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jelzését követően az Országos Mentőszolgálat végzi, 
az OMSZ telefonon veszi fel a kapcsolatot a beteggel. 
A mintavételi ponton történő szűrési lehetőség ekkor 
is egyeztethető.

5. A mintavételi pont Kazincbarcika, Fő tér 35. fszt 1. 
szám alatt 8.00-22.00 óra között üzemel. A betegeket 
előzetesen 10 perces időeltéréssel hívja be az OMSZ.

6. A mintát az OMSZ munkatársai veszik le.
7. A mintavételi pontra kizárólag autóval (tömegközleke-

dés kizárt) érkezhet a beteg.
8. A mintavételi pontra kizárólag hívásra lehet belépni, a 

hívásig az autóban kell várakozni.
9. A mintavételi pont előtt az önkormányzat két darab 

parkolóhelyet biztosít a tesztre érkezők számára.
10. A mintavételi ponton egy időben az OMSZ munkatár-

sain kívül egy fő tartózkodhat.
11. Az OMSZ munkatársai minden beteg után fertőtlení-

tést végeznek.
12. A mintavételi ponton naponta kb. 50-60 beteg tesz-

telhető.
13. Az OMSZ munkatársainak kérése, hogy a megbeszélt 

időpontra minden esetben pontosan érkezzenek!

KÜLÖNLEGES JOGREND –  
ORSZÁGOS INTÉZKEDÉSEK

November 10-én a koronavírus-járványra való tekin-
tettel a Magyar Országgyűlés 90 napra ismét 
felhatalmazást adott a kormány számára a rendele-
ti szabályozásra, a tavaszi időszakhoz hasonlóan újra 
különleges jogrend lépett életbe.

A kormányrendelet számos járványügyi intézkedést, 
szabályt vezetett be, melyek az egész országra általános-
ságban érvényesek.
Kazincbarcika Város Önkormányzata már hónapok óta 
leállította a megbízásából szervezett nagy létszámú, nyil-
vános rendezvények megtartását.

November 11-étől:
• Általános rendezvénytilalom lépett életbe.
• A családi összejöveteleken, magánrendezvényeken leg-

feljebb tízen vehetnek részt, esküvők csak lakodalom 
nélkül lehetségesek.

• Az egyházi, illetve a polgári szertartáson a szertar-
táshoz szükséges személyek, a tanúk, a szülők és a 
testvérek vehetnek részt.

• Temetéseken legfeljebb csak 50 fő lehet jelen.
• A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megren-

dezni.
• Szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, de az 

amatőr csapatsport tilos.
• A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek, a 

sportlétesítmények a sportról szóló törvény szerint 
versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sport-
rendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.

• Kijárási tilalom van érvényben este 8 és reggel 5 óra 
között. (kivétel: munkavégzés, betegellátás) Kutyasétál-
tatás céljából megengedett a lakóhely, a tartózkodási 
hely vagy a  szálláshely elhagyása, illetve a közterületen 
tartózkodás azzal a kikötéssel, hogy a  kutyasétáltatás 
során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 
500 méteres körzete nem hagyható el.

• Az éttermek bezártak, kizárólag elvitelre vagy ház-

hozszállítással készíthetnek ételeket. Este 8 óra után a 
házhozszállítás munkavégzésnek számít, így az étter-
mek este 8 órát követően is szállíthatnak ki ételt.

• Az üzemi étkezdék üzemelhetnek.
• A fodrászatok, üzletek este 19 óráig tarthatnak nyitva.
• A középiskolák 8. osztálytól áttértek a digitális oktatásra.
• A szállodák kizárólag üzleti vendégeket fogadhatnak, 

turistákat nem.
• A bölcsődék, óvodák, általános iskolák a 14 éven aluliak 

számára nyitva maradnak.
• A szabadidős létesítményeket zárva kell tartani.

BEZÁRTAK A KAZINCBARCIKAI SZABADIDŐS 
LÉTESÍTMÉNYEK

 
Bezárt a Kazincbarcikai Fedett Uszoda, változott a Mezey 
István Művészeti Központ nyitvatartása, valamint elma-
radtak a Fitt Barcika órái is.

Mezey István Művészeti Központ jegypénztár 
(jegyvisszaváltás): Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.
Hétköznap: 14.00-18.00, hétvége: zárva
 

EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR

Online és telefonon leadható igények fogadásával állnak 
beiratkozott olvasóik rendelkezésére. 
• konkrét igények (szerző, cím) megjelölése e-mail-ben 

(egressykonyvtar@gmail.com)
• vagy telefonon (06-48/312-740)
• vagy az alábbi űrlap kitöltésével: https://tinyurl.com/

y4n73cjk
(Részletek: kolorline.hu)

 
A KÖZÉPISKOLÁK 8. OSZTÁLYTÓL  

ÁTTÉRTEK A DIGITÁLIS OKTATÁS RA.
 
November 23-ától a 7. A, 7. B, 7/Ny, 8. A és a 8. B osz-
tályok jelenléti oktatásban folytatják az évet a Szalézi 
Szent Ferenc Gimnáziumban.
A járványhelyzet miatt folyamatosan változik az oktatás 
rendje a kazincbarcikai nevelési-oktatási intézmények ben. 
Kérjük, rendszeresen figyeljék az önkormányzat és az 
intézmények tájékoztatását!

KÖZEL 1100 EMBERT TESZTELTETETT  
AZ ÖNKORMÁNYZAT

Az önkormányzat közel 1100 embert teszteltetett saját 
forrásból, köztük az általános iskolai, óvodai, bölcsődei 
dolgozókat, mivel a kormányzat által heti rendszeres-
séggel ígért COVID-19 gyorstesztelés a bejelentést 
követően nem kezdődött el.

A Magyar Kormány november 11-én bejelentette, hogy 
megkezdik a kritikus, fertőzésveszélynek leginkább kitett 
területek dolgozóinak, többek között általános iskolai 
pedagógusoknak a heti rendszerességgel történő szűré-
sét, amely városunkban november 23-áig nem kezdődött 
el.
Kazincbarcika Város Önkormányzata felvállalva a szűrést 
a múlt héten közel 1100 dolgozón végeztetett tesztet saját 
forrásból és személyzettel, a nyár elején a kórháznak ado-
mányozott laboratóriumi eszköz segítségével, melynek 
során az általános iskolai, óvodai és bölcsődei dolgozók 
szűrése is megtörtént a gyermekek, a szülők és az intéz-
mények munkatársai egészségének védelme érdekében. 
Mind a kórház vezetőségének, mind a tesztelésben részt-
vevő egészségügyi szakembereknek köszönetét fejezi ki a 
városvezetés.

A teszteredmények számokban:
Leszűrt dolgozók száma: 1094 fő
Megismételt tesztek száma:  223 db
A fertőzésen már átesettek száma:  104 fő
A fertőzésen már átesett,  
vélhetően jelenleg is fertőzők száma:  16 fő
Nagy valószínűséggel jelenleg  
aktív fertőzöttek száma:  6 fő

A szűrésen résztvevők:
• a Barcika Príma Kft. dolgozói,
• a bölcsődék, és önkormányzati fenntartású óvodák dol-

gozói,
• a Csillagfürt EGYMI dolgozói,
• a Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola 

dolgozói,
• az egészségügyi – fogorvosi, háziorvosi, házi gyermek-

orvosi – alapellátás dolgozói,

• az Egressy Béni Városi Könyvtár dolgozói,
• a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság dolgozói,
• a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet dolgozói,
• a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ dolgozói 

és ellátottai,
• a Pedagógiai Szakszolgálat dolgozói,
• a Pollack Mihály Általános Iskola dolgozói,
• a Polgármesteri Hivatal dolgozói,
• a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium dolgozói,
• a Védőnői Szolgálat dolgozói.

NEHÉZSÉGEKKEL ÉS SZÁMOS MEGOLDANDÓ 
KÉRDÉSSEL INDULT A KORMÁNYZATI TESZTELÉS

A szociális és egészségügyi dolgozók, valamint a peda-
gógusok körében a szűrésen való részvétel önkéntes, az 
oktatási intézmények nem pedagógus dolgozóit egyelő-
re nem tesztelik.

A napokban megkezdődött a kormányzat által elő-
zetesen ígért országos tesztelés a szociális dolgozók, 
pedagógusok, egészségügyi dolgozók körében. Az 
orrnyálkahártyából vett minták levételét jelenleg orvos-
tanhallgatók végzik, akik online sajátították el a mintavétel 
folyamatát, a lebonyolítás egyelőre korántsem gördülé-
keny.
Kazincbarcikán a bölcsődei, óvodai és általános iskolai 
pedagógusok szűrése már zajlik. Az iskolákban az egyéb, 
nem pedagógus munkatársak tesztelése egyelőre nem 
történik meg.
A tesztelésen való részvétel meglepő módon nem köte-
lező, minden érintett maga dönti el, hogy a szűrésen 
megjelenik-e. Ez nyilvánvalóan számos kérdést vet fel: 
mennyire lesz hatékony így a program, valóban tud-e 
védelmet nyújtani, hogyan szűrhető ki a tünetet nem pro-
dukáló fertőzött.

MŰKÖDIK A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL 
BIZTOSÍTOTT, AKUT KORONAVÍRUS-FERTŐZÉS 

KIMUTATÁSÁRA ALKALMAS
OMSZ-PCR-MINTAVÉTELI PONT

November 3-ától azon betegek számára, akinek egész-
ségi állapota megengedi, és szeretnék felgyorsítani 
a háziorvos/Nemzeti Népegészségügyi Központ által 
elrendelt mintavételt, lehetőségük nyílik, hogy előzetes 
telefonos időpont-egyeztetést követően személyesen 
jelenjenek meg a Kazincbarcika Város Önkormányzata 
által biztosított szűrőponton.

Fontos tudni:
1. A PCR-tesztelést továbbra is a háziorvos/NNK rendeli 

el a beteggel történő telefonos konzultációt követően.
2. A beteg a háziorvossal történő telefonos konzultáció 

során jelezheti, hogy egészségi állapota engedi vagy 
sem, hogy a tesztet a mintavételi ponton vegyék le.

3. A mintavételi pontra időpont-egyeztetés nélkül nem 
lehet bejutni.

4. Az időpont-egyeztetést a háziorvos PCR-teszt iránti 

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA KAZINCBARCIKÁN!VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA KAZINCBARCIKÁN!
KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY
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ÚJABB TEXTILMASZKOK ELJUTTATÁSÁT TERVEZI
AZ ÖNKORMÁNYZAT A HÁZTARTÁSOKBA

Kazincbarcika Város Önkormányzata a járvány első hul-
lámában minden háztartásba igyekezett 2 db mosható, 
fertőtleníthető, minősítő tanúsítvánnyal rendelkező masz-
kot eljuttatni a lakossági védekezést segítve ezzel.
A terjesztés a visszajelzések alapján nem mindenhol volt 
sikeres, volt olyan eset, hogy a postaládákból eltűntek.
Az önkormányzat jelenleg ismét azt tervezi, hogy a 
következő hetekben újabb textilmaszkok gyártását ren-
deli meg, és fokozottan ellenőrzött terjesztéssel juttatja 
el a lakosságnak. kérjük, hogy folyamatosan figyeljék az 
önkormányzati tájékoztatást!

