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3.TOVÁBB ÉPÜL  
A KERÉKPÁRÚT, MEGSZŰNIK 

A VESZÉLYES CSOMÓPONT

ELFOGADTÁK A 
KÖLTSÉGVETÉST

DÍJAZTÁK A 
DIÁKOLIMPIKONOKAT

10.

2019.  
március 15.

Városi ünnepség 
az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc tiszteletére

Mezey István Művészeti Központ
(Rákóczi tér 9.)

9.30 ÜNNEPI MŰSOR
Közreműködik:

Szalóki Ági Liszt Ferenc-díjas előadóművész, 
dalszerző és az Akkord Színpad
Ünnepi beszédet mond: Szitka Péter polgármester
10.30–12.00 CSALÁDI TÖRTÉNELMI JÁTSZÓHÁZ
Jókai tér 
10.00 
KOSZORÚZÁS A JÓKAI-SZOBORNÁL
Közreműködik:

a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola Ifjúsági Fúvószenekara

A program díjtalanul megtekinthető!
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R EJTV É N Y FEJTŐ V E RSE N Y

TALÁNYERŐPRÓBA KAZINCBARCIKÁN
Rejtvényfejtő versenyt szervezett az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub és a Bar-
cika Art Kft. a Mezey István Művészeti Központban február 16-án délelőtt. Az 
immáron éves rendszerességgel megrendezett esemény iránt egyre nagyobb az 
érdeklődés a városban.

Nagy szüksége volt a ce-
ruzára és a radírgumira 
azoknak a versenyzők-
nek, akik belevetették 
magukat a rejtvények 
világába, és egy agytor-
na keretében próbálták 
meg minél gyorsab-
ban és pontosabban 
megoldani a sok-
rétű feladatsort. 
A rendezvényt 
Klimon István 
alpolgármester 
nyitotta meg, 
köszöntőjében 
sok sikert és jó 
szórakozást kí-
vánt minden ked-
ves indulónak, többek 
között édesapjának is, aki 
maga is indult a vetélke-
dőn.
Ezután kezdetét vet-
te a nyolc feladatból álló 
versengés, amely tar-
talmazott logikai, sudo-
ku, anagramma, szám-
piramis, skandináv és 

magyar típusú kereszt-
rejtvény feladatokat is. 
A tapasztaltaknak és a 
kezdőknek is lehetett si-
kerélményben részük, 

hiszen a könnyebbtől 
egészen a bonyolult, sok 
tapasztalatot megköve-
telő feladatokig, sokfé-
le feladvány szerepelt a 
szervezők repertoárjá-
ban. Kazincbarcika 65. 

születésnapjának apro-
póján még olyan kérdé-
sekkel is találkozhattak 
az indulók, melyek szo-
rosan kapcsolódtak a vá-
roshoz.
Az influenzaszezon el-

lenére is nagy volt az 
érdeklődés az ese-

mény iránt, így 12 
páros és 13 egyé-
ni induló agyte-
kervényeit tor-
náztatták meg 
a rejtvények ré-

vén, a legjobbak 
pedig díjazásban 

is részesültek. A 
tárgynyereménye-

ket a Szikra alapítvány, 
a Barcika Art Kft., az Idő-
vár Nyugdíjas Kulturális 
Klub és számos egyéni 
vállalkozó ajánlotta fel.
A megmérettetések végé-
hez érkezve egy bejelen-
téssel is készültek a szer-
vezők, melynek témája a 
város 65. évfordulójához 

kapcsolódott. Az Idővár 
Nyugdíjas Kulturális Klub 
és a Kazincbarcika Város 
Kommunális és Kulturális 
Fejlődéséért Alapítvány 
pályázatot hirdetett meg, 
aminek témája: Milyen-
nek képzelem el a váro-
somat, Kazincbarcikát 35 
év múlva, azaz: A jövő vá-
rosa – Kazincbarcika 100.
A pályázaton minden kor-
osztály részt vehet szin-
te bármilyen technikával 
készült alkotással, legyen 
az irodalmi, képzőművé-
szeti, videós, szobrászati, 
rajz, makett, vagy bármi 
egyedi, amit a jelentkezők 
választanak. 

Az érdeklődőknek moti-
vációs napokat szervez-
nek majd, melyeken kü-
lönböző szakemberekkel 
tudnak konzultálni pro-
jektjeik elkészítésének 
elősegítésében. A legjobb 
alkotásokat pedig június 
végén egy záró rendez-
vényen mutatják majd 
be.
A pályázatok leadási ha-
tárideje május 13.
Érdeklődni és jelentkezni 
a mezey@barcikaart.hu 
címen, illetve a +36-48-
310-116-os telefonszá-
mon, vagy a Mezey Ist-
ván Művészeti Központ 
portáján lehet.

