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November 2-30. között a tagóvodákban a reggeli érkezés alkalmával

1000 forintos támogatói jegyek vásárolhatók
(a mennyiség nincs korlátozva).

A támogatói jegyet vásárlók között december elején

3 NAP, 2 ÉJSZAKÁRA SZÓLÓ
WELLNESSUTALVÁNYT
SORSOLUNK KI A
MEZŐKÖVESDI HAJNAL HOTELBE***.

KÖSZÖNJÜK, HOGY TÁMOGATÁSÁVAL HOZZÁJÁRUL ZSOMBOR FELÉPÜLÉSÉHEZ!
Az akció Kazincbarcika Város Önkormányzatának támogatásával valósul meg.
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KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA KAZINCBARCIKÁN!
Magyarország Kormányának rendelkezései alapján a koronavírus elleni védekezés a következő üteméhez érkezett.
Az elmúlt hónapokban számos korlátozást láttunk és éltünk meg hazánkban és a világon, mivel a vírus nem tűnt el, a
járvány továbbra sem ért véget, az orvostudomány jelenleg nem ismeri a vírus természetét, védőoltás, egyértelműen
hatékony és hatásos kezelés egyelőre nincs.
Kazincbarcika Város Önkormányzata eddig is és ezután is fontosnak tartja a lakosság naprakész, hiteles informálását,
ezért hetente két alkalommal, többnyire keddi és pénteki napokon a városban érvényben lévő intézkedésekről, a
megbetegedések számáról, teendőkről adunk hírt, iránymutatást Önöknek a kolorline.hu és Szitka Péter polgármester,
valamint Klimon István alpolgármester hivatalos Facebook-oldalán.
Kérjük Önöket, hogy az általános védelmi szabályokat mindenhol tartsák be, vigyázzunk egymásra Kazincbarcikán!
JELENLEG IS MŰKÖDIK AZ E-RECEPT SZOLGÁLTATÁS,
AZ ORVOSOK TELEFONON ÉS INTERNETEN KERESZTÜL
IS KONZULTÁLNAK A BETEGEKKEL
Többféle kezelést végezhetnek az orvosok telefonon vagy
internetes kapcsolaton keresztül, véglegessé vált a telefonos
gyógyszerfelírás lehetősége.
Ha az ellátás sajátossága és orvosszakmai megítélése lehetővé teszi, az orvos telefonon vagy interneten keresztül:
• tanácsadást végezhet,
• betegirányítást láthat el,
• beutalót adhat,
• gondozást láthat el,
• rehabilitációs tevékenységet végezhet,
• gyógyszert és elektronikus vényen rendelhető gyógyászati segédeszközt írhat fel.
MINDENKINEK INGYENES AZ INFLUENZA ELLENI
VÉDŐOLTÁS
A koronavírus-járványra való tekintettel mindenkinek javasolják a háziorvosok az influenza elleni oltások beadását.
Ősszel várhatóan ismét beköszönt hazánkba az influenzaszezon. A betegség elleni védekezés legjobb módja
továbbra is a védőoltás, ami október 20-ától térítésmentesen igényelhető a háziorvosi rendelőkben.
A védőoltást leginkább az influenzaszezon előtt érdemes
beadatni, de később is ajánlott. Fontos tudni, hogy az influenzában szenvedőknél más betegségekre, így az új típusú
koronavírusra is fogékonyabbak lehetnek, valamint a két
betegség egyszerre sokkal súlyosabb formában érintheti
a szervezetet.
– A legfontosabb, hogy az egészségügyi szempontból leginkább sérülékeny krónikus betegek és a 60 év felettiek,
valamint az egészségügyi és szociális intézmények dolgozói,
lakói beoltassák magukat – hívta fel a figyelmet dr. Perjési
Zsolt háziorvos, aki mindenkinek azt javasolja, hogy éljen
ezzel a térítésmentes lehetőséggel.
A szakember kiemelte, hogy a tünetek mindkét betegségnél
nagyon hasonlóak, de az influenza ellen beoltott betegek
esetében részben kizárható az influenzával való fertőzöttség, ami segíti a koronavírus diagnosztizálását.
– Az influenza elleni védőoltások megbízhatóak, biztonságosak, azokat azonban lázas, beteg, illetve az oltásra
allergiás embereknek nem szabad beadni. A COVID-19 világjárvány miatt a mostani időszakban kiemelten fontos, hogy
a leggyakoribb szezonális légúti kórokozóknak ne legyünk,
lehessünk célpontjai – tette hozzá dr. Perjési Zsolt.

ELHALASZTJÁK A 2019/2020-AS SZÍNHÁZI ÉVAD UTOLSÓ MEGHIRDETETT ELŐADÁSÁT
A 2019/2020-as kazincbarcikai színházi évad utolsó előadására került volna sor október elején az Egressy Béni
Művelődési Központban. A Kassai Thalia Színház előadásában a Légy jó mindhalálig című darab előadási időpontját a
Szlovák Kormányzat döntése értelmében a szervező Barcika
Art Kft. elhalasztja. A Magyarország szomszédságában lévő
Szlovákia október 1-jétől előre láthatólag 45 napra szükségállapotot rendelt el, melynek részeként megtiltotta az
országból való ki- és beutazást. Ennek értelmében a Kassai
Thalia Színház művészei nem tudják megtartani a barcikai
előadásokat. Az új időpontról a vírushelyzet függvényében
tájékoztatjuk az érdeklődőket. A jegyek a Mezey István Művészeti Központban válthatók vissza. A bérleteket egyelőre
a Barcika Art Kft. nem váltja vissza, mivel az előadásokra
későbbi időpontban sor kerül.
A helyi, előzetesen meghirdetett színháztermi programokat,
amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a szükséges
óvintézkedések betartásával (maszkviselés, testhőmérséklet-mérés, kézfertőtlenítés) – megrendezik.
KÉZFERTŐTLENÍTÉS ÉS HŐMÉRŐZÉS A NEVELÉSI,
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN
Október 1-jétől kötelező a testhőmérséklet-mérés, valamint
a kézfertőtlenítés valamennyi önkormányzati, köznevelési
és egyházi intézményben. A bölcsődékben, óvodákban és
iskolákban rendkívül fontos, hogy a szülők is betartsák a
járványügyi előírásokat.
Annak a személynek, akinek a testhőmérséklete meghaladja
a 37,5 fokot, az intézménybe való belépésre nincs lehetősége.
A dolgozók és a lakosság egészségének védelme érdekében
kérnek mindenkit a megfelelő, 1,5 méteres távolság betartására, az orrot és szájat eltakaró maszk viselésére, illetve a
kézfertőtlenítő használatára.
Liptákné Gergely Valéria a Kazincbarcikai Összevont Óvodák intézményvezető-helyettese elmondta, hogy ebben a
kialakult helyzetben nagyon odafigyelnek a megelőzésre. A
közösségi terekben, a szülőkkel való találkozáskor, az értekezleteken mindig maszkot viselnek.
– A maszkhasználatot, a kézfertőtlenítést, a hőmérőzésnél
reggel ellenőrzik a kolléganők. A szülők és a gyerekek mára
teljes mértékben hozzászoktak ehhez az eljáráshoz, nem is
szükséges figyelmeztetni őket – tette hozzá az intézményvezető-helyettes.
Azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmér-

séklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által
meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól
el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt
távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.
KÖTELEZŐ A HELYES MASZKHASZNÁLAT
Akár egymillió forinttal is büntethető, ha valaki nem vagy
helytelenül viseli a maszkot a kötelezően előírt helyeken.
Ellenőrzésre számíthatunk a tömegközlekedési eszközön,
illetve minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak. Az üzletben történő vásárlás
munkavégzés során, a bevásárlóközpont területén, színházban, koncerten, a mozi területén, múzeumokban,
könyvtárban, közművelődési intézményben, a postán és
minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés
céljából ügyfélfogadás zajlik szintén kötelező a maszk használata. Ugyanez vonatkozik az egészségügyi intézmények
területére, valamint a szociális intézményekre. A szabályok
betartásának ellenőrzése az intézmények, kereskedelmi egységek üzemeltetőjének is feladata, a hatósági ellenőrzéseket
a kereskedelmi hatóság és a rendőrség végzi.
A helyes maszkviselés és a mosható maszkok rendszeres
fertőtlenítése rendkívül fontos, hiszen csak ekkor védenek
a fertőzéstől. A kendő és a sál használata már nem elégséges, az erre vonatkozó kormányrendeletben foglaltak szerint
kizárólag maszk alkalmazható, mely az orrot és a szájat is
eltakarja. Érdemes minden esetben magunknál hordani egy
darabot, illetve viselni azt zárt közösségi terekben és mindenhol, ahol nem tartható a másfél méteres távolság.

A KORONAVÍRUS-FERTŐZÉSBŐL KIGYÓGYULTAK PLAZMAADÁSSAL SEGÍTHETIK AZ AKTUÁLISAN SÚLYOS
BETEGEK GYÓGYULÁSÁT
A koronavirus.gov.hu portál szerint a gyógyult fertőzöttek
véréből előállítható különleges plazmakészítményt súlyos
állapotú fertőzött betegek terápiájában alkalmazzák. Az
eddigi eredmények alapján még több esetben szükség
lenne erre, de ez csak a gyógyult betegek segítségével
lehetséges.
A magyar COVID-19 fertőzöttek gyógyulási esélyeinek növelése érdekében a Dél-pesti Centrumkórház és az Országos
Vérellátó Szolgálat a lehető legtöbb, korábban PCR pozitív,
de legalább 3 hete tünetmentes személy jelentkezését kéri
és várja.
A jelentkezők előzetes orvosi kivizsgáláson vesznek részt,
ahol a kérdőív, személyes beszélgetés és fizikális vizsgálat
alapján a szakemberek döntenek a jelentkező alkalmasságáról.
Bővebb info: https://koronavirus.gov.hu/cikkek
A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKORVOS IS BEADHATJA AZ INGYENES INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁST
Egy módosított kormányrendelet szerint a foglalkozás-egészségügyi szakorvos is igényelheti és beadhatja
térítésmentesen a 2020/2021. évi szezonban ingyenes influenza elleni oltást.
Az oltóanyagot a területileg illetékes járási kormányhivatal népegészségügyi osztályán igényelhetik a
foglalkozás-egészségügyi alapellátás szakorvosai.

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, 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.
1.

2.

3.

4.
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KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA KAZINCBARCIKÁN!
TÉRÍTÉSMENTES HPV ELLENI VÉDŐOLTÁS 7. OSZTÁLYOSOKNAK
A 2020/2021-es tanévben első alkalommal nyílik lehetőség arra, hogy a 12. életévet betöltött, az általános
iskola 7. osztályát szeptemberben kezdő lányok és fiúk
önkéntes, térítésmentes HPV (Humán Papilloma Vírus)
elleni védőoltásban részesüljenek. Az oltás az iskolai
ellátások során a GARDASIL 9 vakcinával történik, melynek oltóanyaga a HPV 9 típusa által okozott betegségek
ellen nyújt védelmet.
Az önkéntes, ingyenes igénybevételhez szülői nyilatkozat szükséges. Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy a fent
említett időszakban nem kívánja beadatni gyermekének
a védőoltást, úgy később bármikor, a háziorvossal egyeztetve, receptre felírva, térítés ellenében igénybe veheti.
A vírussal és az oltással kapcsolatban tájékoztatást kérhetnek az iskola- vagy gyermekorvostól, az iskolai és a
területi védőnőtől is.
– Megelőzésről akkor beszélhetünk, ha a betegség még
nem alakul ki, ezt a célt szolgálná az ingyenes HPV, azaz
a humán papilloma vírus elleni védőoltás – tudtuk meg
Sáfrány Attiláné ifjúsági szakvédőnőtől.
– A 2014/2015 tanévtől kezdve a nemzeti Népegészségügyi program keretében az állam ingyenes biztosította
a hetedik osztályos, 12. életévüket betöltött lányoknak a
HPV elleni védőoltást, amelyet ettől a tanévtől a fiúk
is igényelhetnek. A HPV következtében a nők 80%-a
átesik a fertőzésen, általában tünetmentesen. Az immunrendszer segítségével meggyógyulnak, de a 10-15%
százalékuk esetében tartós HPV-fertőzés alakul ki, ami az
évek során méhnyakrákot is okozhat. A nők 45 éves kor
alatti rákos megbetegedések közül az emlőrákot követően ez a 2. leggyakoribb. A 9-15 éves korosztály között
a legajánlottabb az oltás. A vírus a száj, a végbél, a nemi
szervek nyálkahártyáján, hámján szaporodik. A végbél
és péniszrák, a különböző szájrákok és fejdaganatok a
20-50%-áért felelős a HPV-vírus, amelynek közel 130 fajtája létezik, ebből 15-30 féle okozhat rosszindulatú, rákos
megbetegedést. Maga az oltóanyag a kezdetekben két
komponensű volt, egy-két éve pedig 9 féle rosszindulatú daganatot okozó vírus tisztított fehérjekivonatát
tartalmazza, ezáltal még hatékonyabb. A tévhittel ellentétben nem betegíti meg a gyerekeket az oltás, ellenben
az immunrendszerüket oly módon stimulálja, hogy szervezetük ellenanyagot termel a vírus ellen. Nem véd meg
minden daganatot okozó törzstől, ezért az ivarérett korban, illetve amikor elkezdik a nemi életet nagyon fontos,
hogy a lányok rendszeresen méhnyakrák-szűrésen is
vegyenek részt – fejtette ki a szakember.
Élve a lehetőséggel már a lányok mellett több fiú szülei is
igényelték a térítésmentes védőoltást.
– Amikor hallottunk erről a lehetőségről, elgondolkoztunk,
megkérdeztünk több szakorvost és utána olvastunk, hogy
mi is az a HPV és mi ellen véd az oltás. Miután megtudtuk,
hogy a fiúk esetében ez a vírus végbélrákot okozhat, és
ezzel az oltással ez megelőzhető, úgy döntöttünk, hogy
érdemes a gyermekünknek beadatni. Bár ő nagyon fél

