hatású munka, és itt nyílik 
lehetőségünk javításra, korrigálás-
ra is – számolt be a munkafolya-
matról a szakember.

A digitális oktatásra való áttérés talán a Csillagfürt EGYMI Kazincbarci-
kai Tagintézménye számára jelenthette az egyik legnagyobb kihívást. 
Az SNI-tanulók oktatásához szükséges speciális feltételek biztosí-
tása a megváltozott körülmények között teljesen más elvárásokat és 
megoldásokat igénylő feladat a szakemberek és a családok számára, 
mint a hagyományos általános iskolai képzésnél.

A kazincbarcikai tagintézmény-
ben jelenleg 68, a rudabányai te-
lephelyen 8, az utazós ellátás-
ban 11 településen összesen 156 
tanuló fejlesztéséről kellett gon-
doskodniuk a digitális eszközök 
adta alternatívákat kihasználva.
– Fontos volt, hogy az intézmé-
nyünk a helyi sajátosságokra, 
rendelkezésre álló feltételek-
re, körülményekre figyelemmel 
alakítsa ki a kapcsolattartás, a 
kommunikáció, a digitális munka-
rend formáit. Az adott lehetősé-
gekre támaszkodva a lehető leg-
több segítséget meg kellett tudni 
adnunk a tanulóinknak, hogy a 
megkezdett fejlesztések folya-
matosak legyenek. A digitális 
munkarendre való átállás meg-
szervezése során első lépésként 
mind a szegregáltan-, mind pe-
dig az együttnevelésben részt-
vevők szempontjából felmértük 
a tanulók és családok helyzetét 
– tudtuk meg Hódosné Tatár Il-
dikó Esztertől, a tagintézmény 
vezetőjétől.
A feladatok tervezése során to-
vábbra is figyelni kellett az egyéni 
különbségekre az eszközök és 

egyes alkalmazások használatá-
ban egyaránt. A speciális közép-
súlyos és autista csoportokban 
strukturált feladatlapok, gyógy-
pedagógusaink által készített fej-
lesztő játékok formájában is kap-
nak munkát a tanulók. 
– A biztonságot és stabilitást azzal 
is biztosítjuk, hogy meghatározott 
időtartamokban élőben is tartunk 
videós órát. Akiknél nem biztosí-
tott az online munka, ott heti rend-
szerességgel postázzuk a speciális 
tananyagot. Az integráltan okta-
tott SNI-tanulók megsegítése – 
az adott társintézmény kérésének 
megfelelően – változatosan való-
sul meg. Mind a tanulók, mind az 
SNI-gyerekek szülei vagy támo-
gató családtagjai továbbra is érzik a 
gyógypedagógusaink mindennapi 
támogató jelenlétét! – árulta el a 
tagintézményvezető.
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A M E NTŐK A M E NTŐK 
NAPJANAPJA

1887. május 10-én alakult meg Budapesten 
az Önkéntes Mentőegyesület Kresz Géza 
fővárosi kerületorvos kezdeményezésére. 
A mentés ügye 1948-ig a társadalmi egye-
sületek kezében maradt, akkor jött létre az 
Országos Mentőszolgálat. Napjainkban az 
Országos Mentőszolgálat irányítja a külön-
böző mentőszervezetek működését, szak-
embereket képez, valamint országszerte ok-
tatja az oxyológiát, azaz a mentéstant. Május 
10-ét a szolgálat születésnapjává nyilvání-
tották, ekkor ünnepeljük A MENTŐK NAPJÁT 
MAGYARORSZÁGON. Kazincbarcikán évek 
óta hagyomány, hogy az önkormányzat egy 
rendezvény keretében köszöni meg a bar-
cikai mentősök munkáját, mivel erre a kiala-
kult járványügyi helyzet miatt az évben nem 
kerülhet sor, ezúton tisztelgünk áldozatos 
munkájuk előtt.

