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Hamarosan elkészül az 
Irinyi tornacsarnok

Kazincbarcikán is elutasítják 
a rabszolgatörvényt

BOLDOG 
SZÜLETÉSNAPOT, 
KAZINCBARCIKA!

Ke
dv

ez
m

én
ye

s 

el
őn

ev
ez

és
 

fe
br

uá
r 2

7-
éi

g!



3KOLORHÉT • V. / 4.2 2019. FEBRUÁR 1.

TÉ RSÉG

196 ÉVE SZÜLETETT A HIMNUSZ
A magyar kultúra napját 
1989-től ünnepeljük ha-
zánkban, annak emléké-
re, hogy Kölcsey Ferenc 
1823. január 22-én fejez-
te be a Himnusz kéziratát, 
Szatmárcsekén. A „Hym-
nus”, ahogy a költő kora-
beli latinos helyesírással 
jelölte a címét, Kölcsey 
legnagyobb hatású ver-
se, mely 1832-ben, Kisfa-
ludy Károly Aurora című 
folyóiratában jelent meg 
először. A költemény egy 
kéziratcsomag részét ké-
pezte, mely az 1830-as 
években eltűnt.  Kölcsey 
Ferenc kéziratainak je-
lentős részét unokaöcs-
csére, Kölcsey Kálmán-
ra hagyta. A nagy költő 
1838-ban bekövetkezett 
halála után a Magyar Tu-
dományos Akadémia az 
öröklő akkori kiskorúsága 
okán, annak édesanyjával, 
Kölcsey Ádámné, Szu-
hány Josephine-nel kez-
dett tárgyalásokat a kéz-
iratok megvásárlásáról. 
A tárgyalások elakadtak, 
a kéziratcsomag a csa-
lád tulajdonában maradt, 
bolyongásának története 
nem teljesen ismert. Tény, 
hogy a különböző leszár-
mazásoknak köszönhető-
en 1944-ben bukkant fel 
újra, László Magda tulaj-
donában. Végül az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár 
1946-ban vásárolta meg 
Szenes Magdától. (nem-
z e t i ko n y v t a r. b l o g . h u ) 
Kölcsey művét 1844-

ben zenésítette meg Er-
kel Ferenc, s még ebben 
az esztendőben volt az 
első, szabadtéri előadása 
is. A magyarok közmeg-
egyezése által nemzeti 
imádsággá vált költemény 
azonban csak 1989-ben 
lett az alaptörvénybe ik-
tatva. A magyar kultúra 
napján hangsúlyosabbá 
válnak a kulturális, művé-
szeti és művelődéstör-
téneti értékeink bemu-
tatását célzó programok, 
illetve rendezvények. 
Sajószentpéteren az em-
léknapon irodalmi dél-
előttöt szerveztek. Az 
idős korosztálynak tar-
tott rendezvényen a ke-
rek évfordulós jeles ese-
ményekkel ismertették 
meg a ha l lgatóságot. 
Ugyanis nem csupán a 
Himnusz megzenésíté-
sének 175. évfordulóját 
ünnepeljük idén, hanem 
a magyar nyelv hivatalos 
használatát is. Az 1844. 
évi II. törvénycikk alap-
ján 1844-től minden tör-
vényt magyar nyelven al-
kotnak, valamint magyar 
lett az országgyűlés nyel-
ve, az iskolai oktatás ezu-
tán magyar nyelven folyt, 
a hivatali ügyintézések 
nyelve is a magyar lett. 
Hazánk egyik legkiemel-
kedőbb költőgéniusza, 
Petőfi Sándor 170 évvel 
ezelőtt, 1849. július 31-én 
tűnt el a segesvári ütközet 
idején. Holttestének meg-
találására, azonosítására 

több kutatócsoport vál-
lalkozott, ám egyértelmű 
eredményt nem sikerült 
felmutatni. Ma sem tud-
juk, hol nyugszik a neves 
költő. A magyar irodalom 
másik zseniális alkotója, 
Ady Endre 100 éve, 1919-
ben hunyt el. A fenti talen-
tumok és alkotásaik előtt 
verssel, prózával tiszte-
legtek. 
Rudabányán a „Helyi iden-
titás és kohézió erősítése 
a Szuhavölgyi települése-
ken” pályázati támogatás 
keretében ünnepelték a 
magyar kultúra napját. A 
Gvadányi József Műve-
lődési Házban a „Múltbéli 
kalandozások” programon 
belül a Tardonai Kulturális 
Egyesület hagyományőr-
ző műsorát tekinthet-
ték meg az érdeklődők. A 
„Tardonai fonó” című elő-
adás mind színpadi megje-
lenésében, mind öltözeté-
ben, valamint játékában a 
hagyományos paraszti vi-
lágot jelenítette meg. Téli 
estéken a fonó volt a kö-
zösségi élet színtere, ahol 
a lányok, asszonyok szőt-
tek, fontak. Természe-
tesen szerelmek is szö-
vődtek, hiszen a falubeli 
fiatalok itt találkozhattak 
illendően, szülők, rokonok 
felügyelete mellett. Mind-
ezt a hangulatos korabeli 
életstílust idézte vissza az 
egyesület produkciója. 

Bánhorvátiban január 24-
én tartották meg az ünne-
pet. A Berkes János Mű-
velődési Házban mutatta 
be Orosz Margit költő a 
Lélek zenéje és a Gyer-
mektükör című új köte-
teit az egybegyűlteknek. 
Ezt követően Gór Mihály 
festő grafikus munkáiból 
nyílt kiállítás. Köszöntőt a 
település polgármestere, 
Földvári István, a magyar 
kultúra napja alkalmából 
pedig ünnepi beszédet 
mondott Demeter Zoltán 
országgyűlési képviselő. A 
műsorban közreműködött 
a Bánhorváti Szivárvány 
Gyermekóvoda Napsu-
gár gyermekcsoportjának 
szülői közössége, a Ka-
zinczy Gábor Általános 
Iskola tanulói, valamint 
a Bánhorváti Levendula 
Népdalkör. 
Sajókazán január 25-én 
tisztelegtek a nagy for-
mátumú költőnk, valamint 
a kultúra és a közműve-
lődés iránt elkötelezettek 
előtt. Stefán László ünne-
pi köszöntőjét követően a 
Himnusz teljes változatát 
hallhatták a jelenlévők H. 
Petkovics Katalin, Sajó-
kaza díszpolgárának a tol-
mácsolásában. A műsor 
további részében a népi 
hagyományokat ápoló 
Lármafa együttes adott 
koncertet, majd Kroka-
vecz Gyula, helyben élő, s 

alkotó fafaragó munkáiból 
nyílt kiállítást tekinthették 
meg az érdeklődők. 
Kurityánban szintén ezen 
a napon tartották az ün-
nepet, a lovarda épüle-
tének színháztermében, 
ahol Icsó Miklósné, a Ku-
rityánért Alapítvány elnö-
ke köszöntőjében kitért 
a Himnusz születésének 
körülményeire, majd Fa-
sang Árpád ide vonatkozó 
szavait idézte: „ez a nap 
annak tudatosítására is 
alkalmas, hogy az ezeré-
ves örökségből meríthe-
tünk, és van mire büszké-
nek lennünk, hiszen ez a 
nemzet sokat adott Euró-
pa, a világ kultúrájának.”  
Ezt követően Gula Ben-
ce elszavalta a Himnuszt, 
majd Sziráczki Sándor pol-
gármester méltató szavai 
után a Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola gyermekei 
léptek színpadra. Előadá-
sukban a közönség hall-
hatta többek között Arany 
János A walesi bárdok; 
Ady Endre A föl-földobott 
kő; Drégely László Tél vé-
gén című költeményét, 
valamint Szántóné Bárdos 
Anikó adta elő Ágnes Va-
nilla József Attila 100. szü-
letésnapja alkalmából írt 
versének megzenésített 
változatát. A helyi Búzavi-
rág Népdalkör pedig kato-
nadalokból válogatott egy 
csokorra valót.