minden injekciótól, de miután elmagyaráztuk neki, hogy
miről van szó, megértette és egyetértett velünk – árulta
el Kiss László, akinek 7. osztályos fia a Kazinczy Ferenc
Tagiskola diákja.
ÚJABB TÁMOGATÁSSAL SEGÍTI AZ ÖNKORMÁNYZAT
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁST
Az egészségügyi alapellátás munkatársai éppúgy fokozott veszélynek vannak kitéve az utóbbi hónapokban,
mint a nagy létszámú egészségügyi intézmények, kórházak dolgozói, különösképpen a fogászati területen
tevékenykedőket. Kazincbarcika Város Önkormányzata
a városi fogorvosi rendelőbe, a helyben praktizáló orvosok kérésére, mosó-és szárítógép beszerzését indította el,
hogy a rendelési időben viselt ruházatot a dolgozóknak
ne kelljen hazavinniük, hanem a helyszínen legyen mód a
tisztításra, fertőtlenítésre, ezzel is csökkentve a lehetőséget, hogy a vírus a rendelőből az orvosok, asszisztensek
és egyéb munkatársak otthonába kerüljenek a ruházatokon keresztül.
ÁTMENETILEG NEM TUDJA FOLYTATNI AZ ÖNKORMÁNYZAT A VÁROSI INTÉZMÉNYEK ÉS CÉGEK
DOLGOZÓINAK SZŰRÉSÉT AZ ORSZÁGOSAN JELLEMZŐ, ÍGY A KAZINCBARCIKAI KÓRHÁZAT IS ÉRINTŐ
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI HIÁNY ÉS A LABORKAPACITÁSI PROBLÉMÁK MIATT
Mint arról korábban beszámoltunk, az önkormányzat a
koronavírus-járvány első hullámában is lehetőséget adott
a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportok, valamint
krónikus illetve idős betegekkel, emberekkel foglalkozó
intézmények dolgozói intézményi szűrésére.
A második hullámban a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Kazincbarcikai Összevont Óvodák
munkatársait teszteltelte a város, mivel az önkormányzat
által fenntartott intézmények közül ezen munkatársak
találkoznak a legtöbb emberrel, ellátottal nap mint nap,
valamint például az idősotthonok esetében a legveszélyeztetettebb korosztállyal foglalkoznak.
A szűrővizsgálat az önkormányzat által tavasszal vásárolt
tesztgép segítségével, a Kazincbarcikai Kórház Nonprofit
Kft. laboratóriumának dolgozóinak közreműködésével
történt, melyért a városvezetés köszönetet mond mind a
kórház vezetőségének, mind a laboratórium munkatársainak.
Az eddig elvégzett 330 teszt öt munkatársnál mutatott
pozitív eredményt, kilencen pedig már tünetmentesen
átestek a fertőzésen.
A további tervezett szűrések az országosan is jellemző,
így a Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft-nél is felmerülő szakdolgozói hiány és laborkapacitási problémák
miatt a kórház részéről nem folytathatók le. A városvezetés jelenleg azon dolgozik, hogy más partnert találjon,
hogy mihamarabb folytathassa a kiemelt kockázatú
munkahelyeken dolgozók teszteltetését.

A JÁRVÁNYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL AZ ISKOLÁKBAN AZ ÉTKEZÉSI DÍJAK ONLINE ÉS AZ ÉPÍTŐK
ÚTJÁN FIZETHETŐK BE
A koronavírus-járványra való tekintettel, mivel az iskolákban is fokozott veszélynek vannak kitéve a dolgozók és
diákok is, az étkezési díjak befizetésére a következő időszakban ezekben az intézményekben nincs lehetőség.
A befizetés módjai:
Online felületen keresztül a https://barcikaprima.qb.hu
oldalon, bankkártyával.
Hétköznapokon 8.00 – 15.00 óra között a Kazincbarcika,
Építők útja 15. földszintjén található pénztárban.
A HELYI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN IS MEGJELENT
A KORONAVÍRUS, KIEMELTEN FONTOS A HIGIÉNIÁS
SZABÁLYOK BETARTÁSA
A kazincbarcikai oktatási intézményekben mind a
dolgozói körben, mind diákok esetében is igazoltak
koronavírus-fertőzést az elmúlt napokban. A kontaktkutatások révén egy-egy általános és középiskolában is
zajlik központi tesztelés. Kérjük a tisztelt szülőket, hogy
hívják fel gyermekeik figyelmét a rendszeres kézmosás
fontosságára, a lehetőség szerinti távolságtartásra és a
kézfertőtlenítők használatára, az intézmények fenntartóját pedig a rendszeres fertőtlenítésre, szellőztetésre és a
gyerekek biztonsága érdekében a fent felsoroltak betartására, betartatására.
OKTÓBER 23-ÁTÓL KÖTELEZŐ A MASZKIVISELÉS A
SZABADTÉRI ÉS A SPORTRENDEZVÉNYEKEN IS
Október 23-ától a 6 éven aluli gyermekek kivételével
kötelező a maszkviselés a szabadtéri rendezvényeken
és a sportrendezvényeken is a Magyar Közlönyben megjelent 464/2020. kormányrendelet szerint.
A sportrendezvények helyszínén és a szabadtéren megtartott gyűlésen a résztvevőknek maszkot kell viselniük,
ez alól kivétel:
• a sportrendezvényen a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és a segítői,
• gyűlésen felszólaló maszk nélkül mondhatja el felszólalását
Azt, aki a sportrendezvény vagy a gyűlés szervezőjének felszólítása ellenére sem visel maszkot, a rendezvény
szervezője köteles felszólítani a helyszín elhagyására.
OKTÓBER 26-ÁTÓL HATÁROZATLAN IDEIG SZÜNETEL
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalban 2020.10.
26-ától az ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel.
• Születési és halotti anyakönyvi kivonatok kiállítására,
valamint lakossági anyakönyvi ügyintézésre csütörtö-

könként 14-16 óra között van lehetőség.
• Halaszthatatlan bejelentések megtételére az elektronikus ügyintézési felület, a www.kazincbarcika.hu
– Közügyek – Önkormányzat – Polgármesteri hivatal –
elektronikus ügyintézés útvonalon érhető el.
• Az egyéb hivatali ügyintézéssel kapcsolatos kérelmeket
is elektronikus úton, illetve postai úton nyújthatja be a
Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalhoz.
• A szociális csoport ügyfélfogadása hétfőn 8-12 óráig és
csütörtökön 13-17 óráig tart.
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal egyes osztályainak e-mail elérhetőségét a www.kazincbarcika.hu
weboldalon megtalálhatják, illetve írásban bejelentést
tehetnek a hivatal@kazincbarcika.hu e-mail-címen.
T OVÁBBRA IS ELŐZETES, TELEFONOS IDŐPONTEGYEZTETÉS SZÜKSÉGES A HÁZIORVOSI, HÁZI
GYERMEKORVOSI ÉS SZAKRENDELŐKBE

Nemcsak a felsőlégúti vagy koronavírus fertőzésre utaló
tünetek esetén, hanem minden más egészségügyi panasz
felmerülésekor előzetes, telefonos egyeztetés szükséges
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a szakrendelőkbe.
Fontos, hogy ezzel is elkerülhető legyen a tömeges jelenlét a rendelőknél a krónikus betegek, az egészségügyi
dolgozók és az idősek védelme érdekében.
A telefonos egyeztetés során az elmondottak alapján a
háziorvos dönt a személyes vizsgálat szükségességéről, a
beteget időpontra előjegyzi a rendelőbe.
MÓDOSULTAK A SZABÁLYOK: A HATÓSÁGI HÁZI
KARANTÉN MEGSZEGÉSE KOMOLYABB BÍRSÁGOT
VONHAT MAGA UTÁN
A z O rszá g gy ű lé s á lta l o k tó b e r 2 6 -á n e lfo g a dott rendelkezések szerint szigorúbbak lettek a
koronavírus-járvány miatt elrendelhető karanténfajtákkal
kapcsolatos szabályok. Az adminisztráció megkönnyítése céljából a külföldről történő belépéskor nem kell
külön közigazgatási határozatba foglalni a hatósági
házi karantén elrendelését, hanem azt a törvény erejénél fogva automatikusan meg kell kezdeni. Ez azt
jelenti, hogy a Magyarországra érkezőknek a határellenőrzést végző rendőrrel kell tudatniuk, hol kívánják
teljesíteni karanténkötelezettségüket. Ezt követően pedig
- amennyiben rendelkeznek megfelelő eszközzel - egy
úgynevezett karanténszoftvert is le kell tölteniük, amelynek segítségével a rendőrség ellenőrizheti a hatósági házi
karantén betartását.
Azokban az esetekben, amikor a helyszíni ellenőrzés
másként nem hajtható végre, a karanténra kötelezettek
kötelesek beengedni a lakásukba a rendőröket. A karanténszabályokat megszegőkre 5 ezertől 150 ezer forinting
terjedő bírság szabható ki, egy jogsértő egy nap alatt legfeljebb 600 ezer forintra büntethető.
(forrás: koronavirus.gov.hu)

KÖSZÖNJÜK, HOGY VIGYÁZNAK MAGUKRA, EGYMÁSRA!
SZITKA PÉTER
polgármester

KLIMON ISTVÁN
alpolgármester
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FAKIVÁGÁSOK

OKTATÁS

Október 2-a reggelére kidőlt egy öreg akácfa a Jókai téren, a parkolóban álló három autóban okozva sérüléseket. Az átázott talajon a
gyökerénél kilazult a növény, ami miatt kifordult a földből. A Barcika
Park Nonprofit Kft. munkatársai a helyszínen elvégezték a darabolást
és a takarítási munkálatokat. A fasort átvizsgálták és a vágásérett
fákat kivágták.

A négyes összefogásnak köszönhetően jövő szeptembertől kihelyezett levelező vegyészmérnöki alapképzés indulhat Kazincbarcikán,
az Irinyi János Református Oktatási Központban. A Miskolci Egyetem
Műszaki és Anyagmérnöki Kara képviseletében Prof. Dr. Horváth Zita
rektor, Varga Béla, a Wanhua-BorsodChem Zrt. HR és kommunikációs
igazgatója, Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, valamint Szitka Péter polgármester az erről szóló szándéknyilatkozatot szeptember 29-én írta alá a polgármesteri hivatal
tanácstermében. Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 22-én döntött a megállapodás megkötéséről.

ELHÁRÍTJÁK A VESZÉLYHELYZETET

Kazincbarcika városvezetésének
kérésére a Barcika Park Nonprofit
Kft. munkatársai elkészítettek
egy teljes katasztert, ami alapján
már hónapokkal ezelőtt megkezdődtek a gallyazási munkálatok.
A város frekventált útjait, tereit, játszótereit és parkolóit érintő
területeken a közlekedési táblák
láthatóságát akadályozó, illetve
a sérült, balesetveszélyes gallyakat távolították el a szakemberek,
a lombhullást követően, október
második felétől pedig ütemezetten elkezdődött a vágásérett, el
öregedett fák kivágása is.
Mint ismeretes már tavaly is több
kárt okozó eset történt a viharok
által letört ágak és kidőlt fák miatt. Kazincbarcika Város Önkormányzata és a kft. is elsőrend ű
feladatként kezeli a településen

lévő növények folyamatos ellenőrzését, különös tekintettel a
játszótereken, a belső tereken,
a nagy forgalmú utak és parkolók mentén lévő fákra, hiszen az
elöregedett, beteg vagy sérült
egyedek zordabb időjárás esetén
akár súlyosabb károsodást vagy
balesetet is okozhatnak.
A városunkkal közel egyidős,
50-60 éves, vastag törzsátmérőjű fák nemcsak veszélyesek,
de sokszor okoznak problémát
azzal, hogy légvezetékekbe lógnak vagy gyökérzetük feltöri az
utat, megrongálja a vízvezetékeket vagy a zárt csapadékelvezető
rendszereket.
A szakemberek több tucat fát
találtak vágásérettnek, és a veszélyességüktől és elhelyezkedésüktől függően készítették el

az éves ütemterveket. A fakivágások idejére a károk és balesetek megelőzése érdekében a parkolók lezárását kezdeményezik,
ezért kérik a lakosságot, hogy az
adott időszak korlátozásait vegyék figyelembe és betartani szíveskedjenek!
A zöldhulladék összegyűjtését és
elszállítását a munkaterületről folyamatosan biztosítják a Barcika
Park Nonprofit Kft. munkatársai.