Rendhagyó módon 
ünnepeltük 

a Magyar Sport Napját
Május 6-a a magyar sport napja. Kazincbar-
cikán, mint nemzeti sportvárosban évek óta 
hagyomány, hogy a jeles napon változatos 
sporteseményekkel mozgattunk meg minden 
korosztályt. Mivel a beltéri rendezvények bi-
zonytalan ideig szünetelnek, így online igye-
keztek a Fitt Barcika edzői sportolásra buz-
dítani mindenkit.

A jeles napon tíz órától egészen este 18 óráig 
nézhették a Kolorcity Facebook-oldalán on-
line és a KolorTV műsorában élőben az edzé-
seket: Nagy Lívia szülés utáni regenerációs 
tornáját, 
Sütő Ágnes jógagyakorlatait 40 felett, Sepsi 
Klaudia hastáncoktatását, Klement Mariann 
fejlesztő ügyességi gyerektornáját, valamint 
Sipter Imre kick-boksz-gyakorlatait. 
A Fitt Barcika Online 
videói továbbra is el-
érhetők a közösségi 
oldalon.
A „ Ka z i n c b a rc i ka 
Város Sportjáért” 
kitüntető díjat idén 
Veres István, a Ve-
gyész Röplabda Club 
Kazincbarcika egy-
kori játékosa kapta. 
(Portré a kolorline.hu 
oldalon)

JELES NAPOK SPORT

Tündik Csaba r. alezredes kapta Tündik Csaba r. alezredes kapta 
a Kazincbarcika Város Közbiztonságáért a Kazincbarcika Város Közbiztonságáért 

posztumusz díjatposztumusz díjat
Kazincbarcika Város Képviselő-testülete Kazincbarcika Város Köz-
biztonságáért kitüntető díjat adományoz évente egyszer azoknak 
a kazincbarcikai személyeknek vagy közösségeknek, akik a város 
közrendje, közbiztonsága fenntartásának, jobbításának érdekében 
kiemelkedő színvonalú munkát végeznek, vagy rendkívüli helyze-
tekben kimagasló teljesítményt nyújtva eredményesen állnak helyt. 
Idén a szakmai kuratórium javaslata alapján a képviselő-testület a 
posztumusz díjat Tündik Csaba r. alezredesnek, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság néhai 
bűnügyi osztályvezetőjének ítélte oda. (Portré a kolorline.hu oldalon)

Radnóti Miklósra 
emlékeztünk

Kazincbarcika Város Önkormányzata ne-
vében Szitka Péter polgármester és Klimon 
István alpolgármester közösen koszorúzta 
meg Radnóti Miklós szobrát. A magyar költő, 
a modern líra képviselője 1909. május 5-én 
született.

A LÁNGLOVAGOK 
ÜNNEPE

A Magyar Tűzoltó Szövetség 1870-ben jött 
létre, a szervezet a tűzvédelem eszköz- és 
követelmény-rendszerének kidolgozásá-
val, saját szaklap és segélyegylet alapítá-
sával, 1936-ban az első tűzvédelmi törvény 
kiharcolásával alapozta meg tekintélyét. Az 
új katasztrófavédelmi törvénnyel az eddigi, 
önkormányzati fenntartású hivatásos tűz-
oltóságok a katasztrófavédelmi szervezet 
részévé váltak, az ő munkájukat önkéntes 
tűzoltó egyesületek segítik.
Május 4-e Szent Flórián, a tűzoltók védő-
szentjének ünnepe, s a mai tűzoltók számára 
is Flórián testesíti meg az önfeláldozást és a 
bátorságot. A hagyományoknak megfelelő-
en 1991 óta ismét május 4-én ünneplik a Tűz-
oltók napját. 
Ezúton is tisztelgünk áldozatos munkájuk 
előtt.

