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ÜZENET

Karácsonyi köszöntőKarácsonyi köszöntő
Szeretnék minden kedves olvasónak, minden választópol-
gárnak, családjaiknak, szeretetben eltöltött karácsonyt és 
áldott új esztendőt kívánni!

Jézus születésekor a betlehemi mezőn az angyalok éneke 
ez volt: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön 
békesség, és az emberekhez jóakarat.” Lukács 2,14)
Életünk igazságát mutatja ez a mennyei szózat. Tudjuk 
és érezzük, hogy az ember nem mindenható. Sorsunk, 
jövőnk az Úr kezében van. Minden siker, minden ered-
mény, minden boldog és örömben eltöltött idő számomra 
Isten szeretetét hirdeti, hálaadásra indít, Övé a dicsőség 
mindezért. És azért is, amikor erőt ad hordozni terheinket.
Mi csupán eszközök lehetünk, akik békességre igyeke-
zünk, és jóakarattal a szívünkben végezzük mindazt, ami 
ránk van bízva. Tegyük ezt egymásért, családunkért, kö-
zösségeinkért, településeinkért, országunkért. 
Reméljük, hogy a járvány, ami most az ünnepekre is rá-
nyomja bélyegét, hamarosan véget ér, és újra eljön a békés 
találkozásoknak és a jóakarat közös megélésének az ideje. 
Köszönetet mondok mindenkinek, akik e küzdelmes idők-
ben áldozatos munkájukkal, kitartásukkal és jóakaratukkal 
ezért fáradoznak!

Tartson meg az Úr az új esztendőben mindannyiunkat, ma-
gyar népünket, és a világon minden békességre igyekvő, 
másokhoz jóakarattal odaforduló embert, szeretetben, 
erőben és egészségben!

Demeter Zoltán 
országgyűlési képviselő
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AZ ÖNKORMÁNYZAT ISMÉT KÉT DARAB TEXTILMASZKOT  
JUTTAT EL MINDEN KAZINCBARCIKAI HÁZTARTÁSBA

Kazincbarcika Város Önkormány-
zata december végéig újabb két 
darab, különböző méretű (S/M, 
L/XL) mosható, fertőtleníthető, 
minősítő tanúsítvánnyal ren-
delkező, unikornis városlogóval 
ellátott szájmaszkot juttat el min-
den kazincbarcikai háztartásba, 
hogy ezzel támogassa az egyéni, 
otthoni koronavírus-fertőzés elle-
ni védekezést. 

Az önkormányzat tavasszal, a járvány első hullámában két minő-
ségi szájmaszkot juttatott el a barcikai háztartásokba, melyeket a 
városlakók többségében még ma is aktívan hordanak, hiszen sokszor mos-
hatóak, fertőtleníthetőek, mára azonban a használat intenzitásától függően 
elhasználódhattak. A városvezetés ezért döntött amellett, hogy újabb két 
darab maszkkal segíti a lakossági védekezést. 

A korábbi postaládás terjesztésről kapott lakossági visszajelzések alapján 
az önkormányzat most más partnerrel és saját munkatársaival oldja meg a 
maszkok eljuttatását. A terjesztési ütem többnapos lesz, a tervek szerint kará-
csonyig vagy legkésőbb a két ünnep között minden postaládába odaér. 

Kérjük, hogy folyamatosan figyeljék az önkormányzat tájékoztatását az aktuális 
terjesztési helyszínekről a www.kolorline.hu oldalon, a KolorAPP mobilappli-
káción, illetve Szitka Péter polgármester és Klimon István alpolgármester 
hivatalos Facebook-oldalán! 
A két darab szájmaszk az alábbi 
borítékban kerül elhelyezésre:

Amennyiben az előzetesen 
meghatározott időszakban nem 
találja azt a postaládájában, 
mielőbb jelezze a titkarsag@
barcikaart.hu e-mail-címen név 
és lakcím megjelölésével!

MINDENHOL VISELJÜNK MASZKOT!

Az utóbbi hónapokban egyre többet tudunk meg a koronavírusról, hiszen a világ 
minden táján erőn felül végzik a kutatásokat a szakemberek. A rendelkezésre álló, pl. 
szerológiai tesztek, melyeket az önkormányzat is végeztetett a városi intézmények, 
cégek dolgozóin, megmutatják, hogy rengeteg esetben tünetmentes vírushordozók 
vannak, voltak a lakosság körében. Ők nem tudnak, tudtak arról, hogy megfertőződtek 
a koronavírussal, így akaratukon kívül terjeszthetik, terjeszthették azt bárhol, veszé-
lyeztetve a krónikus betegeket, időseket, gyengébb immunrendszerűeket. Ezekben a 
hetekben, amikor a járvány még mindig felfutó ágban van, ezért szükséges maszkot 
viselnünk. Egyrészt, hogy tudtunkon kívül ne fertőzzünk meg másokat, másrészt, 
hogy saját egészségünket védjük vele.

Az önkormányzat fontosnak tartja a maszkok pontos használatára vonatkozó előírások 
betartását és a minőségi követelményeknek való megfelelést. Azaz kizárólag olyan 
védőeszközt juttatnak el a háztartásokba, amely tanúsítvánnyal rendelkezik, és valóban 
megfelelő a fertőzés elleni védekezéshez, a lakosság egészségének megőrzéséhez.

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!

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ:

Az első használat előtt mossuk ki, fertőtlenítsük és vasaljuk át!
Anyagösszetétel: 100% pamut (orvosi felhasználásra alkalmas, alacsony allergiakoc-
kázattal rendelkező technikai textília).
A maszk egészségügyi célra készült, gázok és gőzök ellen nem nyújt védelmet!