A városvezetés azt is fontosnak tartja, hogy a kivágott fákat
minden esetben pótolja, illetve
akciók keretén belül közösségi
faültetésre buzdítja a lakosságot is. Tavaly a város közterületein összesen valamivel több,
mint ötven fa kivágását követően, közel háromszáz csemetét
ültettek a városba. Az idén kivágott egyedek pótlására legkésőbb jövő tavaszig sor kerül.

KÉSZLETRŐL, KEDVEZMÉNYES ÁRON
hibrid Mindenkinek

ÚJRA FELSŐFOKÚ KÉPZÉS KAZINCBARCIKÁN

Az ünnepélyes eseményen Klimon István alpolgármester örömét fejezte ki, hogy hosszú évek
után, újból visszatér a felsőfokú
oktatás a városba.
– Az önkormányzatunk már régóta kereste a lehetőséget, hogy
Kazincbarcikán ismét magas színvonalú felsőfokú képzés legyen. A
széles körű összefogásnak köszönhetően végre megvalósulhat
ez a régi álom, és a vegyipari képzés terén méltán elismert Irinyi iskolába a Miskolci Egyetem helybe
hozza a tudást. Ezzel biztosítva a
képzett szakember-utánpótlást
a vegyipari óriáscég, a Wanhua
BorsodChem Zrt. számára. Bízom
benne, hogy ennek következtében sok fiatal dönt úgy, hogy itt
tanul majd tovább, és a cég által
biztosított hosszú távú munkalehetőségnek köszönhetően itt is
alapít majd családot, illetve vis�szatér városunkba – mondta el a
városvezető.
Az oktatás az Irinyi János Református Oktatási Központban, a
gyakorlati képzés pedig a BorsodChemnél történne, így a hall-

gatók bepillantást nyernek a kiválasztott partnerszervezet
működésébe, megismerik a vállalati kultúrát, valamint a legkiválóbb szakemberektől tanulhatják
meg a szakma alapjait. Az Irinyiben pedig az oktatáshoz szükséges technikai feltétel és a műveleti laboratórium országosan is
kiemelkedő színvonalú.
– A református egyházunk már az
intézmény átvétele előtt egyeztetett az önkormányzattal és a
gazdaságilag meghatározó vállalatokkal, hogy minél komplexebb vegyipari képzés folyhasson
a fenntartásunkba átszervezett
Irinyi János középiskolában. Mérföldkőnek számít az iskolánkban,
hogy a szakképzésen felül most
már a felsőfokú oktatás is visszatér. Lelkipásztorként pedig megnyugtató érzés, hogy a tehetséges fiataloknak vagy már felnőtt
szakembereknek jó szívvel tanácsolhatom, hogy használják ki ezt
a hosszú távon is biztonságot adó
lehetőséget – fejtette ki Csomós
József, a Tiszáninneni Református
Egyházkerület püspöke.

BIZTOS KARRIER HELYBEN

Értékesítés: (48) 510-060 Szerviz: (30) 345-2813
Kazincbarcika, Tardonai u. 59.

H-P: 08-17-ig; Szo: 08-13-ig

www.szabosuzuki.hu

A tanulmányok befejezésekor
már olyan versenyképes tudással és gyakorlattal rendelkeznek
majd a hallgatók, ami hatalmas
előnyhöz juttatja a diplomásokat a karrier elindításában, vagy
a szakmai előmenetelben.
– A vállalatnál jelenleg is zajló beruházások tükrében kulcsfontosságú, hogy elegendő és
magasan képzett munkavállalót tudjunk foglalkoztatni. Mindezek érdekében aktívan részt
veszünk a nemzeti oktatási
rendszer formálásában. A fenntartóval kialakított együttműködésnek köszönhetően az Irinyi János Református Oktatási
Központban ismét elindulhatott a

vegyész szakmunkás és technikus képzés, a szándéknyilatkozat
aláírásával pedig négy évtized kihagyás után, Kazincbarcikán újból lehetőség lesz felsőfokú vegyészképzésre is. Ez egyelőre
levelező szakon fog megvalósulni, de a tervek között szerepel, hogy a közeljövőben nappali
képzés is induljon – árulta el Varga Béla, a Wanhua-BorsodChem
Zrt. HR és kommunikációs igazgatója.
A munkaerőpiac is egyre kevésbé éri be a formális oktatás nyújtotta lehetőségekkel, mind több
szektorban lesz szükség olyan
speciális kompetenciákra, amelyeket az egyetem eddig nem tu-

dott kialakítani. A Miskolci Egyetem a vegyészmérnök-képzés
keretében az országban először,
kísérleti jelleggel bevezeti a személyre szabott oktatási modellt
is. Az alapképzésbe belépők mellé páronként egy-egy fiatal mentoroktató áll majd, aki heti rendszerességgel konzultál a rábízott
hallgatókkal, segíti az előrehaladásukat a tanulmányaik során.
– Az intézményünk mindig nyitott az új dolgokra, ami az egyetem ismertségét, hallgatói létszámát, presztizsét növeli.
Megyénk az ország vegyipari

központja, így a jól képzett szakemberekre folyamatosan szükség van az érintett vállalatoknál. Felelősséget érzünk a térség
iránt, hogy helyben tartsuk az
értelmiséget és biztosítsuk a
magasan képzett munkaerőt.
A tapasztalatok azt mutatják,
hogy azok a városok, ahol van
felsőoktatás gyorsabban fejlődnek. Mindemellett nagyon
fontos, hogy a fiatalok helyben
maradjanak és hosszú távon tudjanak tervezni – fejtette ki véleményét Prof. Dr. Horváth Zita, a
Miskolci Egyetem rektora.

NÉPSZERŰ A VEGYÉSZ SZAKMA
Az újonnan induló felsőfokú képzésnek köszönhetően a kazincbarcikai és környékbeli, a vegyész
szakma iránt érdeklődő fiatalok
helyben, országos szinten is kiemelkedő körülmények között
szerezhetik meg diplomájukat.
– Nagyon örülök neki, hogy ismét felsőfokú képzés is lesz Kazincbarcikán, az Irinyiben. Ez a
város, a vegyész szakma és az
iskola presztizsét is emeli. Gyakorlatilag az itt tanuló diákoknak
el sem kell hagyniuk a lakhelyüket
ahhoz, hogy magas szintű szakmai tudáshoz és biztos megélhetéshez jussanak. A műveleti
laboratóriumunk rendkívül korszerű, minden szempontból ideális helyszínéül szolgál a képzéseinknek. Áramlástechnikai és
hőtani mérések is végezhetőek
veszélytelen körülmények között, valamint műszeres mérésekre szintén van lehetőség, ami
az egyetemi oktatásban elengedhetetlen – mondta el Kasza
Géza, az iskola vegyészmérnök
tanára, a természettudományi
munkaközösség vezetője, aki

hozzátette, hogy jelenleg nagyon
népszerű a vegyész szakma, az
elmúlt évek tapasztalatai alapján minden évben túljelentkezés
van. A BorsodChem és más megyei vegyipari cégeknek pedig
folyamatosan szükségük van a
szakemberutánpótlásra.
– Elmondható, hogy szinte százszázalékos az itt végzettek elhelyezkedési esélye és a biztos
megélhetés megtalálása – árulta
el a pedagógus.
A jelenleg az intézményben dolgozó diákok is örömmel fogadták
az új lehetőség hírét.
– Szerintem igazán jó, hogy meg
van az esélyem arra, hogy a megszokott környezetben folytathassam a tanulmányaimat. Nem
kell kollégiumba költözni vagy albérletet fizetni, ahhoz, hogy továbbtanuljak. Nekem, és az itt
végzett diáktársaimnak sem kell
attól tartani, hogy csak a Dunántúlon vagy külföldön találunk
munkát – vallotta be Dankó Szabolcs vegyésztanuló, aki szeretne diplomát és doktori címet is a
későbbiekben.
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FIATALOK GARZONHÁZA
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján a Barcika Szolg
Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra
meghirdeti a Bercsényi utca 14. szám alatti fiatalok garzonházában lévő 1 db
önkormányzati tulajdonú bérlakást, az alábbiak szerint:

Bercsényi utca 14.

Cím

földszint 2.

Alapterület (m2)

38

Komfortfokozat

összkomfortos

Szobaszám

1

Lakbér (Ft/hó)

13 300

Előtakarékosság mértéke (Ft/hó)

30 000

A helyiség megtekintését kezdeményezni, pályázati kérelmet, illetve bővebb
felvilágosítást kérni, a Barcika Szolg Kft. irodájában, 3700 Kazincbarcika,
Munkácsy tér 1. szám alatt lehetséges.
A pályázatot 2020. november 30. (hétfő) 15.00-ig lehet benyújtani.
Ügyintéző: Kecskeméti Andrea

Telefon: 06 48 799-235, vagy 06 20 461 36 27

ÜZLETHELYISÉGEK
KIADÓK

Ingatlan címe

Ingatlan alapterülete

Munkácsy tér 5.
Egressy út 19.
Völgy park (fagyizó)

55 m2
224 m2
6 m2

Az ingatlanok részletes leírása megtalálható:
http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/berbeado-uzletek/
Kapcsolattartó: Fehér László

Tel.: 06-20/229-0402

E-mail: feher.laszlo@barcikacentrum.hu
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

KÉSZÜLHETNEK AZ ÉPÍTKEZNI VÁGYÓK

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 22-ei munkaterv szerinti ülésén közel húsz napirendi pontot
tárgyalt. A városatyák döntöttek többek között a „Vegyipari képzőcentrum” kialakítására és működtetésére vonatkozó együttműködési
megállapodás megkötéséről, a lakóövezet kialakításához tervezett
területek telekalakításáról, valamint újabb önkormányzati ingatlan
értékesítéséről.

A koronavírus-járvány miatt, a megelőzés érdekében idén a képviselő-testület által odaítélt elismerő kitüntetések átadása rendhagyó
módon nem az ünnepi közösségi eseményeken történik, ezért Szitka
Péter polgármester és Klimon István alpolgármester a grémium ülését megelőzően nyújtotta át a Kazincbarcika Város Civil Életéért és a
Kazincbarcika Város Szociális Ellátásáért kitüntető díjat.
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város
közéletében; tudományos, gazdasági, művészeti, közigazgatási, közbiztonsági, nevelési, oktatási, közművelődési és kommunikációs tevékenységében; testnevelési és sportéletében; egészségügyi, szociális
és karitatív ellátásban; civil szervezeti életében részt vevők kimagasló
érdemeinek elismerésére kitüntető díjakat és elismerő címet alapított.
2020-ban Kazincbarcika Város Civil Életéért kitüntető díjban részesült
a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete.
Az egyesület 1995-ben alakult, 25 éve a mozgáskorlátozottak, mozgásszervi fogyatékkal élő személyek helyi érdekképviseleti szerveként dolgozik a városban. Mint civil szervezet legfontosabb feladatának az általa képviselt személyek érdekeinek érvényesítést tekinti, de
mindezek mellett törekszik olyan feladatok ellátására, mint: társadalmi
tudatformálás, munkahelyteremtés, speciális programok szervezése,
oktatás, egyenlő esélyű hozzáférés, információ megosztás és példamutatás.
A helyi irodában nemcsak a város lakóit, hanem a környező településről
érkezőket fogadja tanácsadással, ügyintézés támogatásával, segédeszköz kölcsönzéssel.
Olyan közösség kialakítására törekedett, mely segíti, támogatja a
fogyatékkal élőket abban, hogy önálló önrendelkező életet tudjanak
élni. Tagjai számára olyan színvonalas programokat biztosít, mely a
szórakozás mellett információt is átad, közelebb hozza az épeket és
a fogyatékkal élőket.
Üde színfoltja a városi programoknak a minden évben megrendezett
Esély Nap. A tavalyi egész napos rendezvény látogatói száma elérte
a 300 főt.
Mindig is törekedett az érthető és ember közeli kommunikáció megteremtésére. Mindez magában foglalja azon speciális tapasztalatok és
információk megosztását, mely az általa képviselt személyek mindennapi életének megkönnyítését teszi lehetővé. Ezen javaslatai, olykor
jobbító szándékú kritikái segítik a városvezetést az akadálymentesítés megvalósítása során, hogy mindaz használtható és élhető legyen
mindenki számára.
Akkreditált foglalkoztatóként első volt a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásában. Széles körű tapasztalatait ezzel
kapcsolatban szívesen osztja meg a helyi vállalkozásokkal és szervezetekkel. Együttműködik és kapcsolatot tart a többi városban működő
civil szervezettel. Segíti őket pályázati lehetőségek megtalálásában,
hatékony és hosszú távú működés alapjainak megteremtésében. Általa
kialakított „Esélyóra” program keretében sorra látogatta és látogatja
a helyi iskolák tanulóit, hogy megismerjék és átéljék a mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők helyzetét.
Az egyesület a város egy olyan civil szervezete, mely taglétszámát
tekintve 800 fővel dicsekedhet, hosszú távú működése mutatja a közösség erősségét és összetartását.