ÖN KOR M Á N YZAT

KAZINCBARCIKÁN IS ELUTASÍTJÁK 
A RABSZOLGATÖRVÉNYT
Megtartotta az idei év első ülését Kazincbarcika Város Önkor-
mányzatának képviselő-testülete, melyen a város vezetése - ko-
rábbi ígéretét betartva - nemet mondott a tavaly decemberben 
elfogadott „rabszolgatörvényre”, és egyértelmű határozatban uta-
sította el annak alkalmazását. 

Klimon István alpolgármes-
ter érdeklődésünkre elmond-
ta: az országos felháborodást 
kiváltó jogszabálymódosítás 
hátrányosabb helyzetbe hoz-
ná a munkavállalókat, ezért a 
Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a 100 %-os önkormány-
zati tulajdonban álló Barcika 
Centrum Kft. ügyvezetőjét ha-
tározatban utasítja, a Barcika 
Holding vállalatcsoport tagvál-
lalatainál a rendkívüli munka-
időn felül ne kössenek túlmun-
ka el rendelésére i rá ny u ló 
megállapodást. 

Helyi ellenzéki képviselők fel-
vetésére az alpolgármester a 
grémium előtt leszögezte: va-
lóban nem volt idáig precedens 
a cégcsoportban ilyen mértékű 
túlórák elrendelésére, ugyan-
akkor egyik napról a másikra 
születnek döntések, amelyek a 
jövőre nézve ne zárják ki ezek 
a lehetőségét. Példaként a köz-
munkaprogramok kazincbar-
cikai megszüntetését említette, 
azzal ugyanis, hogy a kormány 
nem engedi néhány városban – 
köztük Kazincbarcikán- ezen 
foglalkoztatási programok el-
indítását, könnyen előfordul-
hat, hogy a városüzemeltetési 
cégnél dolgozó munkavállalók-
nak jelentősen többet kell túló-
rázniuk, mint eddig. A testület 
mostani döntésével, viszont ép-
pen ezeket a munkavállalókat 
védi meg, azaz nem lehet majd 
aránytalanul magas számú tú-
lórára kényszeríteni őket.

Egy tavalyi önkormányza-
ti döntés értelmében a koráb-
ban Kazincbarcikai Szociális 
Szolgáltató Központ által ellá-
tott gazdasági feladatokat 2019. 
január 1-jétől ismét egy hiva-
talon belüli osztály látja majd 
el. A Hivatalon belül új osztály-

ként létrejött Intézmény- és Va-
gyongazdálkodási Osztály két 
csoportra tagozódik majd, egy 
Intézményi könyvelési és egy 
Vagyongazdálkodási csoport-
ra. Ennek megfelelően a plénum 
módosította a Képviselő-tes-
tület Szervezeti és Működési 
Szabályzatát is, mely meghatá-
rozza a létrejövő új osztályok jö-
vőbeli hatáskörét és feladatait. 

Az új osztályok és csoportok 
létrehozására azért volt szük-
ség, hogy a korábban megbízá-
si szerződés keretében foglal-
koztatott közétkeztetési díjak 
megállapításával és beszedésé-
vel foglalkozó gazdasági ügyin-
tézők feladatait hatékonyabban 
és szakszerűbben legyen képes 
a város megoldani, továbbá a 
korábban Hatósági és Jogi osz-
tály által végzett érték nélkü-
li és kis értékű önkormányzati 
vagyontárgyak kezelése is az új 
csoport feladata lesz. 

Döntött az önkormányzat to-
vábbá a Kazincbarcikai Szo-
ciális Szolgáltató Központ ál-
tal üzemeltett bölcsődék 2019. 
évi nyári nyitva-, zárvatartási 
rendjéről is. A nyári zárvatar-
tás ütemezésénél a fenntar-
tó KSZSZK ügyelt arra, hogy a 
bölcsődei ellátás folyamatosan 
igénybe vehető legyen a város-
ban. Így az éppen bezárt bölcső-
de helyett, a nyitva tartó má-
sik intézményben megoldható 
azoknak a gyerekeknek az el-
helyezése, akiknek szülei nem 
tudják megoldani a nyári zárva 
tartás alatt a gyermekek fel-
ügyeletét. Ezen kéthetes idő-
szak az intézményekben na-
gyobb karbantartási, takarítási 
munkálatokat végeznek majd, 
és ezen idő alatt kerül sor a dol-
gozók szabadságainak kiadá-
sára is. 

Intézményegység neve Zárvatartási ideje
Kazincbarcikai Szociális  
Szolgáltató Központ 1. Sz. 

Bölcsőde (Pollack Mihály út 15.)

2019. július 15. – július 28.  
(2 hét – 14 nap,  
10 munkanap)

Kazincbarcikai Szociális  
Szolgáltató Központ 2. Sz. 
Bölcsőde (Csokonai út 3.)

2019. július 1. – július 14.  
(2 hét – 14 nap,  
10 munkanap)

Szintén jóváhagyta a képvi-
selő-testület a Kazincbarcikai 
Összevont Óvodák vezetői által 
kidolgozott nyári zárva-, illet-
ve nyitvatartási rendjét is. 2019 
nyarán három tagóvodában 
(Székhely Óvoda, Napsugár Ta-
góvoda, Százszorszép Tagóvoda) 

is energetikai felújítás lesz, ezt 
figyelembe véve az óvodai zár-
va tartás időtartama is úgy lett 
meghatározva, hogy ebben az 
időszakban el lehessen végezni 
a felújítási munkálatokat, biz-
tosítva közben az óvodai ellátás 
zavartalan működését. 

Kazincbarcikai  
Összevont Óvodák

Tervezett zárvatartási ideje

Székhely Óvoda 2019. június 17-től  
augusztus 23. (30)-ig*, illetve  
a munkák ütemezése szerint

Napsugár Tagóvoda
Százszorszép Tagóvoda

Mesevár Tagóvoda

Egész nyáron nyitva
Eszterlánc Tagóvoda

Füzike Tagóvoda
Nefelejcs Tagóvoda

Sajóivánkai  
Napköziotthonos Tagóvoda

2019. július 15-től  
augusztus 16-ig

Zöld Titkok Kastély  
Tagóvoda

2019. július 22-től  
augusztus 16-ig

* A kivitelezési munkák függvényében.

Mint azt Szitka Péter polgármes-
tertől megtudtuk, a beruházások-
ra elnyert támogatás összértéke 
bruttó 209,7 millió forint, melyből 
az érintett tagóvodákban többek 
között homlokzati hőszigetelésre; 
külső nyílászárók cseréjére; lapos-
tető szigetelésére, illetve napele-
mek felhelyezése kerül sor. Ezen 
túl sor kerülhet az óvodákban a 
világítási rendszer megújítására 
is; ledes izzókra cserélik az ösz-
szes lámpatestet, teljes vezeték-és 
szerelvénycserére; fűtéskorszerű-
sítésre és melegvíz-tárolók kiépí-
tésére is sor kerül.

A pályázatokban eddig opcionális 
elemek megvalósítására, mint a 
meleg burkolási munkálatok, elő-
tetők kiépítése és az udvarok par-
kosítása a vezetés további bruttó 
56 millió forint többletforrást sza-
vazott meg.  Szintén az óvodai el-
látással kapcsolatban, elfogadott 
a testület egy elvi szándéknyilat-
kozatot is, melynek értelmében a 
város megkezdi a tárgyalásokat a 

Református Egyházzal az Eszter-
lánc tagóvoda egyházi kézbe tör-
ténő adásáról, melyre leghamarabb 
2019 szeptemberében kerülhet sor.

Az önkormányzat mindezeken túl 
megújította a Kazincbarcikán műkö-
dő három nemzetiségi önkormány-
zattal kötött, korábban elfogadott 
együttműködési megállapodásokat. 
Minderre azért volt szükség, mert 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény értelmében a 
települési önkormányzatoknak le-
hetőséget kell biztosítani a nemze-
tiségi önkormányzatok működési 
feltételeinek biztosítására. Az ezen 
feladatok ellátására kötött korábbi 
együttműködési megállapodásokat 
minden év január 31. napjáig felül 
kell vizsgálnia az adott önkormány-
zatok képviselőinek. Mivel a nem-
zetiségi önkormányzatok műkö-
dése Kazincbarcikán zavartalan, 
a testület változatlan formában 
helyben hagyta ezeket a koráb-
ban elfogadott együttműködési 
megállapodásokat.
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„MI VAGYUNK A VILÁG…”
„Mi vagyunk a világ,

Mi vagyunk a gyerekek,
Mi tehetjük szebbé a holnapot.