TÖBB MINT 71 MILLIÓ FORINTOT VONT EL  
A KORMÁNY A VÁROSTÓL

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a 
veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendelet szerint 
a belföldi gépjárművek után a települési önkormányza-
tot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem 
illeti meg, az a Járvány Elleni Védekezési Alap bevételét 
képezi. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2020. évi 
költségvetésében ez 69 857 000 Ft bevételkiesést jelent.
A törvény szerint a 2020. április 26-tól 2020. 
december 31-éig terjedő időszakban eltöltött vendégéj-
szaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem 
kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem 
kell beszednie, befizetnie. A megállapított, de be nem sze-
dett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz, ami 
az idei költségvetésben további 5 668 000 Ft bevételkie-
sést jelent.
A veszélyhelyzet megszűnését követően a törvény ide-
genforgalmi adóra vonatkozó rendelkezése szerint az 
önkormányzat vissza nem térítendő támogatást igé-
nyelhet az illetékességi területén bevallott, de meg nem 
fizetett idegenforgalmi adó összegében. Kazincbarci-
ka önkormányzata 2020. április 26. és 2020. június 30. 
közötti időszakra 1 130 000 Ft, 2020. július 1. és szep-
tember 30. közötti időszakra 2 799 500 Ft kiegészítő 
támogatásban részesült, amely közel 2 millió forinttal 
kevesebb, mint a bevallott idegenforgalmi adó.
A járványügyi helyzet alakulásának függvényében akár 
további megszorítások is várhatóak, az állam egyéb forrá-
sokat is megvonhat.
Ennek következtében kiszámíthatatlanná vált az önkor-
mányzat költségvetése. A hiányzó források nagyban 
érintik az önkormányzati intézményeket és cégeket, a 
városüzemeltetést, valamint az egészségügyi alapellátást, 
hiszen ezeken a területeken is minimálisra kell redukálni a 
költségeket, akár leépítések, vagy a feladatellátás színvo-
nalának csökkenése árán is.

ELŐREGISZTRÁCIÓVAL ÉS HOSSZABB VÁRAKOZÁSI 
IDŐVEL ÉRHETŐ EL AZ ÁLLAM ÁLTAL BIZTOSÍTOTT 

INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS A HÁZIORVOSOKNÁL

Az országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint ismét elér-
hető a háziorvosoknál az influenza elleni védőoltás. Az 
előző évekhez képest a lakossági igény idén, a járvány-
helyzetre való tekintettel, jelentősen megnőtt az ingyenes 
védőoltásra, és bár az Operatív Törzs tájékoztatóján és a 
Kormányinfón is elhangzott, hogy lesz elegendő vakcina, 

ennek ellenére az oltóanyagok beszerzése csak fokoza-
tosan tud megtörténni. Lakossági visszajelzések alapján 
több háziorvosnál korán elfogyott az oltóanyag, így csak 
a későbbiekben adható be az igénylők számára.
Országosan, így a kazincbarcikai háziorvosoknál is csak 
kevesebb mennyiség lelhető fel a vakcinából, így előze-
tesen, telefonos előregisztrációval szükséges az igényt 
leadni a háziorvosnál.
Az orvosi vélemények alapján az influenza elleni oltás 
beadásának most különösen nagy szerepe lehet abban, 
hogy könnyebben lehessen felismerni a koronavírust a 
jelentkező tünetek alapján.

A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS ÓTA A HELYI KISBOLTOK 
KÖRÜL NAGYMÉRTÉKBEN MEGNŐTT A SZEMETELÉS

Kijárási korlátozásokat követően a kisboltok körüli köz-
területen megnövekedett a háztartási jellegű hulladék. 
Az elhagyott szemetet a Barcika Park Nonprofit Kft. 
munkatársai gyűjtik össze és szállítják el az átvételre 
jogosult hulladékkezelő céghez. A megnövekedett hulla-
dék mennyisége miatt a logisztikai feladatok, a szállítási 
és átvételi költségek jelentősen megemelkedtek, mely az 
önkormányzati cégnek fokozott terhet jelent. Arra kérjük 
a Tisztelt Városlakókat, hogy ügyeljenek a hulladékgyűj-
tő edények fokozott használatára, ezzel tisztábbá teszik 
környezetünket, segítve a Barcika Park Nonprofit Kft. 
munkáját!

FOLYAMATOSAN FERTŐTLENÍTIK A
NAGY LÉTSZÁMÚ KÖZÖNSÉGFORGALMAT 

LEBONYOLÍTÓ TEREKET, BUSZMEGÁLLÓKAT A 
BARCIKA PARK NONPROFIT KFT. MUNKATÁRSAI

Forró gőzzel fertőtlenítik a buszmegállókat a Barcika Park 
Kft. munkatársai. A környezetbarát ipari tisztítógépet 
még tavasszal vásárolta Kazincbarcika Város Önkormány-
zata. A fertőtlenítés során egy vízzel teli tartályból, a gép 
segítségével keletkezik a csaknem 100 Celsius-fokos gőz-
hőmérséklet, ami 99.99%-os biztonsággal pusztítja el a 
felületeken megtapadt vírusokat.

RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK KAZINCBARCIKÁN

Települési szinten a helyi rendelkezések a kormány-
zat felhatalmazása szerint Kazincbarcika Város 
Önkormányzata képviseletében a polgármester által 
tovább bővíthetők a lakosság egészségének és életének 
védelme érdekében.

Ezen lehetőséggel élve Szitka Péter polgármester az alábbi 
intézkedéseket hozta meg a helyiek védelme érdekében.
1. November 12-étől tilos a játszóterek látogatása, mivel 

az eszközök használata fokozott fertőzésveszélyt 
jelenthet. Kérjük, védjük meg gyermekeink egészségét 
és saját egészségünket!

2. Kötelező a maszkviselés a város közigazgatási terü-
letén belül.

 A 484/2020. kormányrendelet felhatalmazza a 10 ezer 
főnél nagyobb lakosságszámú települések vezetőit, 
hogy annak érdekében, hogy a járvány elleni védeke-
zés még inkább hatékony lehessen, szabályozhassák a 
közterületen történő maszkviselést. Természetesen a 
helyi rendelkezések a központi szabályozást nem írhat-
ják felül.

 Városunkban a maszkviseléssel és távolságtartással 
kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok tovább-
ra is érvényesek. Annak érdekében, hogy a lakosság 
számára a lehető legegyértelműbb legyen, a hatósá-
gok által pedig a legegyszerűbben ellenőrizhető, így 
Kazincbarcika teljes közigazgatási területén kötelező 
maszkot viselni. 

 Sporttevékenység során, valamint a parkok-
ban, illetve zöldterületeken, így a Völgy parkban, a 
Jubileumi parkban, a Csónakázó-tónál, a Herbolyai-ta-
vaknál a maszk viselése továbbra sem kötelező, mivel 
a központi szabályozás így rendelkezik. 6 éven alu-
li gyermekek számára a maszk viselése szintén nem 
kötelező.

3. Büntetés szabható ki.
 A maszk viselését és helyes viselését (orrot és szájat 

eltakarva) a rendőrség és a rendészet munkatársai 
ellenőrzik. A szabályok megszegése esetén büntetés 
szabható ki a szabályszegő személyekkel szemben. 

Üzletek esetén akár pénzbírság kiszabása és boltbe-
zárás is lehetséges, amennyiben az üzemeltető nem 
követeli meg a vásárlóktól és az eladóktól egyaránt a 
járványügyi szabályok betartását.

4. Tilos a csoportosulás!
 Világszinten látható, hogy a koronavírus leginkább 

közösségekben terjed, így a következő napokban is 
tilos a csoportosulás beltéren és kültéren egyaránt. 
Kerüljünk minden kontaktust, amit csak lehet!

ÚJRA VÁSÁRLÁSI IDŐSÁVOT KAPTAK AZ IDŐSEK

Az új szabályok a járvány első hullámában hozott 
intézkedésekkel szemben érthetetlennek és elfogadha-
tatlannak bizonyulnak a lakosság körében.

A koronavírus-járvány második hullámában is bebizonyo-
sodott, hogy az egyik legveszélyeztetettebb korosztályba 
a szépkorúak tartoznak. Az egész világon tapasztalható 
és látható a statisztikákból, hogy a legtöbb elhunyt sze-
mély sajnos az idős korosztályba tartozik, illetve a 
fertőzés lefolyása ebben a korban sokkal súlyosabb lehet.
Magyarország Kormánya módosított szabályokkal 
november 24-étől újra életbe léptette az 65 év felettiek 
vásárlási sávját.
A rendelkezés értelmében kizárólag a 65 év 
felettiek látogathatják a napi fogyasztási cikket érté-
kesítő élelmiszerüzletet, a napi fogyasztási cikket 
értékesítő egyéb (illatszert, drogériai terméket, háztartási 
tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) 
üzletet (a továbbiakban együtt: drogéria), a gyógyszert, 
a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet a hétfő-
től péntekig 9.00 óra és 11.00 óra közötti időben, valamint 
szombaton és vasárnap 8.00 óra és 10.00 óra közötti idő-
ben.
Ezekben az időpontokban az említett üzletekben fog-
lalkoztatottak kivételével kizárólag 65 év feletti személy 
tartózkodhat. Az élelmiszerüzletet, a drogériát és a 
gyógyszertárat a 65. életévét betöltött személy a védett 
vásárlási idősávon kívüli időszakban is szabadon látogat-
hatja.
A járvány első hullámában, amikor is egy adott idő-
sávban vásárolhattak csak az idősek, az intézkedés 
érthetőnek és elfogadhatónak bizonyult, hiszen a lehe-
tő legkisebb kockázatnak voltak kitéve a szépkorúak, 
valóban mindannyian igyekeztünk ezzel megóvni őket 
a betegségtől. A jelenlegi szabály szerint gyakorlatilag 
bármikor vásárolhatnak, így gyakorlatilag a 65 év alatti 
korosztály lehetőségei lettek korlátozva, ami az ünnepek 
előtt vélhetően nagyobb veszélyt jelent majd rájuk és 
az idős korosztályra is, mint korábban, hiszen kevesebb 
idő alatt többen megfordulnak majd a kijelölt boltokban. 
A lakossági visszajelzések alapján ez elfogadhatatlan és 
érthetetlen, ráadásul komoly konfliktusokat és zavart is 
okozhat majd a vásárlások alkalmával.
Kérjük a szépkorúakat, hogy saját egészségük védel-
mében csak valóban szükséges esetben és a kijelölt 
idősávban látogassák az üzleteket, amikor kizárólag ők 
tartózkodhatnak bent.
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ZÖKKENŐMENTES A BÖLCSŐDEI  
GYERMEKNEVELÉS

Zökkenőmentes a kisgyermeknevelés a kazincbarcikai 
bölcsődékben. A megelőzés érdekében szigorú szabá-
lyok mellett fogadják a gyermekeket az intézmények. A 
kazincbarcikai bölcsődék teljes kapacitással működnek 
jelenleg is, de a koronavírus megelőzése érdekében a 
megszokottnál szigorúbb szabályok mellett. 