Idén a Kazincbarcika Város Szociális Ellátásáért díjat Pásztor
Józsefné, a KSZSZK Étkeztetés,
Házi Segítségnyújtás intézményegység-vezetője kapta.

Pásztor Józsefné 1958. július 6-án
született Budapesten. Gyermekkorát a Budapest melletti Tökölön
töltötte, itt végezte általános iskolai tanulmányait is. A középiskolát Budapesten végezte, a Móra
Ferenc Egészségügyi Szakközépiskolában. Érettségijét követően 1976-ban kezdett el dolgozni
a Semmelweis Egyetem I. Számú
Sebészeti Klinikáján. Következő
évben okleveles betegápolói képesítést szerzett. Férje foglakozása
miatt elköltöztek Keszthelyre, ahol
üzemi asszisztensként, később pedig bölcsődében dolgozott.
Sajókazára 1984-ben került, akkor
már nagycsaládosként. Egy átképző tanfolyamon 1993-ban szociális gondozó és ápoló szakképesítést szerzett. Az akkori Szociális
Szolgáltató Központ egyik intézményegységében, a 3. Számú
Idősek Klubjában 1993. november
1-jén kezdett dolgozni. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi karára 2002-ben jelentkezett,
ahol 2006-ban szociális munkás
diplomát, majd 2011-ben szociális szakvizsgát szerzett az Idősek
szociális ellátása témacsoportból.
Ugyanebben az évben az Étkeztetés, Házi Segítségnyújtás intézményegység vezetője lett. Működése alatt folyamatosan bővült a
házi segítségnyújtás szolgáltatás,
amely mára eléri a 140 fős ellátotti
létszámot. Ágnes megbízhatósága,
feladatorientáltsága, széles körű
szakmai felkészültsége kimagasló. Nyugalmával, higgadtságával,
megbízhatóságával példát mutat
munkatársai előtt. Munkájában
precíz, gondos, kollégáival nagyon
jó kapcsolatot ápol. Precizitásának,
szakmaiságának, rugalmasságának, lényegre törő szemléletének
köszönhetően a 2020. évi járványhelyzet idején folyamatosan biztosított volt nem csupán a házi segítségnyújtást rendszeresen igénybe
vevő idős emberek otthoni biztonságos ellátása, hanem a további jelentős számú otthonában védelmet
találó idős jelentkezőről történő
gondoskodás is megoldottá vált.

ÉRTÉKESÍTIK A FELÚJÍTANDÓ INGATLANOKAT
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
még 2017-ben fogadta el az ingatlanstratrégiát az önkormányzati ingatlanokra vonatkozóan,
miszerint azok számát meghatározott keretek között csökkenteni szükséges. A grémium újabb
önkormányzati tulajdonú lakás eladása mellett döntött.
A meghirdetett ingatlanok nagy
része az Építők útján, valamint a
Május 1. úton található. A lakások
többsége hosszabb ideje üresen
áll, felújításra szorulnak, általában
kis alapterületűek, olykor gáz- és
villanyóra nélküliek.
– Az önkormányzati lakások eladásáról minden esetben a kép-

viselő-testület dönt. A kiadhatatlan, vagy rendkívül nehezen
kiadható önkormányzati ingatlanok értékesítésére azért van
szükség, mivel így bevételt nem
hoznak, ráadásul üresen állva is
fizetni kell többek között a közös
költséget, a távfűtéses lakásoknál a fűtést és minden egyéb felmerülő kiadást. Rengeteget kellene rájuk költeni, a bérleti díjból
pedig több év alatt sem folyna be
annyi bevétel, amely fedezné a
rekonstrukció költségét – tudtuk meg Szitka Péter polgármestertől.
Az önkormányzat a pályázatok
és licittárgyalások kiírásával, valamint az eladás lebonyolításával

az ingatlankezeléssel foglalkozó
Barcika Szolg Kft.-t bízta meg.
– Idén már öt körben hirdettünk
meg önkormányzati tulajdonú lakásokat. Olykor egy-egy lakást
többször is megpályáztattunk az
érdeklődés hiánya miatt. Az erősen leromlott állagú lakásoknál
számítani kell arra, hogy a gázés villanyórák beszerelése mellett
teljes gépészeti felújítás, burkolat és nyílászárócsere szükséges,
ami jelentősen megnöveli a ráfordított összeget – mondta el dr.
Kovács László, a cég ügyvezető
igazgatója.
Információk és hirdetmények:
barcikaszolg.hu, kolorline.hu és
Facebook-oldala.

ÚJ LAKÓÖVEZET KIALAKÍTÁSÁT TERVEZIK
Az elmúlt években növekedett
azon polgárok száma Kazincbarcika térségében, akik szeretnélek ingatlant vásárolni és arra házat építeni. A városban jelenleg
nincsenek olyan zöldmezős területek, ahol a közművek teljeskörűen rendelkezésre állnak egy,
a kor színvonalának megfelelő
családi ház építésére. Az önkormányzat vizsgálja annak a lehetőségét, hogy ezt milyen költségek és megoldások mellett tudná
biztosítani.
A Várhegy, a Ménes utca, valamint a tervezett sportliget által
határolt területen új lakóövezet
kialakítását és telkek árusítását

tervezik. A projekt megvalósításához szükséges technikai előkészületek feltételeit biztosította
a grémium a javaslat elfogadásával.
– A fiatalok lakásépítési kedve az
elmúlt időszakban a térség más
városait tekintve jóval magasabb.
Ebben az önkormányzat mindenképpen kíván valamilyen támogatást nyújtani. Van egy nagyon
magas nívójú városszemlélet, ami
a lakásépítésben is kell, hogy érvényesüljön, ezért a főépítésszel
és a szakmai stábbal egy olyan
helyszín kijelölését céloztuk meg,
ahol a Bükk lábánál, Kazincbarcika egyik legszebb részét tud-

nák benépesíteni az odaköltözők.
A híres filmsorozat utcanevével
– Lila akácok – jelezvén az ottani utcastruktúra kialakítását, a
szakmai berkekben lila akácnak
nevezzük a projektet – árulta el
Szitka Péter polgármester, aki
hozzátette, hogy erre egy komplett koncepciót dolgoznak ki,
amelyben a különböző feltételrendszereket, a telekárat, a terület használatát, és minden egyéb
részletet tisztáznak.
A folyamat során született döntéseket a közeljővőben a képviselő-testületi üléseken a város
vezetése nyilvánosságra hozza
majd.
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KO LO R H É T

JEGYVISSZAVÁLTÁS
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, nyitvatartási időben.
A megadott időponton túl
jegyvisszaváltási lehetőséget nem tudunk biztosítani.
Megértésüket köszönjük!

Emil
karosszéria

állatorvos

Érdeklődni:
06-30/479-3914

BETEGVIZSGÁLAT,
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS:
INGYENES

KAZINCBARCIKA,
BERCSÉNYI ÚT 17.

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:

4 500 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:

4 500 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás

7 000 Ft

szukamacska-ivartalanítás

12 000 Ft

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

szukakutya-ivartalanítás

17 000 Ft-tól

KAZINCBARCIKA, VERES PÉTER ÚT 11.

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

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

IMPRESSZUM
KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, megjelenik
péntekenként ISSN 2416-2531
Megjelenik hetente 35000 példányban.
Kiadó: Barcika Art Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
T.: 48/510-220 | F.: 48/510-224
Ügyvezető igazgató: dr. Makkai Orsolya
Főszerkesztő: Hegedűsné Munkácsi Mónika
Munkatársak: Bartók Bence, Szűcs Krisztina,
Untenerné Márton Ágnes
Tördelés, design: Augusztin Nándor, Ursutz László
Hirdetésfelvétel: 20/428-1830
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 1/A
Telefon: 48/800-800

E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős vezető: Németh Balázs ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban megjelenő
cikkek, képek bármilyen formában való felhasználása a kiadó írásos engedélyével
lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben, hirdetésekben megjelenő személyek
személyes adatai az információs önrendelkezésről és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések,
cikkek közzététele céljából kezeljük. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról,
és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését.
Az adatkezelésekkel kapcsolatos panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.

munkatársat keres

KIT KERESÜNK?
A leendő kollégánknak nagy precizitással, megoldás - és ügyfélorientált
szemlélettel kell végeznie a munkáját, együttműködésben a kollégáival.
Pályakezdőket is várunk, akik nyitottak arra, hogy mentor mellett
tanuljanak be.
Az alábbi kritériumok vannak a kiválasztásnál:
• szakmunkás végzettség, lánghegesztői képesítés megléte,
• B kat. jogosítvány, gépjármű vezetési tapasztalat.
AMIT KÍNÁLUNK
A közszolgáltatási feladatokból adódóan a jó szakemberek számára itt
mindig van, lesz munka!
Azokat várjuk, akiknek fontos a biztos céges háttér, kiszámíthatóság.
Alkalmazotti jogviszonyban, határozatlan idejű, teljes munkaidős
lehetőséget kínálunk.
Az alapbér a garantált szakmunkás bérminimumról indul (próbaidő alatt).
Túlmunkák (pl. váratlan meghibásodás elhárítása) esetén választható a
pénzben történő kifizetés vagy szabadidőben történő megváltás is.
• Ebben a munkakörben telefont és telefonkeretet biztosítunk a
munkatársaknak a – családtagokra is kiterjeszthető – kedvezményes
céges flottához való csatlakozással.
• Valamennyi dolgozónknak járó kedvezmény: ingyenes számlavezetés
és pénzügyi tranzakciók, valamint egyéb kedvező költségű banki
szolgáltatások igénybevétele két pénzintézetnél is.
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Kazincbarcika
JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2020. 11. 05.
JELENTKEZÉS MÓDJA:
Jelentkezni a cég honlapján, a Karrier menüpont alatt, a pozícióra kattintva.

Az átadó ünnepségen Szitka Péter polgármester kihangsúlyozta,
hogy a többszereplős összefogásnak köszönhetően ismét egy
korszerű sportinfrasturktúrával
gazdagodott a város.
– A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége és a helyi
Sláger Kazincbarcikai Kosárlabda
Sportegyesületet között kialakított sikeres együttműködésnek,
a Framochem Kft. és a BorsodChem Zrt., valamint Kazincbarcika Város Önkormányzatának támogatásával megvalósuló, régen
várt projekt nagy lépést jelent a
város sportéletében – mondta
el a városvezető, aki hozzátette,
hogy ezzel a beruházással a tavaly megújult 21. századi kosárlabdacsarnok mellett kültéren is
hódolhatnak szenvedélyüknek a
sport kedvelői.

Szintén az összefogás fontosságát emelte ki Bodnár Péter, a
Magyar Kosárlabda Szövetség
főtitkára.
– A koronavírus-járvány okozta
helyzetben még nagyobb jelentőséggel bír, egy ilyen kültéri pálya
megvalósítása, hiszen a tornacsarnokok bezárása miatt jelentősen nehezebbé vált az utánpótlás-nevelés helyzete az országban
– fejtette ki a szakember.
Szegediné Aleva Andrea, a Sláger
SE elnöke köszönetét fejezte ki a
szakszövetségnek, a támogatóknak és rengeteg „csont nélküli”
dobást kívánt a spotolóknak, akik
az átadó után azonnal birtokba
vették a pályát.
Mint ismeretes a Sláger Kazincbarcikai Kosárlabda Egyesület
második éve pályázik a Magyar
Kosárlabda Szövetség által kiírt

látványcsapatsportágak támogatási rendszerének működési
pályázatára. Az utánpótlás-nevelésre kapott 18 millió forint
összegű pályázat biztosítja az
egyesület egész éves működését, utánpótlás korosztályos bajnoki rendszerben való részvételét, sportszerek vásárlását és az
utánpótlás-neveléssel kapcsolatos költségek, kiadások fedezetét.
Az utánpótlás-nevelés mellett
lehetőség volt infrastrukturális
pályázatra is, melyet kihasznált
az egyesület vezetése a városi sportberuházások fejlesztése
érdekében, szorosan együttmű-

ködve és egyeztetve Kazincbarcika Város Önkormányzatával.
Ennek eredménye a teljes belső
rekonstrukción átesett Irinyi Tornacsarnok, melynek 45 millió forint értékű felújítási költségének
30%-os önerejét, 14 M Ft-ot az
önkormányzat biztosította.
2020 tavaszán szintén pozitívan
értékelte a szövetség az egyesület ezirányú pályázatát, amelynek
végeredménye ez a kétpályás,
versenyborítású streetballpálya
megépítésére. Ez a fejlesztés sem
valósulhatott volna meg az önkormányzat mostani, 13 222 415
Ft-os támogatása nélkül.