STABIL, FESZES ÉS FELELŐSSÉGTELJES 
GAZDÁLKODÁSRA LESZ SZÜKSÉG 2019-BEN IS

Február 14-én, közel 
három órás testületi ülésen 
tárgyalta Kazincbarcika 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az idei 
költségvetést. A több mint 
120 oldalas, részletes testü-
leti anyagban egyértelműen 
látszik, hogy a megközelítő-
leg 2.6 milliárd forintos kor-
mányzati elvonások ellené-
re stabil lábakon áll a város.
– A 2019-es költségvetés 
összeállításánál a legfonto-
sabb feladat az volt, hogy 
a kötelező alapfeladato-
kat a város biztonságosan 
el tudja látni. Ehhez stabil 
pénzügyi háttér szüksé-

ges, melyre a korábbi évek 
felelős és feszes gazdálko-
dása lehetőséget ad szá-
munkra. Ezen túlmenően a 
korábbi időszakban említett 
beruházások megvalósítása 
is elindulthat. A Fő tér re-
konstrukció második üte-
me és a Dísz tér kialakítása 
mellett tovább folytatódik 
a város közterületeinek fej-
lesztése: járdák, utak, ját-
szóterek felújítása, a közvi-
lágítás bővítése vagy épp a 
kornak megfelelő színvonalú 
térfigyelő kamerarendszer 
kiépítése – foglalta össze 
Szitka Péter polgármester 
a fő irányokat.

– A költségvetés a város 
életében minden évben 

kardinális kérdés, teljesen 
természetes, hogy ilyenkor 
vita alakulhat ki. Úgy gon-
dolom, hogy Kazincbarciká-
nak ismételten a 2019-es 
évben is egy jó és megbíz-
ható költségvetése lehet. 
Magam és a frakció is úgy 
véli, hogy vannak olyan so-
rok, ahol a későbbiekben 
valószínűleg változtatá-
sokra lesz szükség, bízunk 
abban, hogy az önkormány-
zat úgy fogja kezelni, hogy 
az egész évben megbízha-
tó és biztonságos legyen – 
nyilatkozta Knopp Richárd 
képviselő (Fidesz).
Korábbi lapszámunkban 
már hírt adtunk arról, hogy 
a Belügyminisztérium tá-

jékoztatása alapján a köz-
foglalkoztatási program 
megszűnik Kazincbarcikán. 
Amennyiben ez megtörté-
nik, az azt jelenti, hogy több 
mint 860 ember kerül utcá-
ra, nemcsak a polgármes-
teri hivatal vagy a Barcika 
Park Kft., hanem az oktatá-
si intézmények, a kórház, a 
rendőrség és további intéz-
mények dolgozói. A város-
vezetés a BM tájékoztatást 
követően még januárban 
azonnal felvette a kapcso-
latot a Járási Hivatal veze-
tőjével és Demeter Zoltán 
országgyűlési képviselővel 
megoldást keresve a prog-

ram megszüntetése kap-
csán felmerülő problémák-
ra. A február 14-i testületi 
ülés időpontjáig válasz nem 
érkezett, az ülésen a Fidesz 
frakció nevében Knopp Ri-
chárd tett ígéretet arra, 
hogy a válaszadás meg-
történik a közeljövőben, és 
erre valamiféle megoldás 
születik.
– Mi arra készülünk, hogy 
azt a költségvetési sort, 
amely részünkről, mint ön-
kormányzati hozzájárulás a 
közfoglalkoztatási progra-
mot fedezi, mintegy közel 
120 millió forintot, biztosít-
juk és várjuk, hogy mi lesz 
az állami hozzáállás – nyi-
latkozta Szitka Péter

– Számomra elszomorító 
és felháborító, hogy az ál-
lam ebben az évben 1,2 mil-
liárd forint szolidaritási adó 
és 420 millió forint támoga-
tási elvonás mellett a teljes 
közfoglalkoztatási program 
megszüntetésével közel 
1 milliárd forint bértámo-
gatást megvon a várostól, 
annak ellenére, hogy az ön-
kormányzat feszes és fe-
gyelmezett gazdálkodást 
folytat – mondta Molnár 
Zoltán képviselő (DK). 
A költségvetési vitát köve-
tően a grémium a kisebb-
ségi önkormányzatok éves 
beszámolóját is elfogadta.

E LFOGA DTÁ K A VÁ ROS KÖLTSÉGV ETÉ SÉT
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I NTE R J Ú

A CSÜGGEDÉS A HIT CSŐDJE 
Mészáros János Elek magánénekes nevét 2012-ben ismerte meg az ország, amikor 
megnyerte a „Csillag születik” című tehetségkutató versenyt. Azóta ugyan keve-
sebbet lehet hallani róla a médiában, de ez nem jelenti azt, hogy remeteéletet élne. Az 
elmúlt hét évben széltében-hosszában bejárta az országot, 1200 koncert van a háta 
mögött, van hová mennie. A napokban a „Kultúrházak éjjel-nappal” rendezvénysoro-
zat keretében Berentén, a református templomban lépett közönség elé..