Kezdjünk el adni,
Vannak lehetőségeink,

Mi megmentjük a mi életünket,
És igaz, hogy mi tesszük jobbá a világot.” 

Ez az 1985-ös slágerrészlet tökéletes mottója lehetne 
az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákott-
hon Tehetségpont Zenei Tehetséggondozó Műhelyé-
nek keretén belül működő ZTM Group együttesnek. Az 
iskola pedagógusai látva a gyerekek szárnypróbálga-
tásait, 2016-ban létrehozták a csoportot. Ezt követően 
az akusztikus zenét játszó tehetséges fiatalok rekord-
sebességgel robbantak be a köztudatba. Hamarosan a 
helyi és a megyei média kegyeltjei lettek. Évente 30-35 
fellépéssel büszkélkedhetnek, ami tanulmányaik mellett 
bizony, nem kis teljesítmény. Az indulásról, eddig elért 
sikereikről Lukács Balázs műszaki tanárral, az együttes 
vezetőjével beszélgettünk. 

Tanár úr, kezdjük az elején! 
Hogyan emlékszik a kez-
detekre? Egyáltalán mi-
ként épül fel a formáció?  
2016 az építkezés éve volt. 
Pályázati pénzből, tanu-
lókkal karöltve szabad-
időnkben, gyakorlaton 
létrehoztunk egy stúdi-
ót, hangszereket vásárol-
tunk és elkezdtük a gyere-
kek fejlesztését. Már ekkor 
volt kisebb számú fellépé-
sünk. A legelső, s igazán 
nagyszabású, mintegy 400 
ember előtt tartott jóté-
konysági koncert az előző 
évben a mucsonyi árvízká-
rosultak megsegítését cé-
lozta. CD-válogatást csi-
náltunk Dalaink címmel. Ez 
idő tájt kaptunk első ízben 
meghívást a Barcikai Blues 
Barátok által szervezett 
Buffaló Akusztik műsorba. 
Az együttes egyébként tíz, 
tizenkét gyereket tömö-
rít, akik kisebb - nagyobb 
rendszerességgel részt 
vesznek a tevékenysé-
günkben. Különben a ze-
nekar magját stabilan hat 
diák, valamint négy peda-
gógus alkotja. A gyerekek 
között van nagyszerű ütő-
hangszeres, gitáros, zon-
gorista, valamint kitűnő 
énekes lányaink vannak. 

A tanárok közül Bokor-
né Ádám Eszter kolléga-
nőm énekel és gitározik 
a különböző produkciók-
ban, Kasza László Róbert 
kollégám igazi zenevirtu-
óz, azt szoktuk mondani, 
hogy amilyen hangszert a 
kezébe adunk, azon játszik. 
Én pedig elsősorban a gi-
tárral vagyok jóban, illet-
ve a hangszerelésben és a 
műszaki dolgokban veszek 
részt. 

Feltételezem, a folytatás 
nem kevésbé volt produk-
tív. Mesélne erről?
Valóban, a 2017-es esz-
tendő jóval termékenyebb 
volt, a koncertek száma is 
elkezdett gyarapodni. Ak-
kor jött az első országos 
eredmény. Tavasszal Mül-
ler Péter Sziámi a Szeretni 
még című dalukra dalfel-
dolgozó pályázatot hirde-
tett középiskolások szá-
mára, ahol az egyik fődíjat 
mi kaptuk meg. A cappel-
lában dolgoztuk fel a dalt, 
csak énekhangok és rit-
mushangszerek szólalnak 
meg benne. Budapesten a 
zenekar Dürer-kerti kon-
certjén, élőben vehették 
át hallgatóink a díjat. Két-
napos tállyai kirándulást 

nyertünk ezzel. Az ősz a 
készülő második lemez 
munkálataival telt, mely 
tavaly június végén je-
lent meg. Stílszerűen az 
Akusztik nevet kapta. 

Milyen stílus áll legköze-
lebb az együtteshez? Gon-
dolom, elsősorban a fiata-
lok ízlése a mérvadó?
Igen, bár elég fogékonyak 
a gyerekek, úgyhogy kis 
adagokban csepegtetve 
sikerül összehangolni a mi 
zenei világunkat az övé-
kével. Alapvetően pop –és 
rockzenét játszunk, az el-
múlt két évben akusztikus 
remixeket csinálunk. Szé-
les a spektrum, gyakor-
latilag a 60-70-es évek 
előadóitól kezdve napjaink 
slágeréig szerepelnek da-
lok a műsorainkban. 

Elérkeztünk 2018-hoz, 
tekintsünk vissza a ma-
gunk mögött hagyott évre! 
Mennyire volt élménydús?
Nagyon. Megítélésem sze-
rint ez volt az együttes 
legkiemelkedőbb éve, tele 
inspiráló impulzusokkal. 
Gőzerővel és izgalommal 
vetettük magunkat a feb-
ruári, az Eszterházy Károly 
Egyetem által szervezett 
Tehetségútlevél prog-
ramra való felkészülésbe. 
Február 1-jén, megosztott 
első díjat kaptunk. Aztán 
a március 15-ét a Buffaló 
Akusztik sorozatban ün-

nepeltük. Elkezdett felpö-
rögni az életünk, de még 
nem tudtuk, mi mindenben 
lesz részünk az évben. Azt 
álmunkban sem gondoltuk, 
hogy a Petőfi Rádióban el-
hangzó hirdetés milyen 
hatással lesz a teljes 2018-
as évünkre.  Arany János 
Letészem a lantot című 
versének megzenésítésé-
ről szólt a pályázat. Ami-
kor megláttuk, hogy közel 
100 pályamű versenyez, 
elmúlt a maradék önbizal-
munk is. De csak egy pil-
lanatra.  Mivel közönség-
szavazás is volt, gyorsan 
a Facebookra pattantunk, 
és elkezdtük nyomni a kö-
zösségi médiamarketin-
get a zenei műhely tagjai-
val, szülőkkel, rokonokkal, 
barátokkal, szimpatizán-
sokkal együtt. Végül szo-
ros versenyben odaér-
tünk a harmadik helyre, 
ami nagyszalontai utazást 
és fellépést ért, majd ki-
derült, hogy megkaptuk a 
zsűri egyik különdíját, fel-
lépési lehetőséget a Strand 
Fesztiválon. Mondják, evés 
közben jön meg az étvágy, 
így neveztünk a ceglédi és 
tokaji utcazene fesztiválra, 
jelentkeztünk Budapestre, 
a Szakma Sztár Fesztivál 
kísérő programjába fellé-
pőnek. Cegléden három 
másik zenekarral lehető-
séget kaptunk az önálló 
fellépésre, Tokajból szin-
tén kellemes emlékekkel, 

és két díjjal jöttünk haza. A 
nyári szezon június 9-én a 
Borsodchem családi nap-
pal indult, ahol immár har-
madszor léphettünk fel. 
Ezt követte július 21-én 
a Veterán Autós Találko-
zó Hejcén, aztán augusz-
tus 3., a Kolorfesztiválos 
szereplésünk, augusztus 
11., Tolcsvai Bornapok. A 
nyár zárásaként a Strand 
Fesztiválon, Zamárdiban 
adtunk koncertet, és ki ne 
hagyjuk a közmédia Bala-
toni nyár műsorát, ugyanis 
Révfülöpön is jártunk. Az új 
tanévben nagy örömünk-
re meghívást kaptunk a 
Barcika Csillagai 2018 gá-
laműsorba, majd fényse-
bességgel teltek a hetek, 
s ott találtuk magunkat a 
hagyományos jótékony-
sági gálán, ami már a ka-
rácsony hangulatát idézte. 
December 19-én a Polgár-
mesteri Hivatal évzáró 
rendezvényén lépett fel a 
csapat, majd következett 
az egyik kedvenc helyszí-
nünk, a Buffaló Akusztik, 
ahol az évet zártuk. 