A M AGYA R DI Á KSPORT SZÖV ETSÉG KÖZLE M É N Y E 

LEZÁRULT A DIÁKOLIMPIA LEZÁRULT A DIÁKOLIMPIA 
A Magyar Diáksport Szövetség vezetése a 
Diákolimpia 2019/2020. tanévi versenyso-
rozatát - összhangban a kijárási korlátozás 
meghosszabbításáról szóló Kormány rende-
letben foglaltakkal - 2020. március 11. napjá-
val befejezettnek nyilvánítja.
A döntés értelmében:
• a 2019/2020. tanévi Diákolimpia kereté-

ben meghirdetett, a Magyar Diáksport 
Szövetség rendezésében megvalósított 
versenyek 2020. március 11. napjával le-
zárultak, ezt követően a versenyrendszer 
egyes szintjein (körzeti, megyei, valamint 
országos) verseny nem rendezhető;

• a 2019/2020. tanévi Diákolimpia kereté-
ben kizárólag a fenti határidőig elért ered-
mények érvényesek a versenyrendszer 
érintett szintjén, azok alapján a verseny-

rendszer magasabb (különösen az orszá-
gos) szintjén további eredmények nem 
kerülnek megállapításra (diákolimpiai baj-
nok, illetve további helyezettek hirdetésé-
re nem kerül sor);

• a 2019/2020. tanévi Diákolimpia kereté-
ben kizárólag a fenti határidőig megrende-
zett országos döntőben elért eredmények 
tekintendők érvényesnek; a Magyar Diák-
sport Szövetség kizárólag ezen országos 
döntők eredménye alapján állít ki igazolást 
a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 
423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet szerint 
járó, a felsőoktatási felvételi eljárás során 
érvényesíthető többletpontok vonatko-
zásában;

• további Diákolimpia versenyek (különösen 
az országos döntők) nem kerülnek meg-

rendezésre későbbi időpontban sem, azok 
nem kerülnek elhalasztásra a 2020/2021. 
tanévre;

• a 2019/2020. tanévi Diákolimpia Ver-
senykiírás 2020. március 11. napjával ha-
tályát veszti, az abban szereplő határidők 
és időpontok nem érvényesek. Egyúttal 
az MDSZ haladéktalanul kezdeményezi az 
érintett országos sportági szakszövetsé-
gek, sportági szövetségek irányába, hogy 
az általuk rendezendő Diákolimpia verse-
nyek tekintetében is a fentiek szerint jár-
janak el.

Sportoljon biztonságban! 
A sportlétesítmények termei nem nyitnak ki 
Kazincbarcikán
Összhangban az Országos Sportegészségügyi 
Intézet állásfoglalásával Kazincbarcika Város 
Önkormányzata felhívja a figyelmet arra, hogy 
a lazítások nem azt jelentik, hogy az eddig be-
vezetett higiénés előírásokat, viselkedésbeli 
óvintézkedéseket nem kell változatlanul szi-
gorúan betartanunk, továbbra is szükség van 
a kellő odafigyelésre a fertőzések számának 
ugrásszerű növekedése elkerülése érdekében.

A legbiztonságosabb, ha szabadban sportolnak
Az egyéni foglalkozások a jogszabályok és a 
sportegészségügyi, higiénés ajánlások szigorú 
betartásával, szabadtéren, edző részvételével 
saját felelősségre megkezdhetőek.

Ajánlás sportegyesületek, sportszervezetek 
részére az Országos Sportegészségügyi In-
tézet állásfoglalása alapján:
· Minden edzés előtti estén a résztevevőknél 

történjen otthoni lázmérés, ezt lehetőség 
szerint dokumentálja a sportegyesület. 18 
év alatti személyek esetén szerezzenek be 
szülői hozzájárulást az edzéseken való rész-
vételről!

· A csoportos, teremben történő edzés, fog-
lakozás nem javasolt.