A bölcsődékbe kizárólag egészséges, tüneteket nem pro-
dukáló személyek léphetnek be. Az intézmények teljes 
területén a gyermekek kivételével kötelező a szájmaszk 
viselése. Az épületekben fertőtlenítős lábtörlőket, érin-
tésmentes kézfertőtlenítőket helyeztek ki. Az átadóban 
egyszerre egy szülő viheti be a gyermekét a bölcsődébe, 
figyelve a megfelelő távolságtartás betartására. Minden 
reggel a gyerekek, a szülők és a munkatársak hőmérsék-
letét is ellenőrzik. Ha esetleg napközben egy gyermek 
tüneteket produkál, akkor a szülőt azonnal értesítik. Ezu-
tán az intézménybe kizárólag orvosi igazolással adható be 
a gyerek. Ugyanez vonatkozik a bölcsőde munkatársaira 
is. Ha tünetek jelentkeznek egy dolgozónál, azonnal fel-
mentik őt a munka alól, majd a háziorvoshoz irányítják. A 
kazincbarcikai bölcsődék vezetője szerint, az intézmény-
ben jelenleg nincs koronavírussal igazolt munkatárs. A 
kisgyermekek biztonsága garantált, a munka a járvá-
nyügyi előírásoknak megfelelően zajlik.

COVID-KÖRKÉP  
az óvodai és alapfokú oktatási intézményekben  

november 25.

A Kazincbarcikai Összevont Óvodákban november else-
jétől még szigorúbb előírásokat követve történik az 
intézményekbe való belépés. Az óvodákba belépő gyer-
mekeket és szülőket kivétel nélkül hőmérőzik, emellett 
kézfertőtlenítők és cipőfertőtlenítő pontok is vannak kihe-

lyezve az épületekben. Az öltözőkben minimális létszámú 
szülő tartózkodhat addig, amíg a gyermek át nem öltözik, 
de onnan tovább már nem mehet. Az összevont óvodák 
minden intézményében folyamatos a szellőztetés, a fer-
tőtlenítés és a gyermekek kézmosása, kézfertőtlenítése.

A tagintézményekben november 25-én összesen 6 
fő igazoltan COVID-19-fertőzött, kontaktszemélyként 
járványügyi megfigyelés alatt 9 fő felnőtt és 15 gyer-
mek áll, önkéntes karanténban 7 fő tartózkodik. A 
Füzike Tagóvodában 1 fő igazoltan fertőzött, egy cso-
port járványügyi megfigyelés alatt áll november 27-éig. 
A Napsugár Tagóvoda egyik csoportjában az Emberi Erő-
források Minisztériuma november 23-a és november 30-a 
között rendkívüli szünetet rendelt el.
November 25-én megkezdődött az óvodapedagógu-
sok országos, kormányzat által elrendelt tesztelése. A 
Mesevár Tagóvodában 3 fő pedagógus tesztje mutatott 
pozitív eredményt, valamint több pedagógus már napok 
óta felsőlégúti megbetegedés tüneteivel van otthon. Az 
EMMI rendelkezései alapján a teljes tagóvodát november 
26-ától december 5. éjfélig bezárják.

Az önkormányzati intézményekben a COVID-19-fertőzé-
sen átesett munkatársak a gyógyulttá nyilvánítást követő 
egy héten keresztül még nem lépnek munkába a fokozott 
biztonság érdekében.

Kazincbarcika Város Önkormányzata elrendelte az önkor-
mányzati és egyházi fenntartású bölcsődék és óvodák 
hetente történő teljes intézményi fertőtlenítését.
Az egyházi fenntartású Eszterlánc óvodában jelenleg 1 fő 
dajka igazolt COVID-19-fertőzött, az intézmény a további 
intézkedésekre vár.

Az Angyalkert Görögkatolikus Óvodában az elmúlt 
napokban az ott dolgozók nem tapasztaltak koronavírus-
ra utaló tüneteket. November 23-án az intézmény minden 
dolgozóját tesztelték, melynek eredménye mindenkinél 
negatív lett. Mindkét említett intézményben a nevelő-ok-
tató munka rendben zajlik. 

A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola tagintéz-
ményeiben összesen 1 fő igazoltan COVID-19 fertőzött, 2 
fő kontaktszemélyként járványügyi megfigyelés alatt áll, 
valamint 3 fő felnőtt és 5 gyermek teszteredményre vár.

A Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolá-
ban jelenleg fertőzésben érintett személyről nem tudnak. 
Az intézményben normál rend szerint folyik az oktatás.
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KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

FOKOZOTTAN FIGYELNEK AZ IDŐSOTTHONOK 
LAKÓIRA ÉS A HAJLÉKTALANOKRA

BARCIKA PARK NONPROFIT KFT. 

ŐSZI MUNKÁLATOK, TÉLI ELŐKÉSZÜLETEK

Továbbra is szigorú óvintézkedések mellett zajlik a Kazincbarcikai 
Szociális Szolgáltató Központ idősellátó intézményeiben a szépko-
rúak ellátása. A már korábban bevezetett protokollok szerves részei 
az egységek mindennapjainak. 

Kézfertőtlenítők, védőruházat, 
maszk – minden rendelkezés-
re áll ahhoz, hogy a Kazincbar-
cikai Szociális Szolgáltató Köz-
pont idősellátó egységeiben az 
ellátottak egészsége biztonság-
ban legyen. Az intézményekben 
dolgozók fokozottan figyelnek a 
bentlakásos otthonok lakóira.
A KSZSZK igazgatója elmond-
ta, hogy napi háromszor mérik 
az idősek hőmérsékletét, a napi 

háromszori étkezés mindenki-
nek a saját szobájában történik, 
valamint a mentális egészség-
megőrző foglalkozások kis cso-
portokban vagy személyenként 
történnek, így próbálják a lakó-
kat elkülöníteni egymástól.
Tová bbi fontos óvi ntézke -
dés, hogy egészségügyi léte-
sítményből visszatérő, vagy új 
beköltöző esetén a két kötele-
ző negatív teszteredmény mel-

lett, egy tíznapos elkülönítés is 
történik az adott intézményben, 
csak ezután válhat teljes jogú la-
kóvá az érintett személy, emel-
te ki István Zsolt. A hozzátarto-
zóknak és a látogatóknak tilos 
a szépkorúak felkeresése. Cso-
magokat továbbra is lehet kül-
deni, ezeket fertőtlenítés után 
kapják meg a bentlakók.
A gondozók részéről a napi fel-
adatok és a teendők zavartala-
nok. A vírusra utaló tünetek pro-
dukálása esetén kizáró ok, hogy 
az adott területen dolgozók 
munkahelyükön megjelenjenek. 
Az idősellátó intézmények mű-

ködése biztosított, hangsúlyozta 
az igazgató.

FELKÉSZÜLTEK A KRÍZISIDŐSZAKRA

Felkészültek a kazincbarcikai 
Nappali Melegedőben és az Éj-
jeli Menedékhelyen a november 
1-jétől kezdődő krízisidőszakra 
is. A hajléktalan-ellátásban a ko-
ronavírus-járvány megelőzése 
is komoly feladatot jelent mind a 
gondozók, mind pedig a gondo-
zottak részéről.
A szobák és helyiségek kötele-
ző fertőtlenítése, a hajléktalanok 
hőmérőzése, így indulnak a reg-

gelek a Nappali Melegedőben és 
az Éjjeli Menedékhelyen. A Ka-
zincbarcikai Szociális Szolgáltató 
Központ által működtetett intéz-
ményben jelenleg 65-en vannak, 
de ha szükséges tudják bővíte-
ni a férőhelyek számát, ugyanis 
ebben az időszakban nem ritka a 
80-90 fős ellátotti szám sem. A 
téli időszak – még enyhe időjárás 
esetén is – számos veszélyt rejt 
magában.

A koronavírus-járvány gyors ter-
jedése miatt sokkal fokozottabban 
és körültekintőbben oda kell figyel-
ni a hajléktalanokra, fizikális álla-
potuk esetleges romlására, illetve 
a kihűlés- és fagyásveszélyre.
– A gondozók folyamatosan hő-
mérőzik az ellátottakat, kötele-
ző a kézfertőtlenítés, valamint 
minden hajléktalan kapott textil-
maszkot – emelte ki Balajti Au-
guszta intézményi egységvezető.

A hajléktalanok zöme időskorú, 
többségük krónikus betegség-
gel is küzd, így ők a koronavírus 
által leginkább veszélyeztetett 
társadalmi csoport. Az Éjjeli Me-
nedékhely és Nappali Melege-
dő vezetője a Kolorline hírportál 
megkeresésére elmondta, hogy 
az elmúlt időszakban sem a gon-
dozók, sem pedig a gondozottak 
között nem találtak koronavírus-
sal fertőzöttet.

Az őszi időjárás miatt a Barcika Park Nonprofit Kft. munkatársainak 
ebben az időszakban több feladatot is el kell végezniük a város terü-
letén. A munkálatokkal párhuzamosan a cégnél a téli időjárásra való 
felkészülés is megkezdődött.

Az évszak beálltával nagy meny-
nyiségű lehullott falevelet gyűj-
tenek össze a Barcika Park Kft. 
dolgozói a település több pont-
ján is. A munkálatok a város te-
rein, parkjaiban és a közintéz-
ményeket megközelítő járdákon 
zajlanak. A zöldhulladékot még a 
tél beállta előtt igyekeznek ösz-
szegyűjteni a cég munkatársai. 
Folyamatosan zajlik a parkok el-
virágzott növényeinek eltávo-
lítása, az oszlopokról a muskát-
likaspók leszedése, valamint a 
balesetveszélyes fák felméré-
se, azok gallyazása, valamint a 
vágásérett fák eltávolítása. 