Látom, fergetegesre sike-
redett az elmúlt esztendő! 
Idén „veletek ugyanitt”? 
Remélem! Még most kör-
vonalazódik a 2019-es 
évünk, de már van néhány 
helyi vonatkozású felké-
résünk. A Floorball Diák-
olimpián feltétlenül ott le-
szünk…

MAGYAR SPECIÁLIS OLIMPIAI SZÖVETSÉG

Kazincbarcikán ünneplik
a 30. születésnapot

Harmincadik születésnapját ünnepli idén a Magyar Spe-
ciális Olimpiai Szövetség (MSOSZ). Ebből az alkalomból 
nagyszabású ünnepséget tartanak szeptember 21-én Ka-
zincbarcikán.

FELÚJÍTÁS

HAMAROSAN ELKÉSZÜL
AZ IRINYI TORNACSARNOK

Január 31-én zárul a Kazincbarcikai Sportközpont Torna-
csarnoka – közismertebb néven az Irinyi tornacsarnok – 
felújításának első etapja. Megtörténik a küzdőtér, a lelátó, 
valamint az új, modern eredményjelző műszaki átadása.

Az összesen 40 millió Ft-
os TAO-forrásból megva-
lósuló beruházás 30%-os 
önrészét – 14 millió forint 
biztosítását – Kazincbar-
cika Város Önkormányzata 
vállalta.
A rekonstrukció során a 
küzdőteret teljesen újjáépí-
tették, kicserélték a parket-

tát, a palánkokat; a körül-
belül 250 fős emelvényre 
barcikai kék-sárga ülése-
ket szereltek, valamint egy 
modern, új eredményjelző-
vel is gazdagodott a sport-
létesítmény.
– A küzdőtér rekonstruk-
ciója mellett megújult a vil-
lamos rendszer, a követ-

kező szakaszban pedig a 
fitneszterem kap csúszás-
gátló sportpadlót, valamint 
a földszinti folyósók, öltözők 
és mellékhelyiségek festé-
se mellett új ajtókat építe-
nek be, és a lámpatesteket 
is energiatakarékos típusú-
akra cserélik – árulta el Szit-
ka Péter polgármester.
A teljes beruházás végezté-
vel várhatóan március első 
heteiben ünnepélyes kere-
tek között kerül sor a sza-
lagátvágásra.

KERÉKPÁRÚT

FOLYTATÓDIK A KERÉKPÁRÚT-FEJLESZTÉS
Elkezdődött kazincbarcikai kerékpárút-hálózat utolsó sza-
kaszának kivitelezése. A tervek szerint további 700 méter 
hosszan épül majd bicikliút az Alsóvárosi körúton, illetve az 
Attila úton az Építők útja és a Tesco körforgalom között. 

– Az érintett szakaszt szá-
mos, sok esetben a város-

sal egyidős fa szegélyez-
te. Az elöregedett fákról 

lehulló gallyakkal, illetve a 
faállomány balesetveszé-
lyességével kapcsolat-
ban az elmúlt időszakban 
több jelzés is érkezett fe-
lém – árulta el lapunknak 
Pásztor László, a körzet 

önkormányzati képviselője. 
Ezért született az a döntés, 
hogy az épülő kerékpárút-
tal egyidőben a vágásérett, 
balesetveszélyes fákat ki-
vágják, amelyek helyére 
idővel új egyedek telepíthe-
tők épp úgy, ahogy néhány 
évvel ezelőtt a belváros 
felújítása, vagy a Völgypark 
fejlesztése kapcsán.
– Éveken át a téli, fűtési 
időszakban folyamatosan 
problémát jelentett tele-
pülésünkön a magas lég-
szennyezettségi érték. A 
város különböző pontja-
in a fák újratelepítésének 
is köszönhetően idén már 
az országos adatokhoz ké-
pest nem volt kirívó a szál-
lópor-koncentráció – ezt 
Szitka Péter polgármester 
mondta, amikor a kerékpá-
rúttal kapcsolatos fakivá-
gásokról faggattuk. Mindez 
örömteli javulás a koráb-
bi mérésekhez képest. Ezt 

a tendenciát megtartva a 
mostani kerékpárút-sza-
kasz építése során kivágott 
növények helyére hamaro-
san új csemeték kerülnek 
majd.
Tekintettel arra, hogy Ka-
zincbarcikán és környékén 
a közlekedés egyik gyako-
ri és bevett eszköze a ke-
rékpár, a projekt elsődleges 
célkitűzése a biztonságos 
közlekedés, valamint a vá-
ros főbb pontjai elérésének 
biztosítása a kerékpárosok 
számára. Az utolsó etap 
befejeztével Kazincbarci-
kán gyakorlatilag minden 
közintézmény, munkahely 
és bevásárlóközpont meg-
közelíthető lesz a bicikli-
út-hálózat által.
– A kivitelezés során elő-
forduló kényelmetlensége-
kért köszönjük a városrész 
lakóinak eddigi türelmét, va-
lamint együttműködését – 
tette hozzá a polgármester.

A rendezvényen, a tavaly júliusban szintén városunkban 
megrendezett IX. Eunice Kennedy Shriver Emléknaphoz 
hasonlóan színes sport- és kulturális programokkal várják 
az érdeklődőket a szervezők. Az eseményen híres spor-
tolókkal, az ügy iránt elhivatott neves szakemberekkel és 
előadókkal is találkozhat majd a közönség.
Az MSOSZ 1989-ben alakult a nemzetközi speciális olimpia 
mozgalom mintájára, amelyet még a Kennedy család indí-
tott el az 1960-as években. A mozgalom ma már 150 ország 
másfél millió sportolójának nyújt lehetőséget a megméret-
tetésre világszerte.
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SZA K M A I NA P

AZ ÚJ SZAKMAI 
IRÁNYOKKAL ISMERKEDTEK
Gyermekjóléti szakmai workshopot tartott a Miskolci 
Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézmény módszertani hálózati szakértője, Lasztóczi-
né Szomoru Mónika vezetésével Kazincbarcikán január 
24-én. Ilyen jellegű workshopokat a megyében évente 
9 alkalommal rendeznek, mindig más helyszínen, hogy a 
lehető legtöbb szakember számára elérhetőek legyenek. 

A szakmai napok célja, 
hogy a járási család- és 
gyermekjóléti központok, 
illetve a települési család 
és gyermekjóléti szolgá-
latok mindennapi mun-
kájához segítséget adjon. 
Ezeken a fórumon a szak-
emberek tájékoztatást 
kaphatnak az új szakmai 
irányokról, megoszthat-
ják egymással jó gyakor-
lataikat és a problémás 
szakmai kérdések meg-

beszélésére is lehetősé-
gük van. 
A szervezők célja szerint 
ezek a találkozások elő-
segítik a szakmai fejlő-
dést, illetve lehetőséget 
teremtenek a kapcsolat-
tartásra a megyén belül és 
összeköttetést biztosíta-
nak az országos szakmai 
irányítással. A worksho-
pok közvetetten hatnak 
a helyi gyermekvédelmi 
rendszer működésére is, 

hiszen hatékonyabbá te-
szik a társszakmákkal, a 
jelzőrendszer tag jaival 
való együttműködést.
A szakmai napon a részt-
vevők megismerték a 
Kazincbarcikai Szociá-
lis Szolgáltató Központ 
szakmai egységeit és át-
tekintették a kazincbarci-
kai járás gyermekvédelmi 
helyzetét.
Szó esett továbbá a csa-
lád- és gyermekjóléti szol-
gáltatást érintő jogsza-
bályi változásokról, majd 
bemutatkoztak a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Fogyatékosságügyi 
tanácsadók, akik tájékoz-
tatást nyújtottak a tanács-
adás szakmai tartalmáról.

HADIROKKANTAK, HADIÖZVEGYEK ÉS HADIÁRVÁK ORSZÁGOS NEMZETI SZÖVETSÉGE

A DON-KANYAR HŐSEIRE EMLÉKEZTEK 
A doni hősök emléke előtt tisztelegve rendezett meg-
emlékezést a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiár-
vák Országos Nemzeti Szövetsége (HONSZ) kazincbar-
cikai szervezete január 26-án a Mezey István Művészeti 
Központban.