· A sportolók mellett az edzők védelme is ki-
emelkedően fontos. Mivel az edzők szükség-
szerűen sok emberrel kerülnek kontaktusba, 
javasolt számukra szájmaszk (szájat és orrot 
is fedő, arcra pontosan illeszkedő) folyama-
tos viselése.

· Egyéni képzések, kiscsoportban történő, 
minden kontaktot nélkülöző gyakorlatok 
elvégzésével tarthatók.

· Atlétikai vagy egyéb kondicionáló edzések, 
szintén a fentiek betartásával javasolt.

· Az edzésekre érkezést és távozást egyéni 
utazással javasolt megoldani.

· Az edzést követően javasolt az otthoni kör-
nyezetben történő tisztálkodás.

· A többek által megérintett és használt tár-
gyakat rendszeresen, naponta többször felü-
letfertőtlenítő szerrel javasolt megtisztítani.

· A közös helyiségekben, bejáratoknál, kondi-
teremben egyfázisú alkoholos kézfertőtle-
nítő legyen kihelyezve (falra szerelve, vagy 
kézi adagolók formájában).

Május 12-étől igénybevehető a Kazincbarci-
kai Sportközpont 300 méteres salakos futó-
pályája. 
Az Irinyi Tornacsarnok zárva tart, a kültéri te-
niszpályák használhatók.
A Kazincbarcika Pollack Mihály Általános Iskola 
az üzemeltetésében lévő Kazinczy Ferenc Tor-
nacsarnok és a tagintézmények tornatermei 
megnyitása kapcsán május 15-e után hoznak 
döntést.
A Szalézi Rend által üzemeltetett Don Bosco 
Sportközpont zárva tart.

KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODA

ELŐREHOZOTT 
KARBANTARTÁS

Március 14-én a Kazincbarcikai Fedett Uszoda is bezárta kapuit. Az 
éves, korábban nyáron zajló, nagy karbantartást az önkormányzat 
kérésére a Barcika Art Kft. előrébb hozta, hogy a járványveszély el-
múltával minél hamarabb igénybe lehessen venni a vizes szolgáltatá-
sokat. A megváltott bérletek érvényességi ideje a leállás hosszának 
teljes időtartamával meghosszabbodik.

KBSC

LEZÁRTA AZ MLSZ AZ  
NB II LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGOT

A Magyar Labdarúgó-szövetség döntött a hazai futballélet újrain-
dításáról, ami az NB I-re és a Magyar Kupára vonatkozik. Az alacso-
nyabb osztályú, szabadtéri bajnokságok nem folytatódnak. A félbe-
maradt bajnokságok záró táblázata alapján alakult a sorrend. Ennek 
értelmében az MTK és a Budafok feljutott, a Tiszakécske és a Vác 
pedig kiesett, a Kazincbarcika csapata a 14. helyen végzett.

UTÁ N PÓTLÁS-N EV E LÉ S

ÚJ PÁLYÁKON EDZHETNEK A FIATAL TEHETSÉGEK
Júliusra már el is készülhet négy darab sa-
lakos versenypálya Kazincbarcikán a Ka-
zinczy Tornacsarnok szomszédságában. 
Az újabb sportlétesítmény megvalósítását 
Kazincbarcika Város Önkormányzata 8 mil-
lió forinttal támogatta. A kiemelkedő helyi 
utánpótlás-nevelésre a Magyar Tenisz Szö-
vetség is felfigyelt.

Még 2017-ben a Barcikai Tenisz Club je-
lezte az önkormányzatnak, hogy az edzé-
seikhez, az utánpótlás-neveléshez, a te-
nisz elsajátításához, illetve a kimagasló 
versenyeredmények további megtartásá-
hoz nélkülözhetetlen a jó minőségű, a kor 

követelményeinek 
megfelelő pálya. A 
klubnál jelenleg 46 
utánpótláskorú ver-
senyző sportol, akik 
már most szép ered-
ményeket értek el 
különféle versenye-
ken. 
A Barcikai Tenisz Club 
a Magyar Tenisz Szö-
vetségtől első körben 
9 millió forint, máso-
dik körben pedig – 
ami még folyamatban 