Első körben a település frek-
ventált útjait, tereit, játszótereit 
és parkolóit érintő területeken 
a közlekedési táblák láthatósá-
gát akadályozó, illetve a sérült, 
balesetveszélyes gallyakat tá-
volították el a szakemberek, a 
lombhullást követően, pedig már 
elkezdődött a vágásérett, elöre-
gedett fák kivágása.
A kazincbarcikai szökőkutakat 
is felkészítették a téli időjárásra, 
így azokat legközelebb tavasszal 
csodálhatják meg a városlakók.
Az őszi munkálatokkal egyidejű-
leg elkészült a karácsonyi dísz-
világítás felülvizsgálata és te-

lepítése. Az Egressy úton több 
fényfűzés cseréjére is sor ke-
rült. A Barcika Park munkatársai 
megkezdték a felkészülés a téli 
időjárásra a képviselő-testület 

által jóváhagyott téli intézkedési 
tervnek megfelelően, vagyis el-
kezdődött a gépek karbantartá-
sa és a síkosságmentesítő anya-
gok beszerzése.
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sége, ezt nem tudom eleget hangsúlyozni és megköszönni.
Az ápolók lelkiismeretesek, igyekeznek mindent megtenni, 
ami tőlük telik. Tényleg minden elismerés az övék. A front-
vonalban harcolnak nap, mint nap. …
Az orvosok korrektek, lelkiismeretesek voltak. 
Sajnos, sokan vannak, akik könnyelműen veszik a szabá-
lyokat, vírustagadók. Annyit üzenek számukra, hogy nem 
tudhatják, mennyire készíti ki őket a vírus, ha esetleg elkap-
ják. Senki nem tudhatja előre. 
Vigyázzunk magunkra és egymásra! Ez a minimum, emberi 
kötelességünk. Nem csak magunkért tartozunk felelősség-
gel, hanem embertársainkért, családtagjainkért is! 

Béla (44)
Esetem a Covid-19-cel

A barátnőmnél október 17-én jelentkeztek a betegség 
tünetei. Lázas volt, levert és izomfájdalmai voltak és afta 
jelent meg a szájában. Október 20-áig semmit nem éreztem 
magamon.
Október 20. kedd: A barátnőm sokkal jobban volt. Láza 
elmúlt és vele együtt az afta is visszahúzódott. Este hét óra 
körül éreztem először, hogy valami nem stimmel. Nagyon 

erős fejfájás tört rám és éreztem, hogy megy fel a lázam, 
39 Celsius-fokot mértem. Lázcsillapítót vettem be, 

így 38,5-re le tudtam szorítani. 
Október 21. szerda: A láz megmaradt, lénye-

gében 4 óránként egy-egy lázcsillapítóval 
38,5-ön tudtam tartani. Egyeztettem a 
háziorvossal: kikérdezett, de mivel nem ful-
ladtam és nem köhögtem, azt tanácsolta 
várjunk egy hetet és hétfőn hívjam újra. 
Nekem is afta jelentkezett a számban. 
Hajnal fél kettőkor arra ébredtem, hogy 
vizesre izzadtam a trikómat, a takarót, az 

ágyat és nagyon fázok. 
Október 22. és október 29. közötti 7 napban 

szinte az összes ismert tünetet produkáltam. 
Folyamatos láz 39-38,5 fok. Két napig nagyon 

furcsa szag volt az orromban és íz a számban, de a 
szaglásom nem vesztettem el. Egyik nap hasmenésre 

utaló jelek jelentkeztek, de nem volt vészes, másnap minden 
rendben lett ezen a téren, majd harmadnap újra előjött. 
Furcsa fájdalom jelentkezett a lábujjaimban. A zsibbadás 
és a görcs egy fura keveréke, ami a mai napig megmaradt. 
Minden éjszaka fél 2 és 2 között kezdődött az izzadás reggel 
6-ig 4-5 alkalommal kellett átöltözni. A fejfájást szemfájda-
lom egészítette ki. 
Október 26-án felhívtam a háziorvost. Megkérte a tesztet. 
Október 27-én jelezte a mentőszolgálat, hogy 29-én jönnek 
tesztelni kb. 13.00-kor, de lehet picit csúsznak. Október 
29-e volt a legrosszabb nap! A reggel ugyanúgy kezdődött, 
mint a többi nap, egy picit lejjebb ment a láz (38), meg-
reggeliztem és vártam a mentőt, hiszen előtte 3-4 órával 
már se inni se enni nem szabad. Eljött a 13 óra. Tudtam, 
hogy nem lesznek pontosak, viszont eltelt az egész dél-
után és nem érkezett a mentő. Ekkor már nagyon rosszul 
voltam. Lázam 39 fok lett és a szokásos fejfájás is előjött. 
Nem ettem nem ittam délelőtt 10 órától. Remegtem. Fél 
kilenckor megcsörrent a telefon. Itt áll a mentő a ház előtt. 
A mintavétel gyorsan lezajlott. Egy picivel tovább tekerget-
ték a pálcát az orromban és a torkomban, mint ami még 
kellemes, de ki lehetett bírni. 
Október 30. péntek: Már csak 37,5 volt a hőmérsékletem. 

Végre az afta is enyhült. Sokkal jobban éreztem magam, 
viszont a mellkasomban valami furcsát éreztem. Kapart a 
torkom és mintha ült volna rajtam valaki. Ez már a nehéz-
légzés? Nem tudtam eldönteni. A véroxigén szintem 93 és 
97 % között mozgott. Nem jó, de nem is tragikus. 
November 2.:  Ezen a napon kaptam meg az eredményt. 
Pozitív! Köhögésre váltott a torokkaparás. Ha nagyobb 
levegőt vettem, köhögési roham kapott el. Próbáltam nor-
málisan lélegezni. A kávé szagát – amit az előző napokban 
sem kívántam (előtte pedig napi 3-4-et fogyasztottam) – 
taszítónak, kellemetlennek éreztem.
Innentől a napok ugyanúgy teltek, legtöbbet ültem és 
rövid sétákat tettem a lakásban. Nagyon legyengültem. A 
köhögés 3 napig egyre gyakoribb lett, majd fokozatosan 
csökkent, de a mai napig megmaradt, ahogy az esti görcs 
a lábújjakban.

István (58 éves)

– A BorsodChemben dolgozok 4/4-es műszakban. Október 
27-én éjszakás műszak volt, nem éreztem semmi tünetet 
magamon, pedig volt már igazolt beteg a műszakomban. 
Hétfőn a munkahelyen vettek mintát, ami negatív lett. Szer-
dán, amikor kezdődött a szabadnap, elöntött a forróság, így 
megmértem a lázam. Harmincnyolc fok felett volt és csak 
lázcsillapítóval ment lejjebb, ezért másnap hívtam a házior-
vosomat. A lázon kívül nem volt semmi komolyabb bajom, 
izomfájdalmat nem éreztem, a szaglásom és az ízérzékelé-
sem is megmaradt. A háziorvosom megkérte számomra a 
tesztet. November 3-án reggel nyolc körül csörgött a tele-
fonom, hogy jönnek, ne egyek és igyak semmit, mert 10-11 
óra körül érkeznek tesztelni. Háromnegyed egykor szintén 
csörgött a telefon, hogy fáradjak ki a kapunkon kívülre. Ott 
vettek mintát a garatomból és mindkét orrüregemből. A 
garatból vett mintavétel tűrhető volt, de az orrból nagyon 
kellemetlen érzés, csorgott is a könnyem. Az eredmény 
csak november 9-én, hétfőn reggelre derült ki, hogy pozitív 
lett. A házorvos által javasolt tíznapos karanténom le is járt, 
ezért másnap azt mondta a doktor, hogy a lakásból már 
kimehetek. Kedden hívtak az ÁNTSZ-től, hogy jönni fognak 
ellenőrizni, hogy betartom-e a karantént. A feleségem, akin 
nem végeztek tesztet, péntekig maradt velem otthon
Első körben nagyon megijedtünk, hiszen eddig az időseb-
bekről hallottuk, hogy milyen súlyosan érintheti őket a vírus, 
de egyre több fiatalabb beteg kerül kórházba, lélegezte-
tőgépre vagy hal meg. Szerencsés vagyok, hogy nálunk 
ilyen enyhe formában zajlott le az egész.

(Teljes beszámolók: kolorline.hu)

Mit tegyek? Mi lesz most velem és a családommal? 
Mikor jön már az eredmény? A kérdések, amik először 
felmerülnek az emberekben, ha jelentkeznek a koronaví-
rus-fertőzés első jelei. Hogyan vészelték át a betegséget 
és a karantént az érintettek? A korona krónikákat saját 
élményeik alapján osztották meg velünk a betegségben 
érintett emberek. 

Scserbin János
Túléltem…

Azon a bizonyos vasárnapi napon este (okt. 18.), hirtelen 
jött minden. Készülődtem lepihenni és hirtelen, követhe-
tően fentről mellkastól lefelé elindult egy irtózatosan erős 
hőhullám végig a testemen, majd egyik pillanatról a másikra 
hidegrázás lett rajtam úrrá. Éreztem, hogy BAJ VAN….
Most volt, 37,8 fok. „Valamit elkaptam… remélem nem AZ….” 
– gondoltam magamban. Elkezdett az összes izületem fájni. 
Ittam a sok folyadékot, bebugyoláltam magam, hátha kiiz-
zadom. „… csak influenza legyen!”. Aztán minden tünet 2-3 
óra leforgása alatt elmúlt. „Hurrá!”
Másnap estig semmi jele nem volt, hogy beteg lennék. 
Estére ismét hőemelkedésem lett, valamint gyakrabb lett 
a köhögési inger. 
Harmadnap már kora délután jött a hőemelkedés, aztán 
minden nap kicsivel korábban. Egyeztettem a körzeti orvo-
sommal, azt javasolta, várjunk még kb. 3 napot és akkorra 
valószínűleg kiderül, hogy mi a probléma. …
Negyedik napon jelentkezett a tipikus tünet: a szaglás és 
az ízlelés elvesztése. 
Ötödik napon (okt. 22, csütörtök) hívtam az orvost. Elsorol-
tam, mik a tünetek. Furcsa, de kínzó köhögésem még nem 
volt, kivéve éjszaka, hanyatt fekve. Akkor viszont sűrűn. 
Doki mondta, hogy jó, akkor megkéri nekem a Covid-tesz-
tet, majd várjam a mentőt, azok fognak kijönni levenni a 
mintát.
Pénteken este meg is érkeztek. Lementem, beültem, 
levették a mintát. A hőemelkedés minden nappal egyre 
korábban jelentkezett. Lázcsillapító, sok folyadék, vita-
minok, gyümölcsök – igyekeztem odafigyelni, próbáltam 
menteni a menthetőt. 