Katonai felhívójellel és 
gyertyagyújtással kezdő-
dött az ünnepség, ahol az 
újonnan belépett tagok-
nak Klimon István alpol-
gármester adta át tagsági 
könyvüket, majd a Putnoki 
Daloskör egy verses-ze-
nés összeállítással emlé-
kezett a Don-kanyarban 
vívott harcokra, valamint 
az elesett magyar kato-

nákra. A doni tragédia a 
magyar hadtörténelem 
legszomorúbb fejezetei 
közé tartozik.
A műsor után Demeter 
Zoltán országgyűlési kép-
viselő mondott köszöntő 
beszédet, aki méltatta a 
magyar katonákat, az el-
esett hősöket, valamint a 
háború értelmetlenségére 
hívta fel a figyelmet.

Hetvenhat esztendeje, 
1943. január 12-én követ-
kezett be a doni tragédia, 
melynek során a magyar 
haderő néhány nap alatt 
több tízezres embervesz-
teséget szenvedett el. 
1942 nyarán a Jány Gusz-
táv vezette, több mint két-
százezer főből álló máso-
dik magyar hadsereget 
kiküldték a keleti frontra. 
A német B hadseregcso-
port alárendeltségébe tar-
tozó magyar alakulatokat 
először vasúton szállítot-
ták, majd több száz kilo-
méteres gyalogmenet után 

érték el a Don-folyó part-
ját, ahol az ekkorra már tel-
jesen kimerült honvédeket 
rögtön harcba vetették. A 
magyar katonáknak a Don 
mintegy kétszáz kilomé-
ternyi szakaszát kellett 

védeniük, több mint felük 
sosem tért haza. 
Az ünnepég végén Kardos 
Mihály, a HONSZ kazinc-
barcikai területi elnöke ele-
venítette fel beszédében a 
Don-kanyar történéseit.

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÖZÉPPONTBAN  
A KULTÚRA 
Különböző versenyekkel ünnepelték a magyar kultúra 
napját a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola 
tanulói január 22-én az iskola tornatermében. A gye-
rekek amellett, hogy jól érezték magukat, új dolgokat is 
tanulhattak a rendezvénynek köszönhetően.

A felső tagozatosok egy 
csapatversennyel, az alsó-
sok pedig rajzversennyel 
készültek a Pollack iskolá-
ban a magyar kultúra nap-
jának megünneplésére. Az 
alsó tagozatosok részére 
meghirdetett rajzverseny-
re idén a népmesék témá-
jában kellett a kicsiknek 
alkotásokat készíteniük, a 
felsősök pedig 5 fős csa-
patokban vágtak bele a 
több részből álló versen-
gésbe.
Az eseményt Kondor-
né Sztojka Ágnes intéz-
ményvezető nyitotta meg, 
kiemelve, hogy mennyi-

re fontos a fiatalok érték-
rendjének szempontjából a 
magyar kultúra, céljuk pe-
dig, hogy arra ösztönözzék 
a gyerekeket, hogy ne csak 
a mai napon foglalkozzanak 
ezzel a témával. 
A fiataloknak játékos fel-
adatokon keresztül kellett 
a magyar kultúra különbö-
ző alakjaival és pontjaival 
megismerkedniük, melyben 
az írók és költők életrajzán 
alapuló feladatokon kívül 
voltak olyan részek is, ahol 
magyar hungarikumokkal 
foglalkoztak, de ezen kívül 
volt versírás, rímfaragás, sőt 
még Activity is.

1000 Mbit/s
www.parisat.hu

SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT 
sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.

Válaszd ki, hogy mekkora sebességű INTERNETET szeretnél.
128 DIGITÁLIS TV (40 HD) csatorna kódolatlanul. 

További 32 TV (15 HD) műsor kódoltan. 
AJÁNDÉK ANALÓG műsorok. 

PRÉMIUM műsorok reklám nélkül: HBO PAK, HBO MAX-PAK, 
CINEMAX PAK, FILM NOW , 6XL 24 órás erotikus csomag. 

ONLINE TV: HBO GO, FILMBOX LIVE
Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal.

Díjmentes számhordozás, PARISAT hálózaton belül ingyenes.
Keresd bátran Üzletkötőinket, akik segítenek eligazodni 

rendkívül széles választékú szolgáltatásaink között.  
MEGRENDELÉS: PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54. 

Telefon: 48/512-448 e-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötők száma: 20/537-2550, 20/563-6496

0 Ft Bekötési díj.   
AKCIÓNK régi és új Ügyfelek részére egyaránt érvényes. 

1000 Mbit/s optikai csatlakozás Kazincbarcikán lehetséges
előzetes technikai felmérés után.  

Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

HELYBEN
VAGYUNK!

A Barcika Centrum Kft.

Feladatok:
• Képviselő-testületi anyagok előkészítése
• Szerződések előkészítése és azok véleményezése
• Cégcsoportot érintő helyi rendeletmódosítások  

előkészítése
• Szabályzatok jogi ellenőrzése
• Közreműködés projektek jogi előkészítésében és 

követeléskezelési eljárásokban
• Kapcsolattartás, együttműködés a cégcsoport 

ügyvédjével
Munkavégzés helye: Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.
Jelentkezés határideje: 2019. február 24.
Részletek és a jelentkezés módja: 
önéletrajz, a pozíció, valamint a bérigény 
megjelölésével és motivációs levél, benyújtásával a 
https://barcikacentrum.hrmaster.hu honlapon.

jogi előadót
keres

A Barcika Szolg Kft. Távhőszolgáltatási Igazgatósága
energetikus munkatársat keres

Főbb feladatok:
• Energiabeszerzés támogatása
• Távhőszámlázás előkészítése
• Beérkező energiaszámlák ellenőrzése, igazolása
• Mérési pontok nyilvántartása
• Mérők, almérők nyilvántartása, nyomon követése, 

hitelesítési időszak nyilvántartása
• Statisztika, jelentések készítése
• Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, 

KSH adatszolgáltatások előkészítése
Munkavégzés helye: Kazincbarcika
Jelentkezés határideje: 2019. február 24.
Részletek és a jelentkezés módja: 
önéletrajz, motivációs levél benyújtásával 
és a bérigény megjelölésével a 
https://barcikacentrum.hrmaster.hu honlapon.
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POSTA LÁ DÁ N K BÓL

KAZINCBARCIKA A 65 ÉVES VÁROS – 2.RÉSZ
Ott tartottunk, hogy Kazincbarcikát 1954. február 
1-jén várossá nyilvánították...

1954. március 20-án ala-
kult meg a Városi Ta-
nács, az ekkorra már 
megépült Újvárosi Ál-
talános Iskola torna-
termében. (Most Mezey 
István Művészeti Köz-
pont.) A város első ta-
nácselnöke Bojkó József 
lett. Mivel elég hamar 
szűknek bizonyult a sa-
jókazinci volt községhá-
za a város számára, így 
még ebben az évben fel-
költöztek a megépült F 
épület Rákóczi téri ol-
dalában található egyik 
lépcsőházába. Ez a hely 
is szűkösnek tűnt, így 
az 1957-ben átadott ún. 
»kiskultúrház« - a volt 
Béke mozi épülete – fel-
ső emeleteit is elfog-
lalták a Tanács részé-
re. Mivel a város építése 
sokkal fontosabb volt 
az egyre növekvő lé-
lekszám miatt, így a Ta-
nácsháza építése a Fő té-
ren egyre húzódott. Csak 
1970-ben tudott a Tanács 
a végleges helyére köl-
tözni az F épületből és a 
»kiskultúrházból« az új, 
és végleges épületébe. (A 
jelenlegi Polgármesteri 
Hivatal is ebben az épü-
letben van.)