Ön végzettségét tekintve 
agrármérnök. Mi vezette 
rá, hogy egy zenei tehet-
ségkutató műsorba jelent-
kezzen?
Akkoriban még a Fejér Me-
gyei Kormányhivatal Föld-
hivatalánál dolgoztam, mint 
főtanácsos, mezőgazdász. 
Az éneklés viszont mindig 
fontos része volt az éle-
temnek. A „Csillag születik” 
nem az első verseny volt, 
ahol elindultam, már koráb-
ban is részt vettem orszá-
gos megmérettetéseken, 
de nem jutottam vele sem-
milyen ismertséghez, hiába 
nyertem meg ezeket a ver-
senyeket. Tulajdonképpen 
egy belső sugallatnak en-
gedelmeskedtem, amikor 
úgy gondoltam, hogy még 
egyszer, utoljára megpró-
bálom. A győzelem telje-
sen megváltoztatta az éle-
temet, ma már teljesen az 
énekléssel foglalkozom. 

A koncerteken kívül ho-
gyan éli a mindennap-
jait? 
Mondhatni, felcserélőd-
tek a szerepek, a korábbi 
szakmám lett a hobbim. 
A természetközeliség 
továbbra is meghatá-
rozó számomra. Fejér 
megyei otthonomban 
földet művelek és álla-
tokat tartok. 

Térjünk vissza a zené-
hez! Melyik stílus áll Ön-
höz közel?
Egyik műfajnak sem va-
gyok az elkötelezettje, 
mindegyikben szeretek 
kalandozni, legyen az ope-
ra, operett, táncdal, népdal 
vagy magyar nóta. Mind-
ben van olyan, amit szí-
vesen éneklek.  A műso-

rokban a kedvenceimet 
válogatom össze, s az azo-
nos mondanivalót igyek-
szem hangsúlyozni. 

Tanult énekelni, vagy auto-
didakta módon sajátította 
el?
Harmincegy évesen kezd-
tem tanulni az éneklést. Az 
egyetem elvégzése után 
maradt egy kis szabadidőm 
és a szomszédos település 
vegyeskarában énekeltem. 
A karnagy figyelt fel a han-
gomra. Érdemesnek ta-
lálta továbbfejleszteni a 
képességeimet, így be-
iratkoztam egy művésze-
ti iskolába.  Ezt követően 
jelentkeztem a Nemzet-
közi Simándy József Ének-
versenyre. Második he-
lyen végeztem, de 
Simándy 

özvegyétől kaptam egy 
különdíjat. Manapság Ná-
dor Magda operaénekesnő 
az oktatóm. 

Simándy József Magyar-
ország egyik legkiválóbb 
tenoristája volt. Példaké-
pének tekinti?

Azt hiszem, azzal, amit ő 
a zenei életben képviselt, 
mindenképpen példakép. 
Életútja pedig abban ha-
sonlít az enyémhez, hogy 
ő sem operaénekesként 
kezdte, autószerelőnek ké-
szült és később lépett erre 
a pályára. 

Amennyire ismerem az Ön 
művészetét, elsősorban 
templomban lép fel. Szíve-
sebben választja ezt a kör-
nyezetet, mint a szabad-
teret, vagy egy kultúrház 
színpadát?
Úgy vélem, a templom az, 
ahol igazán ki tudok telje-

sedni, mert itt annak az 
Istennek a dicsőségére 
tudok énekelni, aki meg-
alkotott, tehetséggel ru-
házott fel és segít egy 
életen át. Az egyéb hely-
színeken tartott koncer-

tek is jók, de más a han-
gulatuk, másként nyilvánul 
meg az ember. Eleve, aki 
egy templomba lép be, tel-
jesen másképp viselkedik, 

mint aki egy műve-
lődési ház 

széksorai között foglal he-
lyet. Nyitottabb a lelke, 
áhítatosabb, könnyebben 
lehet elérni a nézők szívé-
hez. 

Olvastam, hogy az egyik 
kedvenc műve Szabó 
Magdától az „Abigél”. Ez 
igen ritka egy férfitól. Mi-
ért esett rá a választása?
Valóban az egyik kedven-
cem, ugyanis rengeteg 
megszívlelendő gondo-
latot tartalmaz. Példának 
okáért Zsuzsanna test-
vér fogalmazza meg a ne-
héz helyzetbe került em-
ber próbatételére a választ: 
a csüggedés a hit csőd-
je. Amikor a büszke ember 
hisz és remél, tudja, hogy 
minden az ő javát szolgálja, 
a megpróbáltatások leküz-
dése egyet jelent a jellem 
megszilárdulásával, az élet 
teljességében való megé-
lésével. 