Egyre rosszabb lett a közérzetem, vasárnap már leginkább 
csak feküdtem és pihentem. Születésnapom volt. Pokolba 
kívántam. Semminek nem éreztem az ízét, gyenge voltam, 
szagokat sem éreztem. 
Hétfő, 9. nap. Reggel megjött az eredmény az ügyfélka-
pumra. POZITÍV. „Jajj,  atyám!”
Később kimentem a konyhába és ha nem kapaszkodok 
meg, összerogyok mint egy rongy. … Feszített a mellkasom 
és nehezen vettem a levegőt. Szóltam nővéremnek, hogy 
nagy a baj, nagyon rosszul vagyok. Szólok az orvosnak, 
hogy kérje meg a mentőt.
Azt éreztem, hogy ezt már lehet, hogy nem élem túl. 
Nagyon rosszul voltam. Összepakoltuk a szükséges dolgo-
kat, elmagyaráztam a nővéremnek mindent – gyakorlatilag 
elbúcsúztam tőle – és hívtam a dokit.
Délután 3 óra körül megérkezett a mentő, már nagyon 
gyenge voltam lemenni is a negyedik emeletről. A men-
tőben 92% szaturációt (vér-oxigén szint) mértek, rögtön 
kaptam egy maszkot és oxigént. …
Miskolc, Semmelweis kórház, tüdőgyógyászat – ott 
volt a fogadóállomás, minden mentő oda futott 
be. Egy óra várakozás után végre bekerültem, 
megvizsgáltak, tüzetesen kikérdeztek. Vérvé-
telek, tüdőröntgen, sőt, már gyógyszereket 
is kaptam.
Aztán kezembe nyomták a leleteket és 
közölték, hogy átkerülök az Infektológi-
ára további kezelésre. Utána kint ültem a 
folyosón 4 órán át és semmi. …
Este 10 óra körül aztán megjelent egy 
beteghordó úriember, kerekesszéket tolva 
maga előtt, hogy ő fog átvinni, mert nincs 
betegszállító autó. … Végre lepihenhettem. 
C-1-es szoba. … 
Az első két teljes nap volt a legrosszabb. A szatu-
rációm folyamatosan esett le, felülni, mosdóba kimenni 
is nagyon megerőltető volt, annyira le voltam gyengülve. 
Étvágyam nem volt, csak tologattam ide-oda az ételt. A 
folyadékot viszont ittam… Szerdára leesett a szaturációm 
81 %-ra. Épphogy elkerültem, hogy az intenzívre átvigye-
nek.Szerencsére a vénásan folyamatosan, naponta kétszer 
adott antibiotikumos, szteroidos turmix, a gyógyszerek, a 
Favipiravir és a folyamatosan kapott oxigén megmentett és 
lassan, de biztosan megindult a felépülésem. A fertőzés a 
tüdőm legalább 50% -át érintette. Lassan, de stabilan javult 
a szaturációm, 8 nap eltelte után már 97..98% -os értékeket 
mértek. Egyre kevesebb oxigén kellett, az is már inkább 
csak éjszakánként. Egy hét után elkezdtem újra érezni az 
ízeket és az illatokat, szinte egy csapásra. 
Az első tünetek (okt. 18) jelentkezése után három héttel, két 
hét kórházi kezelés után végre november 9 -én hazajöhet-
tem. Pozitív teszttel, gyógyultan távozhattam. Karanténra 
a szakemberek szerint már nem volt szükség. A biztonság 
kedvéért marad a Home Office … Erősebb terhelésre lég-
szomj, gyengeség a válasz, de napról napra kicsit könnyebb. 
… Derékszíj és nadrág méretet saccolva, nagyjából 10 kg 
többletsúlytól szabadultam meg…
Nagyon sokat jelentett a barátok, családtagok, ismerősök 
érdeklődése, aggódása, bíztatása, segítőkészsége és segít-
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BURINDA ZSOMBOR

EGYÜTT SIKERÜLNI FOG!
Bizonyára hallottak már a kazinc-
barcikai Burinda Zsomborról, hi-
szen több alkalommal is írtunk 
már róla, valamint az országos 
tévé- és rádió csatornák is rend-
szeresen foglalkoznak a család 
történetével. Zsombin, aki SMA 
1-es típusú beteg, a világ legdrá-
gább gyógykezelése segíthet, 
ami 730 millió forintba kerül, je-
lenleg erre gyűjt a család. 

A kisfiú mozgása minimális, a vég-
tagok mozgástere behatárolt, ülni 
sem ülhet fel a gyenge gerince mi-
att, de még a fejét sem képes meg-
emelni.  És ami még hiányzik a ka-
zincbarcikai család otthonából, az a 
gyerekzsivaj. A Zsombi légzéséért 
felelős izmok olyan gyengék, hogy 
még a sírása, de még a nevetése is 
szívfájdítóan halk.
A szülők célja, a ZOLGENSMA-gén-
terápia, ami által talán egyszer járni, 
biciklizni láthatják fiúkat.
Nagyon sok jószívű ember támo-
gatja a kisfiú gyógykezelését, kü-
lönféle jótékonysági kezdeménye-
zések, nevezési díjas versenyek, 
akciók, vásárok, licitek látnak nap-
világot, valamint folyamatosan ér-
keznek a felajánlások az erre a célra 
létrehozott számlákra.
Az elmúlt hetekben számtalan kö-
zösségi akciót, megmozdulást hir-
dettek, hogy aki csak tud, segítsen 

a kisfiú felépülésében. November 
23-ára átlépték a 200 milliós ha-
tárt, összesen 212 millió forint gyűlt 
össze eddig.
Burinda Szűcs Szabina, Zsombor 
anyukája úgy látja, hogy karácsony 
közeledtével egyre többen állnak a 
család mellé így sok-sok jó ötlet 
lát napvilágot. 
Kazincbarcika Város Önkormány-
zatának támogatásával a Kazinc-
barcikai Összevont Óvodák tagin-
tézményeiben november 2-30. 
között a reggeli érkezés alkalmá-
val 1000 forintos támogatói jegyek 
vásárolhatók (a mennyiség nincs 
korlátozva).
Szintén sokan vesznek részt a Vir-
tuális Kolorfutáson. A résztvevők 
a nevezési díjjal tudják támogatni 
Zsombort. A jótékonysági futásra 
eddig 98 nevezés érkezett, közü-
lük eddig összesen 51 fő küldte be 
a teljesítést, és kapta meg az okle-
velét és az érmét.
Két helyi sportegyesület is neve-
zett, a TriKolor Kazincbarcikai Tri-
atlon Sportklub és a Vegyész RC 
Kazincbarcika, akik már teljesítet-
ték a távot.
Továbbra is népszerű a kupakgyűj-
tő akció, melynek eredményekép-
pen több száz kilót váltanak be a 
gyűjtőpontokon az aktivisták. Ka-
zincbarcikán is több ponton várják 
a kupakokat.

A horgolt kiscsengettyűk is folya-
matosan készülnek, melynek min-
den darabjáért Kazincbarcika Vá-
ros Önkormányzata száz forintot 
utal a kezelésre. Ezek a kiscsen-
gők 1000 Ft-ért megvásárolhatók 
a Mezey István Művészeti Köz-
pontban, amellyel szintén a kisfiú 
gyógyulásához járulhatnak hozzá.
A KolorTV október 23-ai ZOOM ri-
portműsorában szintén Zsombi és 
családja történetét mutatták be, 
melyet azóta több ezren néztek 
meg és osztották tovább a világ-
hálón. 
Szabina azt is elmesélte, hogy 
napról napra sok ismert celeb 
osztja meg a közösségi médiában 
a kisfiúról készült videókat, így 
még több emberhez el tud jutni a 
történet.

Az ünnepek közeledtével Burinda 
Zsombor családja tombolával is ké-
szül, amiket meg lehet vásárolni. Az 
ajándéktárgyak között a támoga-
tók felajánlásai szerepelnek
A család legnagyobb álma és ka-
rácsonyi ajándéka az lenne, ha az 
összeg az ünnepekre összegyűlne. 
A család bízik a legjobbakban, 
szeretnék összegyűjteni a pénzt a 
kisfiú kétéves koráig, annak remé-
nyében, hogy Zsombi minél telje-
sebb életet élhessen.

Aki segíteni szeretne, a következő 
módon teheti meg: Szép jövőért 
Zsombornak Alapítvány; Számla-
szám: 11734152-21916838 Euró-
számláról: IBAN: HU97 1173 4152 
2191 6838 0000 0000 SWIFT kód: 
OTPVHUHB

MINDANNYIAN MÁSOK VAGYUNK

FOGYATÉKKAL ÉLŐK VILÁGNAPJA
Az ENSZ 1992-ben nyilvánította a fogyatékos emberek nemzetkö-
zi napjává december 3-át, hogy felhívja a figyelmet a fogyatékkal 
született, illetve betegség, baleset, vagy katasztrófa következtében 
fogyatékossá váltak problémáira. Kazincbarcikán két intézményben 
van lehetőségük a fogyatékkal élő gyermekeknek és fiataloknak arra, 
hogy mindennapjaik tartalmasan teljenek, és segítő támogatást kap-
janak a szívvel, lélekkel értük dolgozó szakemberektől. A jeles nap 
alkalmából tőlük kértük, hogy mondják el, mi az, ami motiválja őket, 
ebben a nem mindennapi munkában.

Kincsem Napközi

Gondozottaink nyugodt, érdeklő-
dő, fogyatékossággal élő felnőtt 
fiatalok. Kazincbarcika és von-
záskörzetéből jönnek hozzánk 
napi rendszerességgel. Intézmé-
nyünk a dolgozókkal, a fiatalok-
kal és azok hozzátartozóikkal egy 
nagy családot alkotva próbáljuk 
minél színesebbé, tartalmasabbá 
tenni a mindennapokat harminc 
ellátottunk számára.
Úgy érezzük ez sikerül is, mert 
nincs nagyobb élmény és meg-
elégedettség számunkra, mint 
azt látni, hogy ellátottaink bol-
dog, kiegyensúlyozott fiatalok, 
akik nagyon szeretnek hozzánk 
járni. A hozzátartozók vissza-
jelzései alapján is azt gondolom, 
nagyon szép és nemes feladatot 
látunk el, szívesen járunk dolgoz-
ni, mindig van mivel, hogyan és 
kikkel feltöltődnünk! Apró felada-
tok megoldásában találjuk meg 

a kihívást munkánkban, ami be-
vallom őszintén, lehet másnak 
szinte észrevehetetlen. Bár, ha 
azt mondom kihívás számunkra 
az, amikor ellátottunk 1000 db-
os puzzle-t rak ki rövid időn belül, 
vagy segítséget nyújt társának, 
aki elesettebb, mint ő a minden-
napokban, akkor azt mondom/ 
mondjuk, megérte minden jó ta-
nács és fáradság!
Nappali intézményes ellátásunk 
egyaránt szolgálja a családok, 
hozzátartozók tehermentesíté-
sét, de elsősorban a fogyatékkal 
élők igényeit, közösségi, társas 
kapcsolatainak kiépítését, a vala-
hova való tartozás, szocializáció, 
a rendszeresség, illetve a mód-
szeres terápiás közösségi, szo-
cializációs és integrációs törek-
véseit. 

(Vargáné Ipacs Ildikó  
intézményegység-vezető)

OVISOK ÜZENETEI
„Azt szeretném kérni a Mikulástól, 
hogy az Anyukám kevesebbet dol-
gozzon a kórházban és többet le-
gyen velem otthon.” (Nagy Olivér )
„Szeretném, ha hozna egy varázs-
pálcát, amivel varázsolnék egy új 
szobát és levarázsolnám az anyu-
kámról a szájmaszkot.” (Balla Áron)
„Sohasem fogyjon ki a szeretet a 
zsákjából!” (Sz. D.)