KÉT ÚJ FITNESZPARK ÉPÜL A VÁROSBAN

FŰTÉSSZERELŐ

FELADATOK
Az új munkatársunk a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok
ellátásában fog részt venni, hőközpontokban történő karbantartási és
hibaelhárítási munkálatok végrehajtásában, valamint az ügyfeleinknél
történő gépészeti szerelések elvégzésében.

SZABADTÉRI STREETBALLPÁLYÁT AVATTAK

BERUHÁZÁS

A Barcika Szolg Kft. Energetikai Igazgatósága

RÓLUNK
A Barcika Szolg Kft. a Barcika Holding Vállalatcsoport tagvállalataként
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízásából közszolgáltatási
feladatokat lát el a távhőszolgáltatás, az ingatlangazdálkodás területein.

SPORTINFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

Átadták a szabadtéri, edzések mellett versenyek rendezésére is alkalmas, két 32×17 méteres streetballpályát, és a hozzájuk tartozó
2×40 fős lelátót az Irinyi Tornacsarnok melletti 1220 m2-es területen
október 22-én.

A 2019/2020-as bérletes színházi évad 2020. október 7-8.
időpontokban elmaradt Kassai Thália Színház

KÖSZÖNJÜK MEGÉRTÉSÜKET, TÜRELMÜKET!

Dr. Minár Gyula

TELJES KÖRŰ
BIZTOSÍTÁSI
ÜGYINTÉZÉS

SZÍNHÁZLÁTOGATÓK FIGYELEM!

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.

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

JACSÓ EMIL
karosszérialakatos
mester
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2020. 10. 30.

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

JELENLEG MEGPÁLYÁZHATÓ ÜRES LAKÁSOK:
112-es lakás

24 m2

120-as lakás

24 m

102-es lakás

24 m2

2

minikonyha nélküli
minikonyha nélküli
minikonyhás, villanytűzhellyel ellátott

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
A helyiség megtekintését kezdeményezni, pályázati kérelmet,
illetve bővebb felvilágosítást kérni, a Barcika Szolg Kft. irodájában,
3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. szám alatt lehetséges.
A pályázatot 2020. november 30. (hétfő) 15.00-ig lehet benyújtani.
Ügyintéző: Kecskeméti Andrea
Telefon: 06 48 799-235, vagy 06 20 461 36 27

Kazincbarcika két legnagyobb terén, a Völgyparkban és a Fő téren számos fitneszeszköz áll a szabadban sportolni vágyó emberek rendelkezésére. A hamar népszerűvé vált eszközöket szívesen vették birtokba és
használják korosztálytól függetlenül nemcsak a helyiek, de a környékről
idelátogatók is. A város több játszóterén találhatóak hasonló edzésre
alkalmas tárgyak, ám több, a belvárostól távol eső környék lakójától
érkezett jelzés az önkormányzat felé, hogy a közelükben is lenne igény
ilyen lehetőségre, amely hamarosan meg is valósulhat.
Kazincbarcika Város Önkormányzata idén júliusban a Nemzeti Szabad
idős-Egészség Sportpark Program
keretében két úgynevezett D-típusú sportpark megvalósítására
kapott támogatást, amelyeket az
Eötvös téri játszótéren és a Radnóti
téren alakítanak ki a közeljövőben.
A 150 m2 alapterületű, gumiburkolatú parkokban több mint 15 eszközön
tornázhatnak majd a mozgás szerelmesei. amelyek többek között
húzódzkodásra, tolódzkodásra, fekvőtámaszra, hasizom-erősítésre,
hátizom-erősítésre, létramászásra, lépcsőzésre, függeszkedésre is
alkalmasak.
A lakosság számára alapvető igény
a helyben rendelkezésre álló sport
infrastruktúra, hiszen a sportolni

vágyó közönség legkönnyebben
saját lakóhelyén érhető el.
– Tapasztalatból tudjuk, hogy az
egészségmegőrzés egyik legfontosabb eszköze a mindennapos sportolás, melyet leginkább a
könnyen hozzáférhető és ingyenes létesítményekkel lehet vonzóvá tenni – mondta el dr. Perjési
Zsolt önkormányzati képviselő.
Az önkormányzat alapvető és tudatos célja, hogy olyan közösségi
tereket alakítsanak ki minél több
városrészben, ahol valamen�nyi korosztály, a fiatalabbaktól az
idősebbekig aktívan töltheti el a
szabadidejét igényes szabadtéri sportlétesítményekben, melyek révén elérhető, hogy az aktív
életvitelt, mozgás-gazdag élet-

módot folytatók száma növekedjen Kazincbarcikán és vonzáskörzetében. A cél, hogy valamennyi
lakos, turista, idelátogató számára a sportolási lehetőségek száma
növekedjen – az esélyegyenlőség
(integráció és akadálymentesség)
biztosításával –, valamint, hogy a
telepített kültéri sporteszközök
használatának köszönhetően a
helyi lakosság egészségi állapota javuljon és fejlődjön testkultúrájuk.
Azzal, hogy a sportolás az emberek mindennapi életének alapvető részévé válhat, segítséget
jelent számukra az egészségmegőrzésben, a betegség megelőzésében, a nevelésben, a
személyiségformálásban; a mozgásműveltség és cselekvés biz-

tonságfejlesztésében. Nem
utolsósorban pedig erősíti a közösségi együttélést és a társadalmi mobilitást, miközben szórakozást és szórakoztatást biztosít.
– A tervezett létesítmények
hasznosítása során elsődleges cél
értelemszerűen a kazincbarcikai
lakosság minél nagyobb arányú
és minél intenzívebb mozgósítása, hogy szabadidejük hasznos eltöltésével egyúttal többet tegyenek egészségük megőrzéséért
vagy épp a megelőzés érdekében.
Szintén fontos az is, hogy mind
a diáksport, mind a tömegsport
egyesületek, klubbok, csoportok,
szervezett keretek között tudják
hasznosítani a kialakítandó kültéri
fitneszparkokat – árulta el Lövey
Zoltán önkormányzati képviselő.
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IDŐSEK HÓNAPJA

AKTÍV OKTÓBE R JÓTÉKONYAN

Októberben rendhagyó módon ünnepelte a szépkorúakat Kazincbarcika Város Önkormányzata, valamint a
programokat szervező cég, a Barcika
Art Kft. városunkban.

JÓTÉKONY HORGÁSZVERSENY

Október 10-én reggel már 7 óra előtt gyülekeztek a horgászok a Csónakázó-tónál, hogy
részt vegyenek a jótékonysági akcióban.

Mivel a koronavírus-járvány miatt az eddigieknél is nagyobb figyelmet kell fordítanunk
idős szeretteinkre, ezért a hagyományoktól
eltérően a zárt térben szervezett közösségi
programokat újszerű, a szabadban is végezhető események, otthon élvezhető receptverseny, totók, kvízjátékok, rajzpályázat, televíziós műsorok és online-torna váltották fel.

SENIOR KUL-TÚRA
– SÉTA A VÁROSBAN

Október elsején indult el az Idősek hónap
ja programsorozat. Az első szépkorúaknak
tervezett program a Senior Kul-túra elne
vezésű belvárosi séta, szobor- és házfaltú
ra volt.

Somodi-Hornyák Szilárd művésztanár vezetésével indult útnak a Senior Kul-túra elnevezésű belvárosi túra. A 1,5 km-es, másfél
órás művészettörténeti séta a Mezey Művészkávézó elől indult a belváros felé, a Rákóczi térről végig az Egressy úton.
A túra alatt a város történetéről, a szobrok
eredetéről, és a városban fellelhető falfestményekről tájékozódhattak szépkorúak.

A horgászversenyre kizárólag 50 év feletti,
állami horgászjeggyel vagy turista horgászjeggyel rendelkező horgászok jelentkezhettek.
A résztvevők egyidejűleg csak 1 darab botot,
azon is csak 1 darab horgot használhattak. A
horgászat, a nem tiltott módszerek kivételével, szabadon választott technikával történt.
A csaknem 30 regisztrál versenyző közül voltak olyanok is, akik a nevezési díj befizetését
követően nem ragadtak botot, de mindenképpen hozzá szerettek volna járulni a kisfiú
gyógykezeléséhez, így közel 60 ezer forint
gyűlt össze az akciónak köszönhetően.
A csípős reggelt követőn a jó hangulatú verseny 12 órai zárása után következett az eredményhirdetés.
Az első helyezett 2,75 kg-al Juhász István lett,
2,13kg-al Jakab Béla, 1,95 kg-al pedig Dubniczky Mátyás állhatott fel a dobogóra. A versenyzők horgászutalványt kaptak ajándékba.

PSZICHOFITNESZ,
AZ ÉLETERŐ SERKENTŐ
Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus tartott lélekme
lengető előadást az Egressy Béni Művelődési Központ színházter
mében október 19-én.
A szakember az úgynevezett eustressz vagy jó stressz jótékony
hatásáról beszélt a közönségének, amellyel az elménket és az immunrendszerünket is erősíthetjük. A professzor asszony elárulta,
hogy a testünk mellett a szellemünknek is szüksége van edzésre,
és tanácsokkal látta el a nézőket, hogyan tudják pozitív irányba
fordítani a gondolkodásukat. A vitalitás generátornak vagy életerőserkentőnek is nevezett stresszes helyzetekre az immunrendszer
hasonlóan reagál, mint a vitaminokra, erősödik és jobban érezzük
magunkat tőle. Arra
buzdította a hallgatókat, hogy keressék vagy teremtsenek minél több ilyen
szituációt: kacagjanak, kocogjanak, lazítsanak, érintsenek,
segítsenek, hogy
sose legyenek betegek.

„KREATÍV NAGYSZÜLŐK” ALKOSSUNK KREATÍVAN ZSOMBORÉRT!

NAPRAKÉSZEN
KAZINCBARCIKÁRÓL

– KISORSOLTUK A NYERTESEKET
A Naprakészen Kazincbarcikáról totó megfejtői között három páros belépőjegyet sorsoltunk ki Prof. Dr. Bagdy Emőke előadására.
A helyes megfejtők közül Hermann Anikó, Vadász Éva és Motkó Mária volt a szerencsés, akik részt vehettek ezen a remek
programon.

Horgoljunk együtt! Fehér horgolt kiscsengők készítésével egy nemes ügyet támogatunk, Burinda Zsombor SMA-1-es gerincve-

lői izomsorvadásos
kisfiú gyógykezelését. Az elkészült alkotásokat átadjuk a
Zsombit segítő Angyalok Jótékonysági Licitcsoportnak
további értékesítés
céljából, valamint
minden leadott kiscsengő után Kazincbarcika Város Önkormányzata plusz
100 Ft-ot átutal a Szép jövőért Zsombornak Alapítvány számlájára.