1954-ben indították el a 
Kazincbarcika című he-
tilapot is, mely az építő-
ket és városlakókat tá-
jékoztatta a várossal 
kapcsolatos informáci-
ókkal. Az újság 1956-ban 
szűnt meg.
A város építése olyan 
mértékeket öltött, hogy 
még igazán az 5 éves év-
fordulóról meg sem em-
lékeztek. Míg a lakosság-
szám 1949-ben 3 846 fő 
volt, 1960-ban már 14 208 
fő, 1970-ben 26 306 fő, 
1980-ban már 35 552 fő. 
A csúcsot 1985-ben érte 
el a város, ekkor a bejá-
ró dolgozókkal együtt 
42 000 fő volt a lakos-
ság lélekszáma. Ebből 
is látható, hogy a folya-
matosan és meredeken 
emel kedő la kosság-
szám milyen terhet rótt 
az akkori Városi Tanács-
ra: legyen elegendő la-
kás, bolt, óvoda és iskola, 
megfelelő orvosi ellátás 
stb. Nagyon nehéz volt 
az igényeket kielégíte-
ni. A város építése olyan 
rohamtempóban haladt, 
ahogy csak bírt, de még 
így sem tudtak az építők 
lépést tartani az emelke-
dő lakosságszámmal.

Ennek a helyzetnek a 
konszol idá lásá ra egy 
olyan vezetőre is szük-
sége volt a városnak, 
mint Takács István ta-
nácselnök, aki 1969-től 
1989-ig vezette a várost. 
Minden reggel sétát tett 
a városban – munkába 
menet –, és ellenőriz-
te a terek, utak állapo-
tát, hogy minden rend-
ben legyen. Ha kellett, 
saját maga intézkedett. 
Erre volt egy jó példa 
1969 húsvétját köve-
tő keddi nap: értesítést 
kapott, hogy a boltok-
ban nincs kenyér. Miu-

tán végigtelefonálta az 
ABC-ket kiderült, hogy 
a hír igaz. Saját hatás-
körben eljárva kiderí-
tette, hogy a kazincbar-
c i ka i kenyérgyá rba n 
már nincs kenyér, de 
a sajószentpéteri ben 
igen, viszont nincs autó, 
amivel kiszállítsák Ka-
zincbarcikára. Így meg-
szerezve a város Volga 
személygépkocsiját, egy 
kollégájával saját maga 
ment el kenyérért Sajó-
szentpéterre. Ezen a na-
pon többször is megfor-
dultak a sajószentpéteri 
kenyérgyárban, hogy 

elegendő kenyérrel el 
tudják látni a boltokat.
Takács István nem csak 
erről volt híres, hanem 
lokálpatriotizmusának 
köszönhetően arról is, 
hogy Kazincbarcika tör-
ténelméből nagyon sok 
adatot is hagyott hátra 
az utókor számára.
A város fejlődése a rend-
szerváltáskor megtor-
pant… 
(folyt. köv.)

Kismarton Zsolt
Barcikai Históriás 

Helytörténeti 
Alapítvány

A Rákóczi tér.  Jobbra az F épület, balra az N épület.

J U BI LEU M 

50 ÉVES A KAZINCBARCIKAI KÓRHÁZ 
Idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Kazincbarcikai Kórház, amelyre egész 
éves programsorozattal készül az intézmény vezetése és kollektívája. A jubileumi évet 
egy kiállítással egybekötött ünnepi megnyitóval indították január 24-én.

Az ünnepi sorozat megnyi-
tóján Tóth Gábor, az egész-
ségügyi intézmény igazga-
tója köszöntötte a megjelent 
vendégeket. Beszédében 
felelevenítette a városi kór-
ház történetének legjelen-
tősebb állomásait, valamint 
megemlékezett az elmúlt 50 
évben ott dolgozó, megha-
tározó, neves szakemberek-

ről is. A kórház vezetője a 
köszöntő után megnyitot-
ta azt a kiállítást, melyet 
az intézményben működő 
pszichiátriai és rehabilitációs 
osztály betegeinek munkái-
ból állítottak össze. A meg-
hívott vendégek az elmúlt 
fél évszázadot felölelő tör-
téneti fotótárlatot is meg-
tekinthették. Kazincbarcika 

Város Önkormányzatát Kli-
mon István alpolgármester-
képviselte.
A kerek évfordulóhoz kap-
csolódóan 2019-ben minden 
hónapban egészségmeg-
őrző, prevenciós progra-
mokat, közös faültetést, 
bált és különböző közösségi 
rendezvényeket szervez-
nek majd a kórház dolgozói.

REJTVÉNYFEJTŐ
VERSENY
FELHÍVÁS
ÜNNEPELJÜK KÖZÖSEN A  
MAGYAR REJTVÉNYFEJTŐK NAPJÁT!

Egyéni vagy kétfős csapatok jelentkezését várjuk a versenyre, amelyen bárki in-
dulhat. A rejtvények közepes szintűek lesznek. A versenyfeladatok között lesz lo-
gikai, anagramma, sudoku, skandináv és hagyományos keresztrejtvény. 
Mindenki saját magának osztja be az idejét, hogy a legfeljebb két órányi fejtési 
idő alatt melyik rejtvénnyel mennyit foglalkozik.

A verseny szervezői: IDŐVÁR Nyugdíjas Kulturális Klub
 Barcika Art Kft.

A verseny helyszíne: Mezey István Művészeti Központ
 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

A verseny időpontja: 2019. február 16. (szombat) 9.30 óra
 Regisztráció 9.00 órától

Nevezés: ingyenes

Nevezni és érdeklődni 2019. február 11-én (hétfő) 14.00 óráig lehet a  
rendezveny@barcikaart.hu e-mail-címen, vagy a +36-48/310-116-os telefonszámon, 
vagy személyesen a Mezey István Művészeti Központ jegypénztárában.
 A versenyen – a helyszín korlátozott befogadóképessége miatt – csak azok vehetnek 
részt, akik részvételi szándékukat előzetesen jelzik.

Ceruzát, radírgumit mindenki hozzon magával!

HÍVUNK! VÁRUNK! GYERTEK!

kazincbarcikai

BABA 
ÉS

GYERMEKÚSZÁS
Vasárnap délutánonként

várjuk a kedves érdeklődőket!
A foglalkozás díja
1700 Ft / gyermek

Időpont:
minden vasárnap

14.00 -tól
4 hónapos kortól

15.30 -tól
3 éves kortól 

A jegy egy gyermek és maximum 
2 kísérő szülő részére biztosít lehető-

séget a foglalkozáson való részvételre. 
(A babaúszás alkalmával a medencé-  

ben csak 1 kísérő tartózkodhat.)

Testvér, nagyszülő, egyéb - szolgálta-
tást igénybe nem vevő, de az uszoda-
térben megfigyelőként tartózkodó - 

családtag részére látogatójegy 
 vásárlása, váltócipő és váltóruha 

használata kötelező!

A foglalkozáson való részvétel 
feltétele szülői nyilatkozat arról, hogy 

a gyermeknek nincs fertőző, illetve 
olyan súlyos légzőszervi, keringési 
betegsége, amely miatt az úszáson 

való részvétel ellenjavallt.

Oktató: Valkóné Gyulavári Marianna
Bővebb felvilágosítás és információ:

06-30/755-5811 www.barcikaart.hu/uszoda

F E L H Í VÁ S
A Borsod-Abaúj -Zemplén Megyei Kormányhivatal kivételes nyugellá-
tás-emelést, valamint egyszeri segélyt engedélyezhet az alábbi feltételekkel:

Egyszeri segély engedélyezhető: 

Öregségi nyugellátásban részesülő személy részére évente egy alkalommal, 
ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és havi 
jövedelme nem haladja meg,
 • a 75 000 Ft összeget, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
 • a 85 000 Ft összeget, ha egyedül él.

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető: 

Annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő sze-
mélynek, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi ösz-
szege nem haladja meg a 85 000 Ft összeget.

A fenti összegek esetében a hadigondozott ellátások összegét figyelem-
be kell venni.

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak:

 • aki esetében a nyugellátás megállapításától 3 év nem telt el,
 • aki korábbi kivételes nyugellátás emelésétől 3 év nem telt el,
 • nők kedvezményes nyugdíjában részesül.

A kérelemhez csatolni szükséges:

 • a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül betegséget igazoló kór-
házi szakorvosi igazolást,

 • havi rezsi költségről szóló igazolásokat
 • havi gyógyszerköltségről igazolást
 • egyéb igazolásokat, melyekre a kérelem indoklási részében hivatkozik.