„Ha lehetne azt kívánnám, hogy 
minden állattal találkozhassak.” 
(Bulyáki Szabolcs)
„Vigyázzon, hogy amikor bejön a 
mi házunkba, halkan, csöndben jöj-
jön, hogy ne ébredjünk fel.„ (Stefán 
Moldván Péter)
„Varázspálcát kérek, teljesítse há-
rom kívánságomat!” (Csizmadia 
Tímea)
„Tudom, hogy az északi sarkon élsz 
és rénszarvassal jössz hozzánk a 
szánoddal. A kéményen szoktál be-
jönni a házunkba – hol máshol –, 
de vigyázz, mert kicsit szűk, be ne 
szorulj! Az idén rossz gyerek vol-
tam, de szeretnék egy távirányítós 
markolót és egy monster truckot. 
Ígérem ezután jó leszek. Kikészítek 
neked tejcsit és sütit, ami majd az 

asztalon vár rád. Tavaly mind meg-
etted csak egyet hagytál. Ha Mami 
és Anya ráér a hétvégén sütünk 
Neked mézeskalácsot. Az abla-
komon szúnyogháló van, vigyázz 
majd, ha kinyitod be ne jöjjenek a 
bogarak. Leveszem a klímát, mert 
tudom nagyon meleg kabátod van, 
de 24 fok alá nem állítom, mert ak-
kor lehet majd engem ropogtatni. 
Nagyon sáros a csizmám, de addig-
ra lekefélem, hogy bele tudd ten-
ni az ajándékomat. Siess hozzám, 
már nagyon várlak!” (Málay Marcell)
„Pócsi Balázs vagyok, azt üzenem 
a télapónak, hogy hozzon az öreg 
néniknek és bácsiknak gyógy-
szert.”
„Azért írunk Neked, mert szeret-
nénk elmondani, hogy milyen gye-

rekek voltunk. A mi csoportunk-
ban már mindenki megügyesedett. 
Szeretünk játszani a babaszobá-
ban, rendőrös és autós játékot ját-
szani. A lányok szeretnek beöltözni 
ruhákba és énekelni, zenélni. Ezért 
szeretnénk kérni, készítsél nekünk 
ajándékokat. Örülnénk, ha kapnánk 
Barbi babát, orvosi táskát, szerep-
jelző ruhákat, puha plüsst, autót, 
mesekönyvet, bábokat, vonatot, 
korcsolyát, fűrészt, új palotát, ku-
kásautót. Jó egészséget és sok 
munkát kívánunk!” (Füzike Tagó-
voda, Nyuszi csoportosok)
„Egy seprűt, hogy kiseperhessem a 
bacilusokat.” (Nagyházi Ábel)
„Maradj otthon, nehogy elkapd a 
koronavírust. Jövőre várunk sze-
retettel!” (Pálfi Dorka)

Csillagfürt EGYMI Kazincbarcikai Tagintézménye

A Csillagfürt EGYMI Kazincbar-
cikai Tagintézményében az el-
térő tanterv szerint oktatott 
tanulók életében minden év 
december 3. kiemelt esemény. 
Változatos érzékenyítő prog-
ramjainkba bevontuk a társin-
tézmények diákjait is. Sajnos 
ebben az esztendőben a pandé-
miás helyzetre való tekintettel 
kénytelenek voltunk terveinket 
átgondolni.
Már gyermekkorban fontos, 
hogy láttassák magukat a fi-
zikailag és/vagy szellemileg 
sérült emberek, hiszen a fo-
gyatékosság önmagában nem 
gátolja meg az érintetteket ab-
ban, hogy értékes tagjai lehes-
senek a társadalomnak váro-
sunkban is. Bár a fogyatékosság 
nem fertőző betegség, hanem 
egy állapot, mégis a fogyatékkal 
élők, nap mint nap szembesül-
nek a társadalmi előítéletekkel.
Nagyszínpadi műsorral, önálló 
kiállítással, vásárral szerettünk 
volna kedveskedni városunk la-
kóinak, mely segítségével meg-
ismerhették volna tanulóink 
tehetségét, sokszínű szemé-
lyiségüket.  Az éveken keresz-
tül megtapasztalt kölcsönös 
bizalom, odafigyelés hozzáse-
gíti a gyermekeket ahhoz, hogy 
kialakuljon kellő önismeretük, 
önuralmuk, kitartásuk, folya-
matosan fejlődjön beleérző és 
együttműködő képességük, s 
ezáltal később tudjanak mások 
felé fordulni, másoknak is segí-
teni, a közösségért tevékeny-

kedni, megismerve a „csodálatos 
világokat”. Ezért fontos, hogy 
már kisgyermekkorban elfogad-
ják, majd segítsék a fogyatékkal 
élő társaikat. 
Az „Adj egy Ötöst” érzékenyítő 
programban évek óta veszünk 
részt. Ennek célja, hogy a saját ta-
pasztalati tudáson és érzelmi be-
vonódáson keresztül a fogyaté-
kossággal kapcsolatos attitűdök 
pozitív irányba változzanak. Eb-
ben az esztendőben az Ózdi SZC 
Deák Ferenc Szakképző Iskolája 
és Művészeti Szakgimnáziuma 
volt a partnerünk. A gyermekek, 
segítő pedagógusok és saját él-
ményeim is azt igazolják, hogy a 
program valóban hatékony. Egy 
közös játék, kirándulás, színdarab, 
alkotás vagy bármilyen más tevé-
kenység során a gyermekek átél-
hetik az összetartozást és pozitív 
érzésekkel töltekeznek.
Így az idén sajnos a közös érzéke-
nyítő rendezvényeket nem tud-
juk megtartani. A Kazincbarcikai 
Csillagfürt Alapítvány támogatá-
sával a városunkban élő fogya-
tékos gyermekeket tudják segí-
teni. Kérjük e napon gondoljanak 
RÁJUK!
Hiszen Bródy János - Mindannyian 
mások vagyunk című dalát idézve: 
„Ezen a földön mindannyian lá-
togatók vagyunk. Ha elmegyünk, 
magunk után ki tudja mit hagyunk. 
Tanítsuk meg gyermekeinknek a 
szeretet dalát, hogy ahány ember, 
annyiféle csodálatos világ.” 

(Hódosné Tatár Ildikó Eszter 
 tagintézményvezető)

GYEREKSZÁJ

MIT ÜZENNEK A GYEREKEK A MIKULÁSNAK?
ALSÓS ISKOLÁSOK ÜZENETEI

„Kedves Mikulás! Remélem, hogy hozol 10 csomag cukrot. 2. a osztályba 
járok, és remélem, hogy jól vagy. Remélem, hogy mindenkinek hozol 10 
csomag cukrot. Erdész utca, Zsombor szeretettel”
„Mit üzenünk a Mikulásnak? Mindenki tudjon szépen írni és olvasni! Hoz-
zon nekünk sok ajándékot! Hozzon jó sok havat! Segítsen elkerülni a ví-
rust! Hozzon boldog karácsonyt is! Jöjjön el hozzánk a Mikulás! Minden-
kinek hozzon jókedvet, barátokat! Legyenek jók a napjaink!” (1. b)
„Kedves Mikulás! Ezt szeretném, hogy hozd nekem: laptopot, új tolltar-
tót, 1 millió forintot, távirányítós autót, meg egy kistesót december 15-re 
4 óra 30 percre. Egy új táskát, Star Warsosat, meg egy szép bulldogot! 
Szia Mikulás!
„Kedves Télapó! A 2. b osztály azt kéri, hogy minél hamarabb hozd el ne-
künk a koronavírus ellenszerét! Szeretnénk, ha nem zárna be az iskolánk! 
Maradj Te is egészséges! Várjuk a mielőbbi személyes találkozást.” (Fedor 
Marcell, Urr Mátyás)
„Kedves Mikulás! Nagyon boldog karácsonyt kívánok előre is! Már minden 
gyerek vár. Köztük én is, eddig jó voltam. Én nagyon várom a havat, és ha 
lehet kérlek hozz nekünk. Hogy minden gyerek örüljön a sok hónak meg a 
sok ajándéknak. Én egy új tolltartót szeretnék, mert a régi már kicsi. Szia 
Mikulás!” (Viszoczky Borbála)

Szép jövőért 
Zsombornak Alapítvány
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NYERTES PÁLYÁZÓK

A LEGJOBB APRÓ POÉTÁK
Megszületett a döntés az „Apró poéták” történetíró pályázaton, melyre 
kisiskolások műveit várták a nagyszüleikkel kapcsolatban. A beérke-
zett történeteket R. Kelényi Angelika Terézanyu-díjas írónő zsűrizte, 
aki személyes üzenettel köszönte meg a kis alkotók munkáját.

„Drága alkotó Apróságok!
Óriási élménnyel töltött el ben-
nünket a sok beérkezett pálya-
munka, mert habár jó könyvet 
olvasni mindig öröm, azt hiszem 
gyerekek tollából született törté-
netet olvasni a legnagyobb öröm. 
Olvassatok és írjatok, mert az ol-
vasás által nő a képzelőerőtök, 
színesedik a fantáziátok! Az olva-
sás és az írás lelki békét és egész-
séges lelket teremt.”

A nyertesek:
1. helyezett Majoros Nóra
2. helyezett Szabó Bíborka 3. a
3. helyezett Bárány Boglárka 2. b
A nyeremények átvehetőek az 
Álomgyár Könyvesboltok – Ka-
zincbarcika, Egressy Béni út 22. 
szám alatt lévő – üzletében, nyit-
vatartási időben: H-P 9:00-18:00 
óra között.

Majoros Nóra:  
Angyali nagyszülők

„Kincset adnak a jövőnek:
úgy hívják, hogy SZERETET!”