Kedvenc előadója Luciano 
Pavarotti. Gondolom nem 
véletlen?
Egyáltalán nem. Az a köny-
nyedség és technika, aho-
gyan a legnehezebb da-
lokat is képes előadni, 
minden énekes számá-
ra követendő és művészi 
munkásságának a célja. 
Az énektanárnőm szok-

ta mondani: az ember 
magán ügye, hogy mi-

lyen nehéz az a darab, 
úgy kell énekelni, mint-
ha könnyű lenne, mert, 

ha izzadságsza-
gú az már nem jó. 

Máig sem szüle-
tett olyan, aki úgy 
tudna énekelni, 
mint ő.

Mi az ars poeticá-
ja?
Mint minden terü-
leten, a művészet-

ben is a hitelesség 
a legfontosabb. Az, 

hogy az ember őszin-
te és igazi legyen.

MEGSZŰNIK A 
VESZÉLYES CSOMÓPONT
Kazincbarcika Város Önkormányzata euró-
pai uniós forrásból kezdte meg a múlt év-
ben a kerékpárúthálózat további bővítését, 
melynek köszönhetően hamarosan 10,4 km 
hosszan szeli majd át a várost az alternatív 
közlekedési lehetőséget biztosító úthálózat. 
A beruházás az Alsóvárosi körúton folytató-
dik. A Jószerencsét útról a Május 1. útra ka-
nyarodó rövid útszakaszt február 25-étől 
lezárják.
 
A Jószerencsét út és a Május 1. út fent emlí-
tett részeit a balesetveszély elkerülése vé-
gett megszüntetik, emellett pedig az Al-
sóvárosi körutat a Május 1. úttal, valamint a 
Jószerencsét utat az Alsóvárosi körúttal ösz-
szekötő kétsávos szakaszokat kiszélesítik 
egy-egy kanyarodósávval.

- A jelenlegi érintett útszakaszon az eddigi 
tapasztalatok alapján nehézkes a közlekedés. 
A kerékpárút megépültével sokkal biztonsá-
gosabban tudnak majd haladni biciklisek. A 
kiszélesített, kanyarodósávval ellátott sza-
kaszoknak köszönhetően pedig vélhetően 
a gépjárműforgalom is kedvezőbben alakul 
majd – mondta el Rácz Tamás, a Kazincbarci-
kai Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti 
osztályvezetője.

A Jószerencsét út és az Alsóvárosi körút kö-
zötti szigetet elbontják, a jelenlegi rossz ál-
lapotú járdaszakaszokat felújítják és bővítik. 

Az elbontott sziget helyén az aszfaltozást 
követően a tervek szerint új parkolókat lé-
tesítenek és mindemellett a buszmegállók 
is megújulnak. A Május 1. út felé tartó, meg-
szüntetett útszakasz helyén, a járda és a ke-
rékpárút között zöld területet alakítanak ki.
 
– A három új kerékpárút-szakasz építé-
se során több, vágásérett, városunkkal kö-
zel egyidős, 50-60 éves, elöregedett, vastag 
törzsmérőjű fa kivágása vált szükségessé, 

melyek sok esetben légvezetékekbe lógtak 
vagy gyökérzetük feltörte az utat, megron-
gálta a vízvezetékeket, például a Pollack Mi-
hály úton. A városvezetés kiemelt fontos-
ságú feladatnak tartja, hogy a beruházások 
során a zöldfelületek pótlása és bővítése 
minden esetben megvalósuljon. Ennek okán 
a kivitelező szerződéses kötelezettségeként 
jelöltük meg több mint 60 előnevelt cseme-
te kiültetését – nyilatkozta Szitka Péter pol-
gármester.

TOVÁ BB É PÜ L A K E R É K PÁ RÚT
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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!

Aki velünk költözik, 
időt és pénzt spórol meg!
BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Tel.: 06-30/958-1200
www.nemethtrans.hu

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:
4 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:
4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás
6 000 Ft,
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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.

NA PSUGÁ R TAGÓVODA

MACKÓ KÓRHÁZ – JÁTÉKOSAN AZ 
EGÉSZSÉGÉRT

Egészséghetet tartottak 
a Napsugár Tagóvodában 
múlt héten. A projekten 
belül Mackó Kórház el-
nevezéssel az óvodások 
helyi mentősök és ápolók 
segítségével játékos fog-
lalkozáson ismerkedtek 
meg az emberi test fel-
építésével. 
A projekt részeként egy 
napra „Mackó Kórházzá” 
alakult a Napsugár Tag-
óvoda, ahol az ovisok a 
szakemberek és egy óri-
ási plüssmaci segítségé-
vel ismerkedtek meg az 
emberi testtel. A kicsik 
közösen megtanulták a 
belső szervek fontossá-
gát, hogy mi mire való és 
milyen funkciókat látnak 
el. Az ovisok miközben 