Az egyszeri segély és a kivételes nyugellátás emelés engedélyezése iránti 
kérelem a letölthető formanyomtatványon, a szükséges igazolások csato-
lásával a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak 
valamennyi kormányablakában, 23 helyszínen előterjeszthető. 

T U D N I VA L Ó K
A súlyos fogyatékosságot okozó betegségek adókedvezmény igazolásáról

A kedvezmény igénybevételét szabályozó jogszabályok:

49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet a súlyos fogyatékosság minősítéséről és 
igazolásáról 335/2009. (XII.29.) Korm. rendelet az összevont adóalap adóját 
csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékos-
ságnak minősülő betegségekről

Fenti jogszabályok alapján elmondható, hogy:

• a kedvezmény igénybevételéhez a Kormányrendelet mellékletében sze-
replő betegségek valamelyikével kell rendelkezni a betegnek 

• az adott betegség kapcsán meg kell állapítani, hogy az végleges, vagy ideig-
lenes-e, ennek megállapítására kórházi szakorvos jogosult csak, azaz nem 
elegendő egy ambuláns lap, amin szerepel az adott diagnózis, szükséges a 
szakorvos nyilatkozata is az állapot végleges voltáról

• az igazolást kiállíthatja kórházi szakorvos vagy háziorvos (feltéve, hogy a 
szakorvos nyilatkozott a leleten az állapot véglegességét illetően)

• amennyiben az állapot ideiglenesnek véleményezte, az igazolás kiállítására 
csak a szakorvos jogosult

• a kardiológiai betegségkódok esetén a szakorvosnak egyértelműen nyi-
latkoznia kell a betegség NYHA-stádiumát illetően

• az adókedvezmény igénybevételéhez nem szükséges fenti igazolás an-
nak, akinél a fogyatékossági támogatásra való jogosultság határozatban 
megállapításra került

Tehát fentiek alapján csak abban az esetben jelentkezzenek a háziorvosuknál, 
ha rendelkeznek kedvezményre jogosító betegséggel, annak végleges vol-
táról (kardiológiai betegség esetén NYHA-besorolásáról is) szakorvosuk iga-
zolást állított ki, vagy egyértelműen nyilatkozott az ambuláns lapon, záróje-
lentésen. Illetve nem szükséges a háziorvosi igazolásért sorban állnia annak, 
akinek határozata van fogyatékossági támogatásra való jogosultságáról.

Az igazolás háziorvos általi kiállításához szükséges a beteg személyi igazol-
ványa és adókártyája, az igazolás kiállítása 2 példányban történik. Az egyik a 
beteg példánya, a másik alapján a háziorvosnak évente jelentési kötelezett-
sége van az adóhatóság irányába, hogy kinek állított ki és milyen tartalmú 
igazolást. Az adóhatóság ezek alapján egyértelműen vissza tudja keresni 
egy ellenőrzés során a kedvezményre való jogosultságot. Amennyiben a 
jogosultság kiállítása nem a jogszabályokban megfelelően történt meg, úgy 
az adóhatóság kedvezményezésére a kedvezményre való jogosultságot 
igazoló orvos anyagi felelősségvonásra kezdeményezhető.
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Felelős vezető: Köves Béla 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.

Február 2-3.  
(szombat-vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Kolorlive, Fogadóóra, Kék Arany, Híradó)

Február 5.  
(kedd) 10.00 

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)
Vendég: Bakó Beatrix, a Tompa Mihály Református Általános Iskola tanulója
Téma: Fair play díj a Magyar Diáksport Szövetségtől
Vendég: Vida Jánosné amatőr festő
Téma: Kiállítás nyílt a Mezey István Művészeti Központ kiállítótermében
Vendég: ifj. Nagy Zoltán, a Kazincbarcikai Íjász Egyesület versenyzője
Téma: országos bajnoki cím a teremíjász-bajnokságon

Február 6.  
(szerda) 18.00

KÉK ARANY 
Benne: KBSC – Tiszakécske NB II-es labdarúgó-mérkőzés

Február 7. 
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ 
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

 MŰSORAJÁNLÓ

www.langwest.hu  E-000109/2014

Alapvető funkciók, üzenetküldés, tájékozódás az interneten, szöveg szerkesztése

Ingyenes számítógépes tanfolyam Kazincbarcikán

Langwest Nyelvi Központ
Részletek és jelentkezési lehetőség ügyfélszolgálatunkon!

 20/432-2445

Jelentkezési határidő: február 8.

65 éves korig

FITT BARCIKA!
Új órarend február 1-től, kéthavonta változó órarenddel! 

MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!
Az edzésekhez szükséges eszközöket biztosítjuk, törölközőt, vizet, polifoamot hozz magaddal!

NAP IDŐPONT ÓRATÍPUS HELYSZÍN OKTATÓ

Hétfő 18.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Kedd 19.00-20.00 Latin táncvarázs Kazinczy Ferenc Tagiskola Tornacsarnok Szavják András

Szerda

15.00-16.00 Jóga 40 felett Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

18.00-19.00 Gymstick Kazinczy Ferenc Tagiskola Tornacsarnok Czégel Erika

18.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Csütörtök
11.30-12.30

Gerinc-és egészségmegőrző 
torna

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szopkó Roland

15.00-16.00 *Fitt labda óra Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Csákné Csabai Gabriella

Péntek
15.00-16.00 Jóga 40 felett Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

18.00-19.00
19.00-20.00 *Kangoo Pollack Mihály Általános Iskola tornaterem Ríz Zsuzsanna

KÉTHETENTE CSÜTÖRTÖKÖN FUTÓKLUB A POLARRAL 17:30 és 19:00 között.*
* A futóklub  edzéseiről bővebb felvilágosítás Viszoczky Sándortól kérhető a +36 20 391 8138-as számon.

* A csillaggal jelölt órákra előzetes bejelentkezés szükséges!
Jelentkezés fitt labda órára: csakgabika@gmail.com. Jelentkezés kangoo órára: arnoczkine.rzs@gmail.com

Információk: sportszervezes@barcikaart.hu, +36 20 271 4121

KBSC

JÓ BAJNOKI NYITÁNYBAN 
REMÉNYKEDNEK
Lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a Kazincbarcika 
együttese. A Merkantil Bank Liga NB II hétvégi folytatására 
készülő csapat ezúttal NB I-es ellenfél ellen aratott sikert.

A kék-sárgák a Tiszakécs-
ke elleni bajnoki mérkő-
zés előtt, egy az NB I-ben 
3. helyen álló Debrecen 
együtteséhez látogattak. 
A hajdúsági csapat nem a 
legerősebb összeállításá-
ban lépett a pályára. A KBSC 
remekül kezdett, hiszen már 
a 13. percben megszerez-
te a vezetést. Szabó Lukas 
lövését még védte a debre-
ceni kapus, ám a kipattanót 
Raul Palmes a jobb alapvonal 

közeléből a hosszúba lőtte. 
Bő tíz perccel később Var-
ga Kevin 18 méterről elvég-
zett szabadrúgás-góljával 
egyenlített a Loki. 
A második játékrészben 
jobbára a küzdelem do-
minált, de néhány helyzet 
azért akadt ekkor is, de a 
házigazdák és a barcikaiak is 
elpuskázták lehetőségeiket. 
A 71. percben visszavette a 
vezetést a KBSC, hiszen 
egy gyors támadás végén, 

a jobbról érkező beadást 
Gábor Lukács lőtte a pi-
ros-fehérek hálójába, majd 
a 86. percben tovább növel-
ték előnyüket a kék-sárgák: 
ekkor Tóth László volt ered-
ményes. A 3-1-es győze-
lem biztató Gálhidi György 
együttese számára. A KBSC 
valamennyi felkészülési ta-
lálkozóját megnyerte, 37 
gólt rúgott és mindössze 
csupán egyet kapott. Kana-
losék így jó hangulatban ké-
szülhetnek a február 3-án, 
vasárnap délután 2 órától 
kezdődő Tiszakécske elleni 
putnoki mérkőzésre.