A én történetem a nagyszüleim-
ről rendhagyó történet lesz, mert 
sajnos én a nagyszüleimről csak 
a szüleim és a rokonaim elbeszé-
lései alapján tudok bármit is mon-
dani. Az én nagyszüleim ugyanis 
már Angyalok.
A szüleim elmondásából tudom, 
hogy legelőször a nagymamám-
ra mosolyogtam, amikor egy pár 
napos voltam. Azt is tudom, hogy 
a mamámnak sok terve volt ám 
velem. Mindig mondta, hogy majd 
elvisz engem világot látni, kirán-
dulni, strandra, sétálni, játszótér-
re csak, hogy a szülők addig is 
tudják a dolgukat végezni. Min-

dig azt várta szegény, hogy a ke-
zét megfogva járjak mellette. A 
legrosszabb pedig, hogy ezt már 
nem tapasztalhatta meg, mert 
az angyalok közé költözött, még 
mielőtt járni tudtam volna.
De elárulok én egy nagy titkot! 
Más gyerekek mamáját hívtam 
nagyinak, és legbelül azt szeret-
tem volna, ha az én nagyim is len-
ne.
Azt sem sokan tudják, hogy iga-
zából azért én is meg szoktam ám 
szeretgetni a nagyszüleimet, mert 
amikor a szüleimmel kimegyünk a 
temetőkbe a sírjaikhoz, titokban 
meg szoktam puszilgatni a követ, 
amire a nevük van írva. Ilyenkor 
mindig súgok Nekik valami szépet. 
Biztos vagyok benne, hogy hallják 
is, amit mondok. Gyakran készítek 
ajándékot is Nekik és otthagyom 
a temetőben. Úgy gondolom, el 
is teszik, meg is őrzik, mert leg-
közelebb, amikor megyünk már 
nincs ott.
Abban is biztos vagyok, hogy ün-
nepkor, karácsonykor érezhetően 

megjelennek nálunk az angyalok 
képében a nagyszüleim. Nagyon 
korán szerettem rajzolni, és egé-
szen kicsiny korombeli rajzokon is 
már úgy ábrázoltam a karácsonyt, 
hogy a nagyszülők is jelen voltak 
a rajzon, mint angyalok. Talán lát-
tam őket, azért rajzoltam oda?
Sokszor irigykedem, amikor lá-
tom, hogy másoknak a szüleik 
mellett nagyik, sőt dédik is van-
nak. De nagyon haragszom ám ak-
kor, amikor azt látom, hogy mások 
nem szeretik igazán a nagyszü-
leiket! Az jár a kis fejemben, hogy 
miért nem lehet másképp?
Így hát én csak annyit tudok vé-
gezetül mondani nekik, és azon 
nagyszülőknek is, akiknek uno-
kára lenne szükségük, hogy én 
itt vagyok, szívesen elfogadok 
bárkit nagyinak, hogy szeressen 
és szerethessem…
… és végre nekem is lehessen 
„NAGYIM”.
A szívemben, úgy érzem van még 
elegendő hely…
Lehet jelentkezni!

„MESÉLJ KÉPEKBEN A 
NAGYSZÜLEIDRŐL!”

A zsűri értékelte a „Mesélj képekben a nagy-
szüleidről” rajzpályázatra beérkezett 125 mű-
vet. Kategóriánként az első három helyezett 
alkotók képeikért értékes jutalomban ré-
szesültek.

Kategória- Óvodások 
1. helyezett: Pető Máté Mihály (5 éves)        
Nyereménye: 10 000 Ft-os Decathlon-utal-
vány+5 000 Ft értékű ajándékcsomag
2. helyezett: Székelyföldi Dorka (4 éves)
Nyereménye: 10 000 Ft-os Decathlon-utalvány
3. helyezett: Bukó Dávid (4 éves)
Nyereménye: 5 000 Ft-os Decathlon-utalvány

Kategória- 1-2. osztály 
1. helyezett: Tőzsér Dóra (7 éves)
Nyereménye: 10 000 Ft-os Decathlon-utal-
vány+5 000 Ft értékű ajándékcsomag
2. helyezett: Oláh Karolina (8 éves)
Nyereménye: 10 000 Ft-os Decathlon-utal-
vány
3. helyezett: Konyha Liliána (7 éves)
Nyereménye: 5 000 Ft-os Decathlon-utalvány

Kategória- 3-4. osztály
1. helyezett: Ruszkai Anna (9 éves)
Nyereménye: 10 000 Ft-os Decathlon-utal-
vány+5 000 Ft értékű ajándékcsomag
2. helyezett: Bodnár Csenge (9 éves)

Nyereménye: 10 000 Ft-os Decathlon-utal-
vány
3. helyezett: Máté Levente (10 éves) és Bor-
sos Lili (9 éves)
Nyereményük: 5 000 Ft-os Decathlon-utal-
vány

Pető Máté Mihály alkotása

Tőzsér Dóra alkotása

Ruszkai Anna alkotása

PÁLYÁZAT

A NAGYI TITKOS RECEPTJE
Két pályázót is jutalmaztak a recept és tá-
lalási versenyen. Az első helyezett Matyasi 
Gáborné lett a vasárnapi ebéd főételeként is 
kiváló töltött csirkecombjával, a második he-
lyezést pedig Vámosi Lászlóné mézes-csilis 
csirkeszárnya érte el, amely ár/érték arány-
ban és ízében is kiváló.
– Mindkét ételt felvesszük a zónaétlapunk-
ra, a csirkecomb november 30. és december 
4-e között, a csirkeszárny pedig december 
7-étől 11-éig rendelhető meg éttermünkből. 
Mindkét versenyző kap egy-egy 5000 Ft-os 
Ambrózia-utalványt is – árulta el Pelyhéné 
Koós Henrietta tulajdonos, aki a zsűrizésben 
is közreműködött.

Elkészítése:
A csirkecombokat átvizsgáljuk, megtisztít-
juk, a bőrét finoman felfejtjük. Megsózzuk.  
A zsíradékban az apróra felvágott hagymát, 
snidlinget megfonnyasztjuk, ehhez tesszük 
a lereszelt petrezselyemgyökeret, kavar-
gatva megpörköljük, majd a zöldjét is bele-
keverjük, lehűtjük.

A száraz zsemlét /de ne legyen régi/ vízbe 
áztatjuk /ne legyen túláztatva/, kinyomkod-
juk.
A zsemlékhez adjuk a tojásokat, sót, borsot 
és a már megpárolt zöldségeket.
Jól összedolgozzuk. A már előkészített csir-
kecombok bőre alá betöltjük.
Sütőedénybe tesszük, melyet nagyon vé-
konyan kizsírozunk, s mellé néhány db bur-
gonyát illesztünk. A 180 fokra előmelegített 
sütőbe tesszük, miután a sütőedényt alufó-
liával lefedtük.
Egy óra múlva levesszük a fóliát, a kisült lével 
meglocsoljuk, s tovább sütjük pirulásig.
Mivel bőséges a tölteléke, nem szükséges 
sok köret.
Van amikor vékony szalonnaszeletből készí-
tett kakastaréjjal takarom be a fólia levétele 
után a combokat, mert esetleg kevés a lé az 
edényben, vagy túl sovány volt a comb. Így 
még szebben pirul, s pikánsabb az íze.
Ez savanyúsággal, savanykás befőttel, kom-
póttal finom. Jó étvágyat kívánok mindenki-
nek, aki elkészíti!

RAVATALOZÓ

Már a felújított 
ravatalozóban tartják 

a szertartásokat 
Az elmúlt időszakban teljes rekonstrukción esett át a ravatalozó 
épülete. A kivitelező cég szakemberei újraépítették a harangtornyot, 
új tetőszerkezetet kapott az épület, kicserélték a nyílászárókat, 
teljes körű külső és belső szigetelés, valamint festés valósult meg.

Megújultak a vizesblokkok és egy 
nyitott fedett előteret is megé-
pítettek a beruházás részeként. 
Ezen felül térkövezték a felső be-
kötőutat és a nyugati felső be-
kötőutat; kiegészítő szigetelési 
munkálatokat végeztek az épü-
letbelsőben. Az alapzatot sértő 
gyökérzeteket eltávolították, a 
fedett-nyitott előtér faszerke-
zeteit impregnálták, az ehhez 
kötődő csapadékvíz-elvezető 
szakaszokat felújították. Egyes 

sérült szakaszokon az aszfal-
tot helyreállították, a teljes te-
mető esetében a villamos háló-
zatot mérőórássá alakították, 
és a releváns szakaszokon ká-
belezési munkákat végeztek. 
A felsorolt munkák eredeti-
leg nem képezték részét a 80 
millió forintos beruházásnak, 
ezért ezek elvégzéséhez to-
vábbi bruttó 8 100 000 Ft fe-
dezet biztosított Kazincbarcika 
Város Önkormányzata. Az el-
készült ravatalozóban tartják 
már a kegyeleti szertartásokat, 
ahol az új hangtechnikai rend-
szert is beüzemelték. A szertar-
tásokra érkező hozzátartozók 
már a felújított vizesblokkokat 
is igénybe vehetik, amelyek 
mozgáskorlátozottak számára 
is hozzáférhetőek.

ÜNNEPI DÍSZ

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 
Bár az idei Adventi programok elmaradnak a koronavírus-járvány mi-
att, Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcika Park Kft. mun-
katársai igyekeznek ünnepi hangulatot teremteni a városban. 

A tél és a hideg beköszöntével 
a Polgármesteri Hivatal épülete 
előtt, a megújult téren a Gyer-
mekek Háza munkatársainak kö-
szönhetően idén is megcsodál-
ható a város adventi koszorúja. 
A koszorú négy méter átmérőjű, 
igazi fenyőből készült, rose gold 
színű díszítést kapott, valamint 
hagyományos gyertyák kerültek 
rá. A hétvégén, advent első va-
sárnapján már az első gyertya is 
égni fog rajta.
A koszorú mellett ünnepi díszbe 
öltözött az Egressy Béni Műve-
lődési Központ bejárata is, ahol az 
erkélyen a télapó, illetve a szánt 
húzó rénszarvasok is helyet kap-
tak. Idén a megszokottól eltérő-
en, a művelődési központ bejárata 
mellett várja a városlakókat a ka-
rácsonyi betlehem. A közkedvelt 
világító Olaf, illetve a nagy méretű 
hópelyhek a Mezey Művész Ká-
vézó előtti térre kerültek.
A városban megtalálható kará-
csonyi díszkivilágítás telepíté-
sét, cseréjét és próbáját a Bar-
cika Park Kft. munkatársai már 
elvégezték. Advent első vasár-

napján az Egressy út és a hozzá 
kapcsolódó terek, illetve a dísztér 
fog ünnepi fényárba öltözni. Ka-
rácsonyig az eddig megszokott 
területeken fokozatosan fogják 
felkapcsolni a fényeket, ezzel is 
jelezve az ünnep közeledtét.

Töltött csirkecomb 
(hozzávalók 4 személyre):
4 db egész csirkecomb
4 db zsemle, 4 db tojás
1 db kisebb vöröshagyma
10 szál snidling
1 szál petrezselyem gyökér
1 nagyobb  csokor petrezselyemzöld
Só, bors ízlés szerint
1 evőkanál zsíradék
Néhány kisebb burgonya
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Újabb sikereket értek el a kazincbarcikai súlyemelők. A KVSE Súlyemelő 
Szakosztályának versenyzői hétvégén Felnőtt Országos Bajnokságon, 
a hónap közepén Féderer Benjamin Peruban rendezett online súlyemelő 
bajnokságon vett részt, valamint a Junior Országos bajnokságon is meg-
mérettették magukat a sportolók.