ápolónak öltöztek, kipró-
bálhattak olyan eszközö-
ket, amelyeket egy–egy 
orvosi vizsgálat során al-
kalmaznak. 
A gyermekek körében 
a legnépszerűbb esz-
köz a fonendoszkóp volt, 
amit egymáson ki is pró-
báltak. A Mackó Kórház 
m u n katá rs a i na k cé lja 
az volt, hogy a gyerme-

kek ne féljenek, ha orvo-
si ellátásban részesül-
nek. A gyakorlat során az 
egészségügyben dolgo-
zó szakemberek remek 
illusztrációkkal, felsze-
reléssel és berendezett 
élethű helyszínekkel pró-
bálták az ovisok számára 
érthető módon közelebb 
hozni az egészségügy vi-
lágát.

„ÉLETEM  
LEGSZEBB NAPJA” 

A hagyományoknak meg-
felelően, az idei évben is 
köszöntették városunk 
vezetői a szépkorúakat 
Kazincbarcikán. Ezúttal a 
kilencvenedik születés-
napját ünneplő Vaszily 
Sámuelnét, az I. Számú 
Idősek Otthonában kö-
szöntötte virággal Klimon 
István alpolgármester és 
István Zsolt, a Kazincbar-
cikai Szociális Szolgáltató 
Központ igazgatója.

Az 1929. február 13-án 
született Vaszily Sámulné, 
vasércbányában dolgo-
zott laborosként. Egyko-
ri munkahelyén a dolgo-
zóknak lehetőségük volt 
üdülési jeggyel télen vagy 
nyáron kikapcsolódni, 
Margitka néni pedig élt is 
ezekkel a lehetőségekkel. 
Amikor tehette szívesen 
utazott, mozizott, vagy 
éppen színházi darabokat 
nézett meg.

Filmrajongóként most is 
szereti a régi magyar fil-
meket, nagy kedvence Já-
vor Pál. Sajnos az idő ha-
ladtával egyre nagyobb 
gondot jelentett számá-
ra a járás, de éltkedvét ez 
sem törte meg. Déduno-
kája, rokonai, barátnője és 
az ott dolgozók körében 
nagy örömmel ünnepelte 
meg 90. születésnapját, 
mely elmondása szerint 
„élete legszebb napja volt.”

ISTE N É LTE SSE M A RG ITK A N É N IT!

TISZTELET A 
FORRADALOM 
HŐSEINEK
Az 1848/49-es forrada-
lom - és szabadságharc 
tiszteletére Kazincbar-
cika Város Önkormány-
zata közös  ünnepségre 
hívja a város polgárait, 
a Mezey István Művé-
szeti Központba, már-
cius 15-én.  Az ünnepi 
megemlékezésen 9.30-
tól beszédet mond Szit-
ka Péter Kazincbarcika 
város polgármestere. A 

műsorban közreműködik 
Szalóki Ági Liszt Ferenc 
– díjas előadóművész, 
dalszerző, valamint a sa-
jókazai Akkord Színpad 
amatőr színészei. 10.00 
órakor a hősök előtt tisz-
telegve a Jókai-szobor-
nál helyezik el a kegyelet 
virágait, majd 10.30-tól 
12.00-ig családi történel-
mi játszóházba várják az 
érdeklődőket.

M EG H Í VÓ
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BŰNÜLDÖZÉS

MOZGALMAS IDŐSZAK A KAZINCBARCIKAI 
ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÉLETÉBEN

Az elmúlt hetek rendkívül mozgalmasan és eredményesen 
teltek városunk önkormányzati rendészetének életében. 
Bővelkedett az intézkedési paletta személyi szabadságot 
korlátozó intézkedésekben, körözött személy, jogtalanul 
behatoló, és járműlopást elkövető személyek elfogásában 
és a rendőrség részére történő átadásban.

Február első hétvégéjén a 
rendészek a Kazincbarcikai 
Rendőrkapitányság folya-
matosan fenntartott kap-
csolattartás és közös szol-
gálatellátás során szereztek 
tudomást arról, hogy a kapi-
tányság körözést bocsájtott 
ki O.R. kazincbarcikai lakossal 
szemben. Mivel a keresett 
személyt korábbi intézke-
déseik során már megismer-
ték, így felkutatásában ez 
komoly segítséget nyújtott 
a rendészet munkatársai 
számára.
A személy ismertsége, fel-
bukkanásának várható he-
lyei fokozott ellenőrzést igé-