Leadás: a Mezey István Művészeti Központ
információs pultjánál 2020. december 4-ig.
Az elkészítési útmutató videó a kolorline.hu
hírportálon és a Facebook-oldalán található.
Ha segíteni szeretne, csatlakozzon kezdeményezésünkhöz! Horgolótűkkel elő!
Segítsünk, hogy Zsombi a lehető legteljesebb életet élhesse!
„A nagyi titkos receptje” recept és tálalási
verseny, a „Mesélj képekben a nagyszüleidről!” rajz- és az „Apró-poéták” történetíró
pályázat eredményét keresse a kolorline.hu
oldalon!
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SINOSZ KAZINCBARCIKAI HELYI SZERVEZETE

HARMINCADIK SZÜLETÉSNAPJUKAT ÜNNEPELTÉK

Manapság, mikor oly sok szó esik a fogyatékkal élő emberek integrációjáról, a munka
világába való bevezetéséről, a hátuk mögött
álló támogató szervezeteknek egyre hangsúlyosabb szerepet kell vállalniuk. S nem
csupán az aktív korúak segítéséről van szó,
hanem az idősebb generáció mindennapi életének, látókörének kibővítéséről. Így van ez a
SINOSZ Kazincbarcikai Helyi Szervezeténél
is, ahol három évtizede a tagok életkörülményei határozzák meg működés irányvonalát.
A sokat megélt szervezet szeptember 26án ünnepelte megalakulásának évfordulóját.
A Hotel Lukács kerthelyiségében a meghívott vendégeket és a megjelent tagokat a
helyi szervezet elnöke, Hegyaljai Béla Lászlóné köszöntötte, aki felelevenítette az országos szövetség történetét, és néhány
szó elejéig megemlékezett a kazincbarcikai szervezet mindennapjairól. Kazincbarcika Város Önkormányzatának születésnapi
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KOSZORÚZÁS

TISZTELET A
HŐSÖKNEK

tortáját a Barcika Art Kft. munkatársa nyújtotta át az elnökasszonynak. Ezt követően
emléklappal és egy kis ajándékkal jutalmazták azokat, akik sok éve hűségesek a szervezethez, majd videófelvétellel emlékeztek
a közösség két elhunyt tagjára. A díjátadót
szavalat előzte meg: Kondás Béláné Kinter
Jenő Sorstársaim című versét adta elő. Dienes Mária a Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma elnökének méltató szavai után a Baráti
Kezek jelnyelvi előadásában jelelve hangzott
el a Mit tehetnék érted, valamint a Nélkü-

led című dal. Ezek után Seszták Ferencné
az egészséges életmód titkaiba avatta be a
hallgatóságot. Az ebédszünet elteltével Dr.
Szunyogh Szabolcs, a SINOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének elnöke
szólt a megjelentekhez. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Kardos Mihály, a Kazincbarcikai Hadigondozottak Egyesületének az elnöke, illetve Selmeczkiné Gergely
Tímea a SINOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szervezetének titkára is. Az ünnepet
zenés-táncos mulatság zárta.

SZÍNES PROGRAMOK
A BABÁKTÓL A NAGYSZÜLŐKIG

A rendezvényeken író-olvasó találkozó keretében találkozhattak az érdeklődők Balázs
Ágnessel, illetve Gáspár Andrással. Utóbbi író,
színész egy rögtönzött drámaórán mutatta be
könyvét a középiskolásoknak. Okoseszköz és
közösségi média használatára irányuló tanfolyam zajlott nyugdíjasok részére, a három
év alatti gyermekek szüleikkel Baba-mama
klubfoglalkozáson meseposztós bemutatón
vehettek részt. Alsó tagozatos tanulók részére az ősszel kapcsolatos bábelőadás volt,
a könyvtárosok pedig a hét minden napján
iskolai csoportok részére tartottak különféle foglalkozásokat, mint könyvtárhasználati,
könyvajánló, vagy virtuális irodalmi séta a
kazincbarcikai szobrok jegyében. Galambposta címmel az üzenetküldés történetéről
is szó esett, melynek záró akkordjaként egy
hagyományos módon, kézzel megírt levelet
küldhettek a jelenlévők a könyvtárosoknak.

Mese minden mennyiségben
A „Színezzük együtt Kazincbarcikát!” pályázaton belül megvalósuló Könyves Vasárnap a
maratoni meseolvasás jegyében telt, melynek
során Balázs Ágnes író, színész, Gáspár András
színész, író, valamint Telegdi Ágnes író, természetfotós, illetve a Kazinci Klub tagjai olvastak
mesét a gyermekeknek. Az ingyenes beirat-

30 éves a Barcikai Históriás

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében idén elmaradt az
1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepség és városi koszorúzás.
Rendhagyó módon idén október
22-én Szitka Péter polgármester
és Klimon István alpolgármester
rótta le tiszteletét a forradalom és
szabadságharc hősei előtt. A vá-

rosvezetők koszorút helyeztek
el az 56-os szobornál a polgármesteri hivatal, az önkormányzat, valamint a helyi cégek, intézmények nevében.

Idén ünnepli a harmincadik évfordulóját a Barcikai Históriás helytörténeti magazin. A neves alkalomból Takács Zsolt főszerkesztő emlékezett
vissza az elmúlt három évtizedre.

EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR

Október 5. és 11. között zajlott az Országos
Könyvtári Napok programsorozat, melyhez
ismételten csatlakozott a kazincbarcikai Egressy Béni Városi Könyvtár.

JUBILEUM

kozási lehetőség most online módon is igénybe vehető volt. A nap folyamán a könyvtár közösségi oldalán élő bejelentkezésekkel vonta
be a programba azokat, akik személyesen nem
tudtak jelen lenni. A Nemzedékek egymás között családi programsorozat is ezen a napon

zárult. A „Színek és évek” pályázat alatt tartott Záró vetélkedőn azok a családok vettek
részt, akik végig követték a programsorozat
eseményeit. A résztvevőknek az eszperente
mesétől a lencseválogatásig mindenféle játékos feladatot kellett megoldani.

Tartalmas előadások a könyvtáros szakmai napon
Október 12-én, „Minőségi szemlélet könyvtári
környezetben” címmel tartottak könyvtáros
szakmai napot. Az eseményen Steigervald
Krisztián generációkutató „Generációk harca” címmel videó üzenetben tartott előadást,
majd Tőzsér Istvánné Géczi Andrea, az egri
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
igazgatója prezentációjában világított rá, mi-

lyen fontos az ebben a szakmában tevékenykedők folyamatos képzése. Végezetül Tóthné
Hegyi Judit „Coaching szemlélet a könyvtárban” című előadása zárta a napot, melyen a
civil szervezetek képviselői, a környező településeken tevékenykedő könyvtárak munkatársai, illetve a helyi könyvtár dolgozói képviseltették magukat.

SZEMLÉLETFORMÁLÓ NAP

„ADJ EGY ÖTÖST!”
Szemléletformáló napot tartottak szeptember 17-én, az Ózdi SZC
Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola diákjai közösen a Csillagfürt EGYMI Kazincbarcikai Tagintézményének tanulóival az „Adj
Egy Ötöst!” pályázat keretén belül.
A program célja, hogy a résztvevő diákok, a tanárok és a bevont,
fogyatékossággal élő gyermekek,
közösen végzett tevékenységüket
együtt átélve kerülhessenek közel
egymáshoz. A délután folyamán a
tanulók az ősz témaköréhez köthető közös versmondásban, növényfelismerésben, erdei tanösvény bejárásában, közös őszi fa
feldíszítésében, gesztenyedobásban és az adott évszakhoz kapcsolódó, őszi kézműves foglalko-

zásban vettek részt. A „deákos”
tanulók nyitottan és elfogadóan fordultak a sajátos nevelési
igényű kisiskolás gyerekekhez.
Tanulságos volt látni, hogy milyen könnyen és fenntartás nélkül segítettek tanulási nehézséggel élő társaiknak. A napot
közös csoportkép elkészítésével
és a programba be nem vont tanulók számára meglepetésként
az iskola aulájában tenyérformájú
flashmob kialakításával zárták.

1990 novemberének egyik hűvös, esős napján a Budapestről
Kazincbarcikára tartó buszjárat,
alighogy elhagyta a fővárost, lerobbant. A helyette indított másik
busz egyórás késéssel érkezett
meg a célállomásra. Valószínűleg
egyik utas sem felejtődött a lerobbant közlekedési eszközön, ám egy
fontos csomag igen: a Barcikai Históriás várva várt első száma így
csak a másnapi járattal juthatott
el városunkba. Persze attól, hogy
a pályaudvarra megérkezett, még
nem került az olvasókhoz, azt „teríteni” is kellett, így hát az alapító-főszerkesztő, Takács István
helyi buszjáratokra szállva maga
hordta szét az árusítást vállaló boltokba. De ahogy a későbbiekben
sok más mindenben, egyszer a terjesztésben is akadt különleges segítség. A buszpályaudvar közelében intézkedő rendőrök felfigyeltek
arra, hogy valaki gyanús csomagokat pakol le egy távolsági járatról, ám amint megtudták, miről van
szó, rendőrautójukat postakocsivá
alakítva sorra járták a megadott
címeket – gyaníthatóan pillanatnyi riadalmat keltve az üzletekben
tartózkodókban… Ennyit a terjesztés – ma már bizonyára hihetetlen
– hőskoráról.
A Barcikai Históriás 1991-től 1993ig negyedévenként, majd 2000-ig
évente jelent meg, olykor 100 oldalas kiadványként is. Az évek során
a lapban publikálók köre is egyre
bővült, de már a kezdetektől maga
mellett tudhatott olyan állandó
munkatársakat, mint Bagi Aranka,
Széplaki Kálmán, vagy a helytörténeti újságot grafikáival gazdagító
Mezey Istvánt.

Az ezredforduló után a lap életében egy hosszú szünet következett, amely időszak alatt azonban
olyan mennyiségű képi és írásos
dokumentumokat és értékes új információkat sikerült összegyűjteni,
hogy a folytatás nem is volt kérdéses: akár önmagukban, akár újraírva vagy kiegészítve Kazincbarcika
történetét, mindezeket közkinccsé
kell tenni. 2014-ben útjára indult a
megújult Barcikai Históriás – egy
autóbuszhoz képest mindenképpen – korszerűbb hírszállító eszközön, vagyis az interneten. Az új
cikkek között, a sok érdekes téma
mellett, az olvasó például Kazincbarcika régi utcáin bolyongva megismerkedhet a városunkat egykor
átszelő kisvasutak történetével,
pontos nyomvonalával, betekintést nyerhet az egykori Mazsola
vagy Napfény életébe, a város első
iskolájába, régi rockzenei életébe
vagy néptáncos hagyományaiba,
megtudhatja, miért különlegesek a
szobraink, sőt még azt is, jártak-e
a 60-as években nyugati kémek
(bálnának álcázva magukat) a településen…
A helytörténeti újság utolsó papíralapú száma „Vélemények a Barcikai Históriásról – Válogatás a tíz év
postájából” címmel egy összeállítást tett közzé, melyben idézi a BVK
volt vezérigazgatójának, Körtvélyes
Istvánnak a gondolatait: „…a régi
múltról keveset tudtam. Így külön
élmény volt számomra a Históriás
várostörténeti része. Tehát a városnak nem csak jelene, jövője, hanem
tiszteletre méltó múltja is van.” Ezt
a múltat tárja fel és mutatja be sokszínűen a továbbiakban is a Barcikai
Históriás online változata is.
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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!

ZSOMBI EGYÉVES LETT

Október 22-én Zsombi tortáján meggyulladt az első szál gyertya, jelezve a kisfiú
születésnapját. Sajnos Zsombor a többi kisgyerekkel ellentétben nem tudta elfújni, kacagva örülni neki. Mint ahogy az ajándékok
csomagolását sem tudta boldogan tépkedni. Megannyi vidám, mókás pillanat, melyről
ennek a kisembernek le kellett mondania!
Most már kapaszkodva állhatna, sőt, mutogatva, vagy akár sivalkodva adhatna hangot
akaratának. Ám az élet kegyetlen, Zsombi
SMA-1 betegként mindezekre nem képes.
Mozgása minimális, a végtagok mozgástere behatárolt, a gyenge gerince miatt ülni
sem ülhet, de még a fejét sem tudja megemelni. Szüleinek nélkülöznie kell jókedvű
gügyögését is, hiszen a légzéséért felelős
izmok olyan gyengék, hogy a sírása, a nevetése is szívfájdítóan halk. De Zsombi és
szülei sosem adják fel! Küzdenek egy élhetőbb életért, a reményért, hogy kisfiuk egyszer ugyanolyan boldog gyermek, felnőtt
lesz, mint bármelyik másik ember. Már több
mint négy hónapja futnak versenyt az idővel, hogy megszerezzék azt az összeget,
ami hozzásegítheti őket, hogy gyermekük
megkapja a gyógyulást jelentő Zolgensma készítményt. Lássuk, mire képes ez a
gyógyszer! A Zolgensma a gerincizmok sorvadásának (SMA) eseti kezelésére szolgál. A
Zolgensma eljárása arra irányul, hogy előállítsa annak a hibás génnek a működőképes
változatát, amely egyszeri intravénás infúzió útján megállíthatja a betegség kifejlődését. Most már mi, laikus emberek is tudjuk,
– hisz van rá magyar példa – hogy ez a szer
hatékony a betegség kezelésében.
Rengetegen fogtak, fognak össze a pici fiú
ért városunkban, környékünkön és országosan is. Ez a sok szeretet hitet ad az anyukának és az apukának, hogy sikerülhet a
csoda. Az a csoda, mely Zsombi kétéves koráig valósulhat meg, merthogy addig adható
be a szer. A kutatások szerint ugyanis a babák szervezete 24 hónapos korukig a legfogékonyabb a készítményre, ez idáig érhető

el a leghatásosabb eredmény. Ezért küzdenek, ezért küzdünk mindannyian. Az eddig
megtett nagyjából százötvenezer lépés, a
sok utalás, a gyermekért való munka, az ismert személyiségek felajánlásai, a megan�nyi rendezvény a hónap közepéig 100 millió Ft-ot eredményezett Zsombi számláján.
Egész falvak, városok, közösségek moz-