van – 8 millió forint 
támogatást kap a pá-
lyák kivitelezésére.
K a z i n c b a r c i k á n 
Nemzeti Sportvá-
rosként mindig nagy 
odafigyelés övezi 
a sportot, főleg, ha 
egy helyi klub jel-
eskedik az után-
pótlás-nevelésben, 
mint például a bar-
cikai teniszezők, így 

nem volt kérdéses, hogy Kazincbarcika Vá-
ros Önkormányzata 8 millió forinttal támo-
gatja az új pályák megvalósítását – emelte ki 
Kovács László az önkormányzat sportszak-
mai referense.
A munkálatok bő két hete kezdődtek el a 
Kazinczy Tornacsarnok mellett. A körbeke-
rített teniszpályát a Barcikai Tenisz Club a 
nyár közepén veheti majd birtokba. Az újon-
nan kialakított pályák nemcsak a klub edzé-
seit segítik majd, hanem a mindennapos 
testnevelési órák keretében a tenisz oktatá-
sát is biztosítani fogják. 

Fotó: Kovács Loretta
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Mire jó a maszk, mitől véd?
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) iránymutatása alapján a szájmaszk használata azoknak 
javasolt, akik légúti fertőzés tüneteit mutatják: köhögés, tüsszögés. Ezáltal kisebb a lehetősége, 
hogy megfertőznek másokat. A maszk fő feladata a fertőzés, a betegség továbbadásának 
megakadályozása. 100%-os védelmet nem nyújt, kizárólag akkor hatékony a védekezésben, ha 
rendszeres kézmosás és kézfertőtlenítés mellett, körültekintően alkalmazzuk. 

Hogyan használjuk helyesen a maszkot?
1. A maszk felvétele előtt tisztítsuk meg, fertőtlenítsük a kezeinket!
2. A maszkot úgy helyezzük fel, hogy a szánkat és az orrunkat is eltakarja!  

Ne legyen rés az arc és a maszk között!
3. Amint a maszk benedvesedik vagy a hordási idő, maximum 4 óra eltelik,  

feltétlenül mossuk és vasaljuk ki!
4. A maszk viselésekor ne nyúljunk az arcbőrünkhöz, szemünkhöz, amennyiben lecsúszik,  

a maszk érintésével helyezzük vissza a megfelelő helyre, mert a vírus ilyen esetben  
leginkább a szennyezett kezünkről jut a nyálkahártyáinkra.

Kezelési útmutató:
Az első használat előtt a leírás szerint kezelje, mossa ki és fertőtlenítse!

Anyagösszetétel: 100% pamut (orvosi felhasználásra alkalmas, alacsony allergiakockázattal 
rendelkező technikai textília).

A maszk egészségügyi célra készült, gázok és gőzök ellen nem nyújt védelmet!

• Javasolt mosási hőmérséklet: 60-80oC
• Maximális mosási hőmérséklet: 90 oC
• Mosási ciklusszám: maximum 50 mosás
• Vasalás: 100-200oC-on
• Centrifugázható és szárítógépben használható
• Vegyi tisztításra alkalmas
• Gőzfertőtlenítésre mindkét oldalán alkalmas
• Sterilizálás autoklávban: MSZ 4209:2011 szabvány szerint (120oC/25 perc)

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRAVIGYÁZZUNK EGYMÁSRA
KAZINCBARCIKÁN!KAZINCBARCIKÁN!

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ARRA BUZDÍT:KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ARRA BUZDÍT:

„A VÍRUS NEM TŰNT EL, A JÁRVÁNY TOVÁBBRA SEM ÉRT VÉGET.”„A VÍRUS NEM TŰNT EL, A JÁRVÁNY TOVÁBBRA SEM ÉRT VÉGET.”

1. 2. 3. 4.