nyelt, amelynek bevezetése 
eredményre is vezetett. A 
körözés ismertté válását kö-
vetően nem telt el hosszú 
idő, amikor a közterületen 
a rendészek észlelték O.R. 
megjelenését. Őt intézke-
dés alá vonták, ellenőrizték 
személyazonosságát és a 
körözés hatályosságát, majd 
soron kívül értesítették a 
Kazincbarcikai Rendőrka-
pitányság járőreit, akik az 
intézkedést és a körözött 
személyt átvették.
Még szinte be sem fejező-
dött az intézkedés, amikor a 
rendészet ügyeleti telefon-
jára betörésjelzés érkezett, 

mely szerint a jelenleg ok-
tatási célokat nem szolgáló 
Jókai iskola épületébe be-
hatolás történt. A rendészet 
azonnal a helyszínre vonult, 
és bár a riasztás vételétől 
a helyszínre érkezésig 3 
perc sem telt el, a behato-
lók eltávoztak. A helyszíni 
adatgyűjtés során megál-
lapítást nyert, hogy 7 fő fia-
tal személy volt, akik a már 
korábban betört ablakon ke-
resztül bementek, majd el is 
távoztak.
A helyszíni intézkedést köve-
tően a rendészek nem adták 
fel, és visszatérően ellenőriz-
ték az épületet. A visszael-
lenőrzésük során észrevet-
tek 7 fiatalt, akik a járőröket 
meglátva futásnak eredtek, 
azonban a felszólításnak ele-
get téve feladták a menekü-
lést. Elszámoltatásuk során 
elmondták, hogy valóban ők 

voltak, akik korábban az épü-
letbe bementek. A rendé-
szek ezen intézkedést is át-
adták a rendőrség számára.
Ezzel nem ért véget azon-
ban a rendőri intézkedéssel 
záruló tevékenységek sora.
A rendészeket járőrszolgá-
latuk teljesítése során meg-
állította egy Akácfa utcai la-
kos, és közölte, hogy a lakása 
előtt parkoló Audi 100 típusú 
személygépkocsijának abla-
kát betörték. A rendészek a 
helyszínre siettek, azonban a 
járművet a megadott címen 
már nem találták, így elkezd-
ték a terület átvizsgálását. 
Ennek során az Akácfa és 
Bartók út közötti kis utcában 
észrevették a keresett jár-
művet, amely mellől három 
férfi kísérel meg eltávozni.
Őket azonnal intézkedés 
alá vonták, és kikérdezték, 
amelynek során elismerték, 

hogy ők hozták el a járművet. 
Mivel úgy gondolták, hogy 
a jármű már jó ideje ott áll, 
senkinek nem kell, ezért be-
ültek, azt elvitték, és legurul-
tak vele a megtalálás helyéig.
Az elfogott személyeket és 
a helyszínt a Kazincbarcikai 
Rendőrkapitányság munka-
társai további intézkedésre 
átvették.
Az elmúlt időszak ismerte-
tett eseményei is mutatják, 
hogy bár békés nyugodt te-
lepülés a városunk, ennek 
ellenére rendszeresen elő-
fordulnak olyan események, 
amelyek indokolják a ren-
dőri-rendészeti folyama-
tos közterületi ellenőrzést 
és jelenlétet, annak érdeké-
ben, hogy ne maradjon bün-
tetlenül egy olyan jogsértés 
sem, amelyek joggal sértik 
és érintik érzékenyen vá-
rosunk lakóit.

A Barcika Park Kft. kertészeti részlege 

kertészeti kisegítő munkatársat keres

Főbb feladatok:
• Kazincbarcika város parkjainak, zöld területeinek gondozása;
• fűnyírás, kerti munkák; 
• kertépítési feladatokban való közreműködés; 
• település tisztaságát fenntartó feladatok ellátása;
• játszóterek karbantartása.

Elvárások:
• megbízhatóság, szorgalom;
• önálló, precíz munkavégzés képessége;
• jó fizikai kondíció;
• zöld terület kezelésében szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk:
• alkalmazotti jogviszony, hosszú távú munka lehetősége;
• határozatlan idejű munkaszerződés;
• teljes- vagy részmunkaidős foglalkoztatás;
• azonnali munkakezdés,
• stabil munkahely, rugalmas munkavégzés.

Munkavégzés helye: Kazincbarcika közigazgatási területe

Jelentkezés módja: 
a palyazat@barcikapark.hu e-mail-címre elküldött vagy a 
Barcika Park Kft. székhelyén, 3700 Kazincbarcika Kuruc út 9. sz. 
alatt a recepción leadott, zárt borítékba elhelyezett önéletrajzzal.
A megpályázott pozíciót és a bérigényt kérjük megjelölni az
önéletrajzon.