• Javasolt mosási hőmérséklet: 60 Celsius-fok
• Mosási ciklusszám: maximum 50 mosás
• Vasalás: 100 Celsius-fokon (kivéve a logózott terület)
• Centrifugázható és szárítógépben használható (kímélő üzemmódban)
• Vegyi tisztításra alkalmas
• Gőzfertőtlenítésre mindkét oldalán alkalmas

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA KAZINCBARCIKÁN!VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA KAZINCBARCIKÁN!
KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY

1. 2. 3. 4.



MESESZOBOR

ÚJABB KÖZTÉRI ALKOTÁS 
SZÍNESÍTI KAZINCBARCIKÁT

Kazincbarcika tavaly ünnepelte 65. születésnapját. Ebből a jeles alkalomból 
Lalák Angelika keramikus művész egyedi szobrot készített Kazincbarcika 
Város Önkormányzatának megrendelésére és a Barcika Art Kft. megbízá-
sából. A szobor elkészült, amit már a városlakók is megtekinthetnek a Völgy 
parkban.

A Lalák Angelika által készített alko-
tás A Mesélő nevet kapta. A szobor 
egy mesebeli alakot testesít meg, 
ami egyben ülőalkalmatosság is. A 
Völgy parkban elhelyezett alkotás 
célközönsége főleg a gyerekek és 
családok, éppen ezért az alkotója 
egy kis játékosságot is megálmo-
dott a szobor kapcsán.
– Mikor kiderült, hogy hol lesz fel-
állítva a művem, egyértelművé vált 
előttem, hogy gyerekek fogják leg-
inkább használni, látni és nézegetni, 
így fontos volt, hogy az ő igényeik-
nek megfelelő „meseszobrot” ké-
szítsek. A figura egy fát szimbolizál, 
melynek odújában helyet is foglal-
hatnak az apróságok. Ezt óvó kezei 
ölelik körbe, amiben a város szim-
bólumai jelennek meg. Lábánál Ka-
zincbarcika címerállatai, az unikornis 
és az oroszlán láthatók, természe-
tesen a kicsik számára befogadha-
tó módon ábrázolva. A szobor feje 
zöld felület kialakítására alkalmas. A 
tervek szerint növények alkotják a 
„haját”, melyek évente megújítják a 
külsejét. A hátán, ágak közt helyez-
kednek el a születésnapi üzenetek 

– avatott be A Mesélő születésének 
folyamatába az alkotó.
A szobor felületén 65 üzenet szere-
pel, amit még tavaly nyáron karcoltak 
bele azok, akiket egy előzetes felhí-
vás alapján választottak ki. A 65 üze-
net a 65 éves városnak néven futó 
projekt első üzenetét Szitka Péter, 
Kazincbarcika polgármestere karcol-

ta bele az alkotásba, az utolsót pedig 
Lalák Angelika, a szobor alkotója.
– Számomra a legmeghatározóbb 
és legmeghatóbb az együtt alkotás 
folyamata volt a városlakókkal és 
a felkért vezetőkkel.  Nem csupán 
azért, mert hiszek a művészet kö-
zösségformáló erejében, hanem 
mert minden egyes karcolás egy 
picit alakított a szobron – vallotta 
be Angelika.
A köztéri látványosság mérete és 
súlya sem elhanyagolható: csaknem 
három és fél tonna, magassága pedig 
két és fél méter.
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JANUÁR

MÁJUS

SZEPTEMBER

Új varroda nyílt  
Kazincbarcikán

COVID-19 tesztgépet szerzett be a 
kazincbarcikai önkormányzat

Munkahelyteremtés és a meglévő 
munkahelyek védelme

FEBRUÁR

JÚNIUS

OKTÓBER

40 éves a  
Kazinczy Ferenc Tagiskola

Új arculatra váltott  
a kazincbarcikai futballcsapat 

Megnyílt a Kolorcity Aréna

Újra felsőfokú képzés  
indulhat Kazincbarcikán

MÁRCIUS

JÚLIUS

NOVEMBER

Megkezdődött a szabadtéri  
streetballpálya építése

Mindenszentek ünnepére elkészült az 
önkormányzati forrásból felújított ravatalozó

ÁPRILIS

AUGUSZTUS

DECEMBER

Az önkormányzat minden kazincbarcikai 
háztartásba 2 db maszkot juttatott el

Átadták az  
új teniszpályákat

A vírus elleni védekezés folytatódik 
Ismét maszkokat juttat el  

az önkormányzat a lakosságnak

Adomány a mentősöknek 
Megkezdődött a  

koronavírus elleni védekezés



SEGÍTSÜNK EGYÜTT 
ZSOMBORNAK!
Kazincbarcika Város Önkormányzata 
a Barcika Art Kft. által szervezett  
horgászverseny nevezési díjából,  
a horgolt kiscsengők készítéséből és 
értékesítéséből, a Virtuális Kolorfutás  
nevezési díjából, a kihelyezett  
adománygyűjtő pontokból és a 
Kazincbarcikai Összevont Óvodák 
akciójából befolyt összeggel:

1 541 500  
forinttal támogatja  
Burinda Zsombor gyógyulását.

Szitka Péter polgármester  
teljes 2020. évi jutalmát,

1 000 000 
forintot adományozott  
a Szép jövőért Zsombornak Alapítványnak.

KÖSZÖNJÜK FELAJÁNLÁSAIKAT!

SZÉP JÖVŐÉRT ZSOMBORNAK ALAPÍTVÁNY
Számlaszám:  11734152-21916838
Eurószámláról:  IBAN: HU97 1173 4152 2191 6838 0000 0000
SWIFT kód:  OTPVHUHB 
Web:  smazsombor.webnode.hu
Facebook/Instagram:  Sma baby Zsombor 