dultak meg a nemes ügy érdekében. Olyan
rangos nevek álltak a család mellé, mint például Zorán, a Kossuth-és Liszt Ferenc-díjas
előadóművész, Keleti Andrea táncművész,
Ganxsta Zolee és a Kartel, vagy éppen Kovács Kokó István ökölvívó. A Szép jövőért
Zsombinak Alapítvány sikert könyvelhetett
el többek közt az országos szinten megrendezett futóversenyen. Városunk polgárai és intézményei sem tétlenkedtek. Elég,

ha a sütivásárra, vagy a zenei előadásokra gondolunk. Ezenkívül az idősek hónapja
programsorozat több rendezvénye is Zsombinak szólt. Ilyen volt a várost bejáró Senior Kul-túra programja, valamint a pecásokat megmozgató horgászverseny. Az ügyes
kezű hölgyek pedig kiscsengőkkel lephetik
meg Zsombit Mikulásra, ugyanis az elkészült
alkotásokat a picit segítő Angyalok licitcsoport kapja meg további értékesítésre. Az értékesítés összege, illetve minden kiscsengő
után Kazincbarcika Város Önkormányzata
által további 100 Ft utalás a „szép jövőért
Zsombornak Alapítvány” számlájára kerül.
A kiscsengők leadási határideje: december
4. Ugyancsak Zsombiért lehet teljesíteni a
Virtuális Kolorfutást. A különböző etapokra szóló nevezés határideje december 1-ig
folyamatos, a kiválasztott távot december
10-ig lehet teljesíteni. Még mindig leadhatók a kupakok a szokott átvevőhelyeken. A
csekkek továbbra is megtalálhatók a Mezey István Művészeti Központ információs
pultjánál, illetve az Sma baby Zsombor Facebook-oldalon, és az smazsombor@gmail.
com e-mail-címen kérhetők.
Apró mértékben, de azért napról-napra erősebb a csöppség. Hatalmas eredmény volt,
amikor segítség nélkül meg tudta tartani a
lábacskáit. Október közepén pedig megkapta az újabb Spinraza kezelést. Ez általában
nemcsak a gyereket, hanem a szülőket is
alaposan igénybe veszi, hiszen nem fájdalommentes a folyamat, ráadásul Zsombinak olyan kis vénája van, hogy többször kell
megszúrni, míg sikerül megtalálni, s le tudják
venni a vért, illetve a gerincvelői folyadékot.
Az édesanya bízott benne, hogy az előzőekkel ellentétben most zökkenőmentesebb
lesz a kezelés. Sajnos, ezúttal is csalódnia
kellett, ez alkalommal sem bizonyult kevésbé fájdalmasnak a kezelés.
A kazincbarcikai KolorTV munkatársai végigkísérték Zsombi kezelését, melyet a kedves nézők nemzeti ünnepünkön tekinthettek meg a televízióban.

Továbbra is várjuk segítségüket, mert csak együtt sikerülhet
Aki segíteni szeretne, a következő módon teheti meg:
SZÉP JÖVŐÉRT ZSOMBORNAK ALAPÍTVÁNY
Számlaszám: 11734152-21916838
Eurószámláról: IBAN: HU97 1173 4152 2191 6838 0000 0000
SWIFT kód:
OTPVHUHB
Ezen túlmenően virtuális kisautóval, vagy macival lepheti meg Zsombit.
Bővebben a lehetőségről az Sma baby Zsombor Facebook-oldalon, valamint
Instagramon olvashatnak.
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INTERJÚ

„Marikám, soha nem szabad leülni!”
Oszvald Marika Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznőt fantasztikus energikusságáról ismeri a közönség. A mindig jókedvű, közvetlen művész életeleme a szeretet,
mely a színészléthez, a családhoz és barátaihoz köti. Máig édesapja intelmei határozzák meg mindennapjait: soha nem szabad ellaposodni, a szellemnek és a testnek
szüntelen mozognia kell. Nyughatatlan természete nem is engedélyezi a pihenést, az
interjú idején épp próbára igyekezett, hogy aztán a következőre siessen. Beszélgetésünket végigkísérte az az erős érzelmi kötődés, ami Oszvald Marika életútját jellemzi.
Ön igazán hűséges típus, hiszen főiskolás
korától, immár negyvennyolc éve, tagja
az Operettszínháznak. Genetikailag van
Önbe kódolva a színház, a zene szeretete?
Minden bizonnyal, merthogy az én drága szüleim szintén az Operettszínházban dolgoztak.
Édesapám Oszvald Gyula operettszínész és
operaénekes volt, anyukám Halasi Marika
szubrett. Én ebben a környezetben nőttem fel,
mely számomra a mesék világát folytatta és
megmozgatta a fantáziámat. Nagyon tetszett,
amit ők csináltak, soha nem gondolkodtam el
azon, hogy valami más pályát is választhatnék. Már az általános iskola alatt mindenféle
tehetségkutató versenyen szerepeltem, állandóan énekeltem, ha kellett, ha nem. Meleg,
bensőséges, játékos, de szigorú neveltetésben részesültünk, ám a szüleim úgy vélték,
hogy egy „tisztességes” szakma mégsem
ártana. Így aztán a közgazdasági technikumban kezdtem a középiskolát, aminek nagyon
örülök, mert más aspektusból is láthattam
az életet, és sok olyan osztálytársam volt,
akivel a mai napig kapcsolatban vagyok. Az
érettségi után felvételiztem a Színművészeti
Főiskolára, ahová első évben nem vettek fel,
mert ugyan tehetségesnek, de éretlennek
találtak a pályára.
Hogyan került mégis a világot jelentő deszkákra?
A sikertelen felvételit követően apukám leküldött Szegedre, ahol Lendvai Feri bácsi volt
az igazgató. A családi fészekből kirepülve
igyekeztem helyt állni, minél több tudást magamba szívni a szakmáról. Itt az első év végén megkaptam a Móricz dzsentrivilágában
élő, játékos, fiatal lány, Biri szerepét, a Nem
élhetek muzsikaszó nélkül című darabban.
A következő évadban a Mosoly országában
játszottam Mi szerepét. Ez hatalmas varázslat volt az életemben, hiszen édesapám partnereként állhattam a színpadon. Onnantól
kezdve fokozatosan kaptam a jobbnál jobb
feladatokat, de másod, harmad szereposztásban. Nem favorizáltak azonnal, ami nekem jó
volt, mert így lépésről, lépésre tudtam előre
jutni és bizonyítani. Emellett megtanultam,
hogy mivel jár ez a pálya. Rájöttem, hogy
nemcsak a tehetség számít, ugyanolyan mértékben esik latba a szorgalom, az alázat és a
kitartás. Ráadásul nagyon szerettem figyelni az előttem való színésztársadalmat, hogy

mire, hogyan reagálnak. Ebből profitálok a
mai napig is.
Mennyire maradt meg ez a bizonyítási vágy,
a maximumra való törekvés?
Folyamatosan jelen van a szakmában és a
magánéletemben is. Engem az életre neveltek. Édesapám mondata mindmáig a fülemben
cseng: „Marikám, soha nem szabad leülni”.
Közel a hetvenhez, fiatalokat megszégyenítő módon spárgázik, hátraszaltózik a
színpadon. Könnyebbséget jelent-e a produkcióknál, hogy fiatal korában számos
sportot kipróbált?
Feltétlenül. Valóban nagyon szerettem a sporttal való mindenféle kapcsolatot. A testem
mind a mai napig kívánja a mozgást. Ilyen
örökmozgónak születtem. Mindig az volt a
véleményem, hogy amit más meg tud csinálni,
arra én is képes vagyok. Izgatott a toronyugrás, a sportolók gyönyörű testtartása, az, hogy
milyen érzés a gerendán, vagy a felemáskorláton megcsinálni a gyakorlatokat. Soha nem
„csúcsszinten” sportoltam, nem akartam én
az olimpiára kijutni, azért csináltam, mert jólesett. A színészetben sem az volt a vágyam,
hogy sztár legyek, hiszen a színház az éltető
erőm, a színpadon töltött idő minden egyes
perce örömforrást jelent.
Pályafutása során szinte valamennyi
szerző darabjában láthatta a közönség.
Lehár, Huszka, Jacobi, Strauss, Kálmán,
csak hogy a fontosabbakat említsük. Ki
a kedvenc komponistája, illetve melyik
darabban élvezte igazán a játékot?
Az ember mindig azt tekinti kedvesnek, amiben a legnagyobb sikerét érte el. Fiatalabb
koromban mindre csodaként tekintettem. Az
utóbbi időben talán a Mágnás Miska, valamint
a Csókos asszony vált a kedvencemmé. Annak idején a Cirkuszhercegnő és a Denevér
töltötte be ezt a szerepet. Azt kell, mondjam,
hogy minden darabot azért szerettem, mert
sikerem volt benne és jólesett csinálni. A játékossága, a humora megfogott. A színpadon
mindig jó kedvem van, és ezt nagyon élvezem. Most már elmondhatom, hogy a prózai
szerepek is kezdenek utolérni. Játszottam a
Sirályban Arkagyinát, a Bunburyban az anya
szerepét. Ősztől meghívtak a a Veszprémi Petőfi Színházba egy háromszemélyes darabra,

melynek novemberben lesz a bemutatója.
Szilágyi Tibor és Bálint András mellett a Hárman a padon című drámát játsszuk.
Mennyire más egy prózai szerepet alakítani,
mint szubrettként zenei darabot játszani?
Tulajdonképpen semmiben sem különbözik,
csupán évjárat különbség van. A szubrett egy
fiatal szerepkör, a prózánál nincs meghatározva a kor. Minden előadás hitelességét az
önazonosság adja.
Mit próbál most?
A Marica grófnőben a Cuddenstein Chlumetz
Cecília hercegnőt, illetve az imént említett
Hárman a padon c. darabban Ambrat.
Ha jól tudom, szereti a természetet és imádja a vizet…
Igen, Gödöllőn van egy telkem, amit szeretettel gondozok. Van konyhakertem is, elég
sokat dolgozom benne, mert kikapcsol. Az
idővel vagyok bajban, most már sok zöldséget
be kellene takarítani, de esik az eső, várom
a szárazabb időt, meg aztán elkezdődött az
évad, a szabadidőm sem annyi, mint az elmúlt hónapokban.
Szinte mindenhol megemlíti, hogy kedveli
a társaságot…
Valóban rendkívül társaságkedvelő ember
vagyok, de emellett rettenetesen szeretem az
egyedüllétet is. Szükségem van az elvonulásra, a feltöltődésre, ezért hagyom ott időnként
a város zaját.
Sajnos, nagyon aktuális a kérdés: a koronavírus-járvány mennyire befolyásolta hétköznapjait? Színház sem volt egy darabig…
Igen, a fellépéseket is lemondták, de alapvetően úgy fogtam fel, mintha szünidő lett
volna. Nem okozott problémát a színházi kihagyás, főleg, mert tudtam, hogy nem azért
van mindez, mert nem kellek, hanem egyszerűen nem lehet. Mivel a veszélyeztetett
korosztályhoz tartozom, nagyon kell vigyáznom magamra. Most is 120 ember közé megyek be, úgyhogy a maszkot hordom, meg a
plexiüveget. De azért most már jólesik, hogy
újra színpadon állhatok!
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DIÁKOLIMPIA

JUTALMAZTÁK A
LEGJOBB ISKOLÁKAT

Jutalmat kaptak a diákolimpián legjobban szereplő iskolák. Október
5-én a Mezey István Művészeti Központban tartottak értékelő találkozót az érintett iskolák vezetői, testnevelői és a városvezetők.
Kétezer-húszban fogadták el a
sportkoncepciót, amelynek lényeges eleme az iskolai diáksport, a diákolimpiai részvétel. A
város vezetői fontosnak tartják
a jutalmazást, így azokat az iskolákat, amelyek eredményesen
szerepeltek a diákolimpiai versenysorozatban, pénzjutalomban részesítették.
– Sajnos a koronavírus miatt a
versenysorozat megállt. Márciusban minden egyes versenyt leállítottak, de addig is értékeltük az
idei tanév diákolimpiai versenytábláját, és a legsikeresebb isko-

lák egy kis pénzjutalomban részesültek – mondta el Kovács
László, az önkormányzat sportszakmai referense.
Két kategóriában, általános és
középiskolákban díjaztak a városvezetők. Az általános iskolák
közül a Kazinczy Ferenc Tagiskola, a Dózsa György Tagiskola és az Ádám Jenő Tagiskola, a
középiskolák közül pedig a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
és az Irinyi János Református
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon bizonyult a
legeredményesebbnek.