Jelentkezés határideje: 2019. 02. 28.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 
sajókazai székhelyére

PÉNZÜGYI ASSZISZTENST
keres

Leendő munkatársunk feladatai:
• Beérkező számlák iktatása, igazoltatása
• Esedékesség figyelemmel kísérése, banki utalásra történő előkészítése
• Vevői követelések figyelemmel kísérése;
• Fizetési felszólítások készítése
• Lejárt követelések behajtásra való átadása, megtérülések nyomon követése
• Tárgyi eszközök használatba vételi jegyzőkönyvének elkészítése
• Leltározásban, selejtezésben való részvétel
• Kimenő számlák készítése
• Házipénztár kezelése
Szakmai elvárások:
• Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség
• Felhasználói szintű MS Office ismeretek (Excel, Word)
• Pontos, precíz munkavégzés
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• Kettős könyvelésben szerzett szakmai tapasztalat
Amit kínálunk:
• Munkába járás támogatása 
• Kellemes munkakörnyezet
• Stabil munkahely
Munkavégzés helye: Sajókaza, ZV Zöld Völgy Kft. telephelye
Jelentkezés módja:  

A palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör pontos  
megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2019. március 20.

Február 12-ével kezdetét vette a farsangi időszak a Kazincbarcikai 
Szociális Szolgáltató Központ intézményeiben is. A márciusig tartó 
időszakban közel száz bentlakásos-, illetve nappali ellátásban részesülő 
ellátott és dolgozó öltheti magára a legkreatívabb jelmezét. 

Február hónap folyamán 
a Kazincbarcikai Szociális 
Szolgáltató Központ in-
tézményeinek munkatár-
sai igyekeznek emlékeze-
tes farsangi mulatságokat 
szervezni az ellátottaknak. 
Idén február 12-én a Kin-
csem Napközi volt az első 
a központ intézményeinek 
sorában, ahol maskarába 
öltöztek az gondozottak, 
a dolgozók, és egy jóked-

vű zenés táncos mulatság 
mellett megünnepelték ezt 
a tavaszváró régi hagyo-
mányt.
A látottak alapján a nap-
köziben a katona-, a rend-
őr- és az orvosjelmezek 
voltak a legnépszerűbbek. 
A farsangi mulatságok vé-
géről idén sem maradha-
tott el a közös farsangi fán-
kozás sem, melynek során 
az intézmény munkatársai 

ezzel a tradicio-
nális finomsággal 
kedveskedtek a je-
lenlévőknek.
A soron következő hely-
szín a II. Számú Idősek 
Otthona volt, ahol feb-
ruár 13-án egy rendkívül 
színes műsorral várták a 
szervezők a kedves ven-
dégeket. Itt az "Önök kér-
ték" című kívánságmű-
sor világába repítették el 

a jelenlévőket a kosztü-
mös fellépők. Kezdve a 
sort Marilyn Monroe-val, 
aki egy komplett stáb-
bal érkezett az otthon-
ba, miközben hozta ma-

gával a sminkmesterét, 
szakácsát és testőrét is. 
A folytatásban pedig még 
Cézárral és Kleopátrával is 
találkozhattak a lakók egy 
kis időre.

K AZI NC BA RC I K A I SZOC I Á LIS SZOLGÁ LTATÓ KÖZPONT

Farsangi  
mulatsággal 
űzték a telet
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PROGRAMAJÁNLÓ

Február 23-24.  
(szombat-vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Kolorlive, Kék Arany, Híradó, Testületi Napló)

Február 26.  
(kedd) 10.00 

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)

Vendég: Vincze Csaba, a Kazincbarcikai Önkormányzati 
Rendészet vezetője

Téma: Mozgalmas időszakon vannak túl a 
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet 
munkatársai

Vendég: Juhász-Nagy Balázs, Kazincbarcika Város 
főépítésze

Téma: Barcika Kapuja, bemutatták és értékelték a 
pályamunkákat

Február 27.  
(szerda) 18.00 FOGADÓÓRA

Február 28 
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ 
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

 MŰSORAJÁNLÓ

K BSC

NAGY VERESÉGBE 
SZALADTAK BELE

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 24. fordulójában a Vác együttesét fogadta a 
Kazincbarcika. A kék-sárgák súlyos, 5-0-ás vereséget szenvedtek.

Egy hazai 5-0-ás és győ-
zelem, és egy idegenbeli 
1-0-ás vereség után ké-
szült a KBSC soron kö-
vetkező fellépésére. A 
csapatot ezúttal nem irá-
nyíthatta Gálhidi György, 
mert a Balmazújváros el-
leni mérkőzés után sport-
szerűtlen meg jegyzést 
tett nyilatkozatában a já-
tékvezetőre, ezért a Ma-
gyar Labdarúgó Szövet-
ség Fegyelmi Bizottsága 
három mérkőzésről való 
elti ltással sújtot ta . A 
szakvezetőt így Dzurják 
József pályaedző helyet-
tesítette, aki megdöb-
benve figyelte, hogy csa-
pata már az 5. percben 
hátrányba került. Egy for-
más váci támadás végén 
a baloldali beadásra érke-
ző Sóron talált be Somo-
di kapujába. A bekapott 
gól után nagyon igyeke-