VRCK

NEMZETKÖZI SZINTEN 
ELMARADT A BRAVÚR
A férfi röplabda Közép-Európai Kupában két találkozót 
játszott a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika. Marek 
Kardos együttese a Kamniktól idegenben, a Posojilnica 
ellen hazai pályán kapott ki 3-0-ra.

A VRCK a szlovén Kamnik 
otthonába utazott, amely 
Kazincbarcikán 3-2-re nyert 
ebben a szezonban. Marek 
Kardos együttese az első 
szettben jól játszott, hiszen 
vezetett is, de a végjáték-
ra elfáradt és végül 25-23-
ra elveszítette a játszmát. 
A szlovének a másodikban 
25-12-re, a harmadikban 
pedig 25-19-re diadalmas-
kodtak. A 3-0-ás vereség 
kalkulálható volt a szlové-
nok ellen, hiszen remekül 
szerepelnek a sorozatban. 
Az osztrák Posojilnica elleni 
mérkőzésre Marek Kardos 

megerősítette csapatát, hi-
szen Marián Vitko szemé-
lyében szlovák válogatott 
liberót igazolt az együttes. 
A játékossal másfél plusz 
egyéves szerződést kö-
tött a klub. A barcikai edző 
jól ismerte a 25 esztendős 
12-szeres szlovák váloga-
tott játékost, ezért is esett 
rá a választás. 
A Közép-Európai Kupa 
mérkőzésén azonban Vitko 
játéka sem segített. A Po-
sojilnica 25-22-re hozta az 
első felvonást, majd a má-
sodikban 25-20-ra győ-
zött. A barcikaiak az utol-

só harmadik szettben már 
nem fejtettek ki komoly 
ellenállást és a légiósokkal 
teletűzdelt osztrák együt-
tes 25-12-re nyerte ezt a 
szakaszt és 3-0-s győze-
lemmel vágott vissza a ta-
valyi 3-1-es vereségért. 
A Vegyész nincs köny-
nyű helyzetben, hiszen két 
nemzetközi és egy hazai 
kupameccset veszített el. 
Szabó Dávidék lapzártánk-
kor játszanak a Pénzügyőr 
ellen a Magyar Kupa elő-
döntőjének visszavágóján, 
majd február 1-jén Wald-
viertel otthonában lépnek 
pályára a Közép-Európai 
Kupában. A mérkőzések 
eredményeiről legkorábban 
a kolorline-ról értesülhet-
nek.

DELFIN VÍZISPORT KLUB KAZINCBARCIKA

HARCBA SZÁLLTAK A DELFINEK
Véget ért az Északkeleti serdülő bajnokság 2. fordulója, melynek janu-
ár 26-án a Kazincbarcikai Fedett Uszoda adott otthont.

A bajnokságon hat csapat mérette meg magát: az AQUA SE Nyíregy-
háza, a PannErgy - MVLC-Miskolc, a Gyöngyösi Alligátorok Vízilabda 
Club, a Zempléni VK, a Delfin Vízisport Klub Kazincbarcika és a Jászbe-
rényi Vidrák.
A hazai Delfinek két fordulóban is mérkőztek. A délelőtti mérkőzésen 
az AQUA SE Nyíregyháza ellen játszott a csapat, aminek a végeredmé-
nye 32-3 lett a Delfinek javára. Egy kis szusszanás és lelki felkészülés 
után délután ismét harcba szálltak a hazaiak, ekkor a Jászberényi Vid-
rákkal küzdöttek. A végeredmény 21-6 lett Kazincbarcika javára.

A Delfin csapat játékosai: 
Szarvas Gábor, Islai Bálint, Benke Dávid, Czakó Dominik, Gyenes Si-
mon, Kopasz Richárd, Mező István, Patassy Dániel, Schoonens Ryan, 
Szarvas Gergő, Sári Bence Károly, Páhy Dániel
Edző: Onózó Viktor
Vezetőedzők: Orosz Dániel, Brassó Istvánné

MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG

Bakó Beatrix kapta 
a Fair play díjat

Pedagógusok, iskolák és rendező szervezetek képviselői 
vehették át a Magyar Diáksport Szövetség elismeréseit 
a Diákolimpia elmúlt tanévének országos döntőin elért 
kimagasló eredményeikért.

A 2017/2018-ban rendezett Diákolimpia versenyekre 
összesen 300 ezer nevezés érkezett, közülük 18 ezren 
jutottak a sportági döntőkbe. A Magyar Diáksport Szö-
vetség idén ötödik alkalommal részesítette elismerésben 
azokat a pedagógusokat és intézményeket, akik kima-
gasló eredményeket értek el a versenysorozatban, illetve 
a legtöbbet tették a jövő nemzedékének egészséges és 
erkölcsi neveléséért.
A díjakat négy kategóriában adtak át, mint a legered-
ményesebb iskola elismerésének díja, egészségfejlesz-
tő testmozgás és egészséges életmód díja, 2017/2018. 
tanév legjobb diákolimpiai rendezvénye, valamint a Fair 
play díj.
Ez utóbbit végül a kazincbarcikai Tompa Mihály Reformá-
tus Általános Iskola 7. osztályos tanulója, Bakó Beatrix 
kapta, hiszen ővé lett a szövetség 2018-as Fair play díja.

KAZINCBARCIKAI ÍJÁSZ EGYESÜLET

ÚJABB SIKER
A Kazincbarcikai Íjász Egyesület életében a tél nem a 
pihenésről, hanem a felkészülésről szólt. Az IFAA-Te-
remíjász Országos Bajnokság után, január 26-án meg-
kezdték a kvalifikációt a WA-Teremíjász Országos Baj-
nokságra.

A Miskolcon megrendezett ÉMR-Teremíjász OB kvalifi-
kációs versenyen a 125 nevezőből 11 versenyző a Ka-
zincbarcikai Íjász Egyesületből érkezett, akik igen szép 
eredményeket értek el:

Koós Anna 1. hely
Borga Hella 1. hely
Miklós Máté Bendegúz 2. hely
Pongrácz István 2. hely
ifj. Nagy Zoltán 2. hely
Tóth Róbert 3. hely
Andó Dávid 3. hely
Martinkó Tamás 3. hely
Nagy Zoltán 4. hely
Lisztes István 6. hely
id. Sipeki József 7. hely
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Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a következő elérhetőségeken: 
Barcika Szolg Kft. kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea Tel.: 00 36 20 461 36 27  E-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/nyugdijashaz/

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, 
melyek által az emberek életében a kultúra is jelen van.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

CSEMPE  AZONNAL
ÓRIÁSI  VÁLASZTÉKBAN

Alu- és horganyzott
csatornák

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,

nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,

palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,

tetőcserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

06-48/312-823, info@lilatuzep.hu

Úszásoktatás indul felnőtteknek
február 2-án szombaton

kezdő és haladó szinten Kozma Krisztián 
(06-30/211-8496) oktatóval.

A foglalkozások kezdőknél pénteken 
19 órától valamint szombaton 12 órától, 
haladóknál pénteken 18 órától valamint 

szombaton 11 órától kezdődnek. 

Gyermektanfolyam indul
február 8-án pénteken 

Bedéné Tóth Zsuzsanna (06-30/393-0496) 
és Tóth Katalin (06-70/366-7581) 

oktatókkal tudásszint alapján.

A foglalkozások pénteken 16, 17 és 18 órától 
valamint szombaton 9, 10 és 11 órától 

kezdődnek.

Bérletvásárlás, pénztár nyitvatartás:
hétfő, szerda, péntek 17.00 óráig, 
kedd, csütörtök 19.00 óráig

Egy turnus 8 alkalmas, névre szóló 
úszásoktatás-bérlettel vehető 
igénybe, melynek ára 8000 Ft.

Kazincbarcika, Hadak útja 3. 
kazincbarcikai

Kérdezzen előzetesen e-mailben:  
fogadoora.kolortv@gmail.com, 

vagy a műsor ideje alatt telefonon:  
06-48/800-800, 06-48/800-822

Önt is érdekli, mi történik Kazincbarcikán? 
Várja Önöket Szitka Péter polgármester

Február 27. 18.00

NE FELEDJÉK:  – NINCS TÖBB NYITOTT KÉRDÉS