ULTRABALATON

KAZINCBARCIKAI
SIKEREK

Idén tizennegyedik alkalommal rajtolt el Magyarország legnépszerűbb
közösségi sporteseménye, az NN Ultrabalaton. Az október első hétvégéjén megtartott 221.9 kilométeres, mintegy 15 000 versenyzőt
felvonultató futóversenyen városunkat öt remek csapat képviselte.
KbJoker néven rajtolt Ujlaki Viktor,
Viszoczky Sándor, Géczy István,
Mitró Attila, Tóth Tibor, Disznósi
Gergő és Bede Krisztián hetes váltója, míg Orosz Csaba csapatkapitányként szervezte a versenyt. A
fiatalemberek 17.56.04. verseny
idővel kategóriájukban az előkelő
harmadik helyet szerezték meg,
három perccel értek célba a negyedik helyezett csapat előtt.
Először vettek részt a versenyen a
Kolorfutók. Gyöngyösi Róbert, Bíró
János, Kerekes Sándor és Takács
Attila négyese 19.09.21 órás versenyidővel a kilencedik helyen zárta az Ultrabalatont.
A kazincbarcikai versenyzők sorában a KolorGirls az egyetlen, csak
hölgyekből álló csapat. Elek-Tóth
Évi, Kovács Eszter, Jaskó Judit, Filkóháziné Sziráczki Barbara, Sallai
Annamária, Kaczvinszkyné Varga
Judit, Szabó Piroska és Szakács
Zsófia igazán kitettek magukért.
Kazincbarcika névvel indult Szitka
Péter, Halász Béla és Dorkó Dániel hármasa. Mindannyian gyakori résztvevői egyéb futóverse-

nyeknek, ez évben is több száz
kilométer van már a lábukban.
Szitka Péter és Halász Béla harmadik ízben startoltak ezen a
megmérettetésen.
Simkó Judit, Tóth Ferenc és Kuzman Krisztina UltraBálozók néven futotta körbe a Balatont. A
két barcikai sportoló mellé Kuzman Krisztina egri futó csatlakozott. Simkó Judit tapasztalt „ultrabalatonozóként” negyedszer
vágott neki a távnak. A trió 26
óra és 56 perc alatt teljesítette
a kört.
– A csapatunk igazából nem
gondolkodott helyezésben,
számunkra az volt a legfontosabb, hogy a tőlünk telhető legjobban teljesítsük a ránk eső távot, mivel mi egyben vállaltuk a
szakaszokat. A futótársnőm 70
km-t, jómagam 74.5 km-t futottam, a hátralevő 78 km-t pedig Tóth Ferenc zárta. Nagyon
jól tudtuk egymást segíteni, azt
gondolom, hogy pozitív benyomásokkal érkeztünk haza – tájékoztatott Simkó Judit.

VÍZILABDA

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SPORT CLUB

Új edző a Delfineknél

Új edző, Tóth Péter irányítja a Delfin Vízisport Klub Kazincbarcika sportolóinak felkészülését. A szakember céljai között szerepel az utánpótlás-bázis további feltöltése és erősítése, valamint a sportág népszerűsítése.
Tóth Péter, a Delfinek új edzője
Egerből érkezett Kazincbarcikára. A csapat trénere az Eszterházy Károly Egyetem vízilabda szakosztályának edzője és vezetője is
egyben. A szakember heti rendszerességgel tart edzéseket az
uszodában, aki stábunknak hangsúlyozta, hogy kiemelt céljai közé
tartozik a vízilabda népszerűsítése, az utánpótláscsapatok további
feltöltése, illetve, hogy minél több
gyerek menjen az uszodába és ismerje, valamint szeresse meg a
sportágat.
A tréner hozzátette, segítőivel
edzésterveket készítenek, amik
alapján akkor is folyamatos marad

a szakmai munka, amikor nem tud
jelen lenni az edzéseken. A szakember további tervei között szerepel a leendő delfinek toborzása
az iskolákban, még abban az esetben is, ha a gyermek nem vízbiztos,
ugyanis vannak olyan csoportok is,
ahol a négy úszásnemet sajátíthatják el a jelentkezők.

BIRKÓZÁS

KÉT ARANY, KÉT BRONZ

Igazán nem panaszkodhatunk
sportolóinkra, folyamatosan
öregbítik városunk jó hírnevét.
Birkózópalántáink Gyöngyösön
értek el kimagasló eredményeket
a közelmúltban, ahol regionális
szabad és kötött fogású versenyt
rendeztek a diák I-es és diák II-es
korcsoport számára. A diák II-es
korcsoportban, 46 kg-ban versenyezve Demeter Dominik az előkelő harmadik helyezést érte el,

63 kg-ban Sztahura Roland kiváló teljesítményt nyújtva, a dobogó legfelső fokára állhatott fel.
Diák I-es korcsoportban Pál-Kutas Levente ugyancsak brillírozva
az első helyet szerezte meg, míg
69 kg-ban Kerekes Viktor szintén
remek teljesítménnyel a bronzérmes helyet foglalhatta el. A fiúk
felkészítői Csepregi György edző
és Kónya Lajos vezetőedző voltak.

SÚLYEMELÉS

ÚJABB MASTERS
GYŐZELEM

Ugyancsak kitett magáért a KVSE
Súlyemelő Szakosztályának vezetője, Pátrovics Géza, aki a Masters Országos Bajnokságról a harmincegyedik aranyéremmel tért
haza. Jeles súlyemelőnk a koronavírus-járvány miatt egyedüliként
képviselte Kazincbarcikát, hiszen
a többi masters korú sportoló nem
merte vállalni a versenyt.
– Én viszont nem akartam szakítani a hagyománnyal, ugyanis
1990-től indulok masters- tehát
35 év felettieknek - tartott versenyeken. Ez volt a harmincegyedik versenyem, amit megnyertem.
Sajnos, szerényebb eredmények-
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kel indultunk neki, mert a járványhelyzet okán sok nemzetközi
megmérettetés elmaradt, amire
készültünk. Ennek a megrendezése is bizonytalan volt, viszont
a részvételi arány nem tükrözte
ezt a bizonytalanságot. A benevezett nyolcvanegy fő mindegyike
versenyzett. Az az igazság, hogy
a versenyzők komolyan veszik a
masters versenyeket, a világ-, illetve az Európa-bajnokság híján
pedig kevés lehetőség van most
versenyzésre, ezért úgy gondolom, aki egy kicsit is edzett rá, elindult – tájékoztatott Pátrovics
Géza.

MEGELŐZÉS

MERKANTIL BANK LIGA A SPORTOLÁS ALKALMÁVAL
IS FONTOS A HIGIÉNIÁS
2020/21 EREDMÉNYEK
SZABÁLYOK BETARTÁSA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

forduló: Vasas FC - Kolorcity Kazincbarcika SC 1:1
forduló: FC Ajka - Kolorcity Kazincbarcika SC 3:1
forduló: Kaposvári Rákóczi FC - Kolorcity Kazincbarcika SC 1:1
forduló: Kolorcity Kazincbarcika SC - Pécsi MFC 0:1
forduló: Sorokság – Kolorcity Kazincbarcika SC 0:2
forduló: Kolorcity Kazincbarcika SC – Dorog 1:1
forduló: Nyíregyháza Spartacus FC – Kolorcity Kazincbarcika SC 1:0
forduló: Kolorcity Kazincbarcika SC – Győri ETO 0:5
forduló: Debreceni EAC – Kolorcity Kazincbarcika SC 0:1
forduló: Békéscsaba – Kolorcity Kazincbarcika SC 1:3
forduló: Kolorcity Kazincbarcika SC – Csákvár 2:1
forduló: Szentlőrinc – Kolorcity Kazincbarcika SC 0:1
forduló: Kolorcity Kazincbarcika SC – Haladás 0:1

A kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 10. helyén áll.
VEGYÉSZ RÖPLABDA CLUB KAZINCBARCIKA

EXTRALIGA
2020/21 EREDMÉNYEK
Szeptember 27. Dunaferr SE - Vegyész RCK
Október 3.
Kecskeméti RC - Vegyész RCK
Október 11.
Vegyész RCK - MAFC-BME

3:2
3:0
3:2

A kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 6. helyén áll.

Október 17.

MAGYAR KUPA
Vegyész RCK - Szegedi RSE

3:0

KAZINCBARCIKAI KÉZILABDA SPORT EGYESÜLET

NB II ÉSZAK-KELET
2020/21 EREDMÉNYEI
Női
1. mérkőzés: Füzesabonyi SC - Kazincbarcikai KSE 26:24
2. mérkőzés: Debreceni VSC U22 - KKSE 34:24
3. mérkőzés: KKSE - VITKA SE 33:29
4. mérkőzés: KKSE - Hajdúböszörményi TE 23:23
5. mérkőzés: Mátészalkai MTK - KKSE 26:20
6. mérkőzés: KKSE - Hatvani KSZSE 23:29
A kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 6. helyén áll.
Férfi
1. mérkőzés: Kazincbarcikai KSE - Nyírbátori BSC 26:37
2. mérkőzés: KKSE - HSE-Hungarospa Nádudvar 38:27
3. mérkőzés: Kispályás Műfüves NKFT - KKSE 31:38
4. mérkőzés: KKSE - Berettyó MSE 32:30
5. mérkőzés: Tiszavasvári SE - KKSE 38:41
6. mérkőzés: KKSE - Bőcs KSC 37:25
A kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 1. helyén áll.

A testmozgás, sportolás a járvány idején is fontos. Testünk, elménk is
akkor egészséges, ha rendszeresen karbantartjuk. Érdemes tehát hetente több alkalommal mozogni. Amikor csak lehet, inkább szabadtéren
végezzenek sporttevékenységet, ha viszont az időjárás vagy a sportág,
amit választanak, zárt térbe szólítja Önöket, a járványügyi szabályok
betartására fordítsanak kiemelt figyelmet!
A legfontosabb megelőző járványügyi szabályok a következők:
– Az edzéseken, sportfoglalkozásokon kizárólag egészséges, tüneteket
nem mutató, magát egészségesnek érző sportoló, illetve edző vehet
részt.
– Az edzések során (edzés előtt és azt követően) is különös figyelemmel kell lenni a személyi higiéne betartására, melynek alapja a gyakori,
alapos, szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés.
– Szigorúan be kell tartani a köhögésetikett szabályait (papírzsebkendő
használata, annak hiányában behajlított kar könyökhajlatába történő
köhögés, tüsszentés).
– Kerülni szükséges a felesleges közvetlen testkontaktust, valamint a
saját arc, szem, száj érintését is.
– A különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében az edzések előtt és után minden esetben fertőtlenítő takarítás elvégzése
szükséges az edzésre szolgáló termekben, a folyosókon és a szociális
helyiségekben, öltözőkben.
– A szociális helyiségekben biztosítani kell legalább a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
– Úgy kell az edzéseket megszervezni, hogy a lehetőségekhez mérten
minél kisebb legyen az azonos időben egy légtérben tartózkodók száma.
– Az edzések során törekedjenek kb. 1,5-2 méteres védőtávolság folyamatos betartására!
– A testi kontaktussal járó sportok (birkózás, judo, stb.) esetén javasolt
az állandó edzőpartnerrel történő edzés.
– Az edzés helyszínét a sportolóknak az edzés végén a lehető leghamarabb el kell hagyniuk.
– Amennyiben megoldható, javasolt előnyben részesíteni a szabadtéri
edzéseket.
– Zárt térben történő edzések esetében a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében kiemelten figyelmet kell fordítani a fokozott és folyamatos szellőztetésre.
KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODA

VÁLTOZOTT A
PÉNTEKI NYITVATARTÁS

A Kazincbarcikai Fedett Uszoda október 15-étől péntekente 8.0020.00 óráig várja a látogatókat.
A látogatóközönség igényeinek figyelembevételével ezen a napon is
este nyolcig tart nyitva az intézmény.
hétfő, szerda:
06.00-18.00
kedd, csütörtök, péntek, szombat: 08.00-20.00
vasárnap:
14.00-21.00
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HIRDETÉS

KO LO R H É T

SÉTÁLJ, KOCOGJ, FUSS ZSOMBIÉRT!
Rögzítsd GPS-óráddal vagy valamely telefonos futóalkalmazás egyikével a teljesítményed, és küldd el a linket
vagy a képernyőfotót a sportszervezes@barcikaart.hu
e-mail-címre!

AZ AJÁNDÉKOD:
EGYEDI VIRTUÁLIS OKLEVÉL
ÉS BEFUTÓÉREM
NEVEZÉSI DÍJ: 4500 FORINT
A nevezési díjból származó bevételt
Burinda Zsombor, SMA-1-es betegségben szenvedő kisfiú gyógykezelésére
ajánljuk fel.

ONLINE NEVEZÉS ÉS INFORMÁCIÓK:
WWW.KOLORCITY.HU
Nevezés október 7-től december 1-ig.
A választott táv teljesítése:
október 7. és december 10. között.
A PROGRAM TÁMOGATÓJA
KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