November 21-22-én, a kétnapos 
felnőtt Súlyemelő Országos Baj-
nokságon vett részt három kazinc-
barcikai súlyemelő Tatán a központi 
edzőtáborban. Szombaton 73 kg-
os súlycsoportban Bojti Vilmos 
Marcell második helyezést ért el, 
egy súlycsoporttal feljebb 81-ben 
Kusai Kristóf harmadik helyezett 
lett. Vasárnap délután Holló Szi-
lárd versenyzett az olimpikon Nagy 
Péterrel egy súlycsoportban, ahol 
Szilárd ezüstérmet szerzett.
– Én azt gondolom Szilárd méltó-
képpen helyt állt az olimpikon Nagy 
Péter mögött, még akkor is, ha Pé-
ter még jó pár kilót rá tud verni, de 
a jövő embere Horváth Szilárd lesz 
ebben a súlycsoportban. Az idő Szi-
lárdnak dolgozik. Én biztos vagyok 
benne, hogy egy két év múlva, már 
Holló Szilárdot fogjuk avatni győz-
tesként egy felnőtt magyar bajnok-
ságon – árulta el Pátrovics Géza a 
KVSE Súlyemelő Szakosztályának 
vezetője.
November közepén online súlyeme-
lő világbajnokságot rendeztek, 
amelyen 57 ország 337 vesreny-
zője vett részt. A megmérettetésen 
minden súlycsoportból országon-
ként csak egy súlyemelő indulha-
tott. A versenyen összesen nyolc 
magyar súlyemelő volt jelen, akik 
közül az egyik a KVSE Súlyemelő 
Szakosztályának versenyzője Fé-
derer Benjamin volt. A verseny alatt 
a bírók is online jelentkeztek be, kü-

lönböző helyszínekről. A teremben 
csupán néhány fő segítette az on-
line verseny folyamatát.
– Sajnos most nem vagyok elé-
gedett a versenyen való szereplé-
sünkkel. Az eddigi tapasztalataim 
alapján, a magyar versenyzőknek 
nem kedveznek a késő esti időpon-
tok. Féderer Benjamin a 115-ös kez-
dő fogását nem tudta végrehajtani, 
így kiesett a versenyből – mondta 
Pátrovics Géza.
Az elmúlt hetekben siker is érte 
a klubot, hiszen október 24-25-
én Junior Országos Bajnokságon 
vettek részt Kecskeméten. A KVSE 
színeiben öt fiatal versenyző in-
dult. Moldovai Levente (serdülő) 6. 
helyen, Pacsuta Gergő (ifjúsági) III. 
helyen, Hernádvölgyi Dániel Zsolt 
(ifjúsági) II. helyen végzett a ver-
senyen. Szép eredményt ért el Fé-
derer Benjamin (ifjúsági) I. helyen 
végzett, szakításban két, össze-
tett eredményben egy országos 
rekordot ért el, Holló Szilárd (junior) 
szintén I. helyen szerepelt a meg-
mérettetésen.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SPORT CLUB

MERKANTIL BANK LIGA 
2020/21 EREDMÉNYEK 

14. forduló: Kolorcity Kazincbarcika SC – Budaörsi SC 0:2
15. forduló: forduló: Kolorcity Kazincbarcika SC – Debreceni VSC 0:3
16. forduló: BFC Siófok – Kolorcity Kazincbarcika SC 3:0
17. forduló: Kolorcity Kazincbarcika SC – Szolnoki Máv FC 1:1

A kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 14. helyén áll.

KAZINCBARCIKAI KÉZILABDA SPORT EGYESÜLET

NB II ÉSZAK-KELET 
2020/21 EREDMÉNYEI 

Női
17. mérkőzés: Heves SE – KKSE  21:28
8. mérkőzés: KKSE – Lóci DSE Ózd  40:29

A kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 4. helyén áll.

Férfi
7. mérkőzés: Füzesabony FC – KKSE 33:29
8. mérkőzés: Enjoy Robotics Fehérgyarmat – KKSE 41:37

A kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 2. helyén áll.

VEGYÉSZ RÖPLABDA CLUB KAZINCBARCIKA

EXTRALIGA  
2020/21 EREDMÉNYEK 

November 13. FINO Kaposvár – Vegyész RCK Elhalasztva
November 22. Vegyész RCK – Kecskeméti RC Elhalasztva

A kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 6. helyén áll.

MAGYAR KUPA
November 7. Szegedi RSE – Vegyész RCK 1:3

RITMIKUS GIMNASZTIKA

KAZINCBARCIKAI 
SIKEREK

A 2020-as esztendő a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület Ritmi-
kus Gimnasztika Szakosztálya számára sem a tervek szerint ala-
kult. A Diákolimpia országos döntőt a kijelölt időpont előtt három 
nappal lefújták. 

Öt nagyszerűen felkészült csapattal szerettek volna Győrben ver-
senyezni. Sajnos a további tavaszi versenyeket sem rendezték 
meg a COVID-19 miatt. A tavaszi versenyrendszer egyéni küzdel-
mei elmaradtak. Ezeket őszre halasztották, így az ősszel szokásos 
duó, trió csapatversenyeket csak a 2. szinten rendezték meg. A 
szokatlan helyzetet kreatívan igyekeztek átvészelni. Eleinte videós 
edzéseket tartottak, majd amikor a szabadtéri mozgást lehetővé 
tették a jogszabályok, füvön próbálták elvégezni a feladatokat.
– Boldogok voltunk, amikor már teremben is edzhettünk. Jól si-
került alapozás után a lányok már nagyon várták, hogy verseny-
körülmények között is számot adhassanak felkészültségükről. 
Szerencsére mindkét hétvégén megrendezték az országos baj-
nokságot azokban a kategóriákban, ahol érdekeltek voltunk – tud-
tuk meg Mészáros Judittól, a csapat vezetőjétől.
A tavaszi elmaradt versenyek miatt már nem volt lehetőség regi-
onális versenyeket rendezni, így hatalmasra duzzadtak a létszá-
mok. (egyéni versenyzők: gyermek 2 - 26, gyermek 1 - 67, serdülő 
- 87, junior 2 - 56, junior 1 - 29, felnőtt - 13, összesen: 278. Duó, trió, 
csapat: 69. Összesen: 347 fő) A KVSE RG Szakosztály versenyző-
inek november első és második hétvégéjén értékes helyezéseket 
sikerült begyűjteni. A járványhelyzetre való tekintettel a szokásos 
ünnepélyes eredményhirdetések elmaradtak. Az érmeket és okle-
velet az edzők vették át és osztották ki otthon a versenyzőknek. 
Részletes eredmények: kolorline.hu

SÚLYEMELÉS

ŐSZI ÉREMESŐ 

IMPRESSZUM
KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, megjelenik 
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Kiadó: Barcika Art Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 
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Felelős vezető: Németh Balázs ügyvezető
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. Tájé-
koztatjuk 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.
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szukakutya-ivartalanítás 
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mesterJEGYVISSZAVÁLTÁS
A Barcika Art Kft. értesíti a kedves 

közönséget, hogy a 2020. október 22-ére 
meghirdetett, COVID-19 érintettség miatt 

ELMARADT ZORÁN-KONCERT BELÉPŐJEGYEI  
DECEMBER 10-ÉIG VISSZAVÁLTHATÓAK 

a Mezey István Művészeti Központ  
(3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.) jegypénztárában. 

Nyitva: hétköznap: 14.00-18.00, hétvége: zárva.
A megadott időponton túl  

jegyvisszaváltási lehetőséget nem tudunk biztosítani. 

SZÍNHÁZLÁTOGATÓK FIGYELEM!
A 2019/2020-as bérletes színházi évad 2020. október 7-8. 

időpontokban elmaradt Kassai Thália Színház 

„Légy jó mindhalálig” című előadását  
egy későbbi időpontban mutatják be.

Az előadás új időpontjáról a járványhelyzet  
változásának függvényében azonnal értesítjük Önöket.

A megvásárolt belépőjegyek az új időpontra érvényesek, 
valamint felmerülő igény esetén visszaválthatóak 
személyesen 2020. december 10-éig a Mezey István 

Művészeti Központ (3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.) 
jegypénztárában, nyitvatartási időben. 

KÖSZÖNJÜK MEGÉRTÉSÜKET, TÜRELMÜKET!

KÉSZLETEN LÉVŐ VITARA ÉS SCROSS 
modelleinkhez értékes kiegészítők közül választhat!
További információért keresse fel márkakereskedéseinket. A kép illusztráció, nem minősül ajánlattételnek. 

Vitara Hybrid 48V üzemanyag-fogyasztás: 5,1 -6,6 l/100km, vegyes (WLTP) CO2-kibocsátás: 133-145 g/km. 
Scross SX4 Hybrid 48V üzemanyag-fogyasztás: 5.08 -6,6 l/100km, vegyes (WLTP) CO2-kibocsátás: 132-144 g/km. 

DECEMBER 19-ig

Kazincbarcika, Tardonai u. 59.  H-P: 08-17-ig;   Szo: 08-13-ig
www.szabosuzuki.hu
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H I R D E T É S16 KO L O R H É T

MINDENHOL VISELJÜNK MASZKOT!
2020. november 11-étől a Magyar Kormány rendelkezései alapján a 10 000 fő feletti települések 
polgármesterei szabadon dönthettek/dönthetnek a közterületi maszkviselés szabályairól. Ez 
Magyarországon egyedülálló, hiszen az európai szomszédos országokban a kormányzat központi 
szinten rendelkezett a témában, és vállalta, hogy a lakosság körében ez megosztó lehet, hazánkban 
a polgármesterekre maradt ez a nem túl népszerű feladat.
A koronavírus-járvány első hullámában a WHO és a magyar járványügyi szakemberek a légúti 
fertőzés tüneteit produkálóknak javasolták a maszkhordást.
Mára, tanulmányozva a koronavírus terjedését, ez a javaslat megváltozott. Világszinten a 
járványügyi szakemberek azt javasolják, hogy ahol csak lehet, viseljünk maszkot, és helyesen 
tegyük azt, takarjuk el a szánkat, orrunkat.

Miért fontos a maszkviselés?
Az utóbbi hónapokban a vírusról egyre többet tudtunk meg, hiszen mindenhol 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 a lakosság körében. Ők nem tudnak arról, hogy 
megfertőződtek a koronavírussal, így akaratukon kívül terjeszthetik azt bárhol, veszélyeztetve 
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.
Kazincbarcika Város Önkormányzata ezért rendelte el a város teljes közigazgatási területén a 
kötelező maszkviselést.

Hogyan használjuk helyesen a maszkot?
1. A maszk úgy véd a leginkább, ha az az orrot és szájat is eltakarja.

2. A maszkot felvételkor ne érintsük meg, ha mégis megtesszük, fertőtlenített kézzel nyúljunk 
hozzá!

3. Az általános sebészi szájmaszkot 4 óránál tovább ne hordjuk, 4 órát követően dobjuk el!

4. Az FFP-2-maszkok a külső felület szennyeződéséig hordhatóak.

5. A textil-, varrott maszkokat mindennap, magas hőfokon mossuk ki, vasalóval fertőtlenítsük!

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRAVIGYÁZZUNK EGYMÁSRA
KAZINCBARCIKÁN!KAZINCBARCIKÁN!

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

1. 2. 3. 4.