zett a Barcika, de a hazai 
helyzetek kimaradtak. A 
22. percben azonban jött 
Görgényi és megdupláz-
ta a vendégek előnyét. 
A szünetig az eredmény 
már nem változott és a 
nézők nem láthatták a 
kék-sárgákon, hogy na-
gyon odatennék magukat.
A második játékrész előtt 
változtatott a hazai tré-
ner, Palmest hozta be 
Szabó helyett. Az ele-
jén úgy is tűnt, hogy vál-
tozik a játék képe, hiszen 
a hazaiak mindent meg-
tettek a gólszerzésért, 
egykapuzásuk nem járt 
sikerrel. A félidő dere-
kán azonban előbb Zsol-
nai, majd Tóth Gergely lőtt 
gólt, ami el is döntötte a 
találkozó sorsát. A barcia-
kaiak ezután hitehagyot-
tan futballoztak, melynek 
eredményeként a Vác ré-

széről Zsolnai lőtte meg 
önmaga második, csapa-
ta ötödik gólját. A KBSC 
ebben a szezonban még 
nem szenvedett ilyen sú-
lyos vereséget. A talál-
kozó végén a hazaiaktól 
Kanalost, a vendégektől 
pedig Kákonyit állította 
ki sportszerűtlen maga-
tartásért a játékvezető. 
A mérkőzés után pedig 
adódott a kérdés, hogy 
az a csapat, amely 2 hét-
tel ezelőtt 5-0-ás győ-
zelmet aratott, hogyan 
tud kikapni ugyanilyen 
arányban? A válasz most 
még rejtély, egy azonban 
biztos a Kazincbarcika az 
5-0-ás vereséget kö-
vetően a 10. helyre csú-
szott vissza. A 31 pontos 
KBSC legközelebb február 
24-én vasárnap délután 
2 órától Dorogon játszik 
bajnoki mérkőzést.

V EGY É SZ RÖPLA BDA C LU B K AZI NC BA RC I K A

MAGYAR KUPA BRONZÉREM
Ebben az évben a bronzéremért léphetett pályára a Vegyész Röplabda Club Kazincbar-
cika a Magyar Kupában. A címvédő simán győzött a Kaposvár elleni csatában.

Kicsit talán fanyaloghat-
tak a Barcika-drukkerek a 
Magyar Kupa bronzcsatája 
előtt, ugyanis kedvence-
ik ezúttal nem a döntőben 
voltak érdekeltek. Azon-
ban a helyosztó meg-
nyerése sem ígérkezett 
előzetesen könnyű fel-
adatnak, hiszen az ellen-
fél a Demeter György által 
irányított „rekordbajnok” 
Kaposvár együttese volt. 
A VRCK azonban semmit 
sem bízott a véletlenre és 
már az első játszma köze-
pén 6 pontos előnyre tett 
szert. A kaposvári felzár-
kózási kísérlet a hajrában 
sem sikerült, így 25-21-re 
a Vegyészé lett az első fel-
vonás.

A második szakaszban 
7-7-ig együtt haladt a két 
csapat, de a folytatásban 
már Milevék akarata érvé-
nyesült. A Kazincbarciká-
nak így az első etap után 
a másodikban is sikerült 
a szettgyőzelem, 25-19-
re nyertek ezúttal a Kar-
dos-tanítványok. 
A harmadik játszmában na-
gyon igyekezett a somogyi 
gárda, és 8-6-os vezeté-
süknél úgy érezték jön a 
fordulat. A Kazincbarcika 
azonban sokkal agresszí-
vabban nyitott, mint ellen-
fele, és 17-15-nél már náluk 
volt az előny. A végjáték-
hoz érve a Kazincbarcika 
korán dőlt hátra és 21-20-
ra feljöttek Nagy Péterék. A 

dunántúliak azonban újítani 
már nem tudtak, így, ha ki-
csit nehezebben is, de 25-
23-ra hozta ezt a szettet is 
a Barcika, így 3-0-ra meg-
nyerte a mérkőzést meg-
szerezve ezzel a Magyar 
Kupa bronzérmét. A dön-
tőben a Kecskemét 3-1-re 
győzte le a Pénzügyőrt. Így 
lapzártánkkor február 20-
án szerdán Kecskeméten 
a kupagyőztes ellen játsz-
hat bajnoki mérkőzést a 
Kazincbarcika. Az a csata 
sem ígérkezik könnyű fel-
adatnak. A hétvégén feb-
ruár 24-én vasárnap este 
hat órától pedig hazai pá-
lyán mérkőznek Szabó Dá-
vidék este 6 órától a Deb-
recennel.

K AZI NC BA RC I K A I Í JÁSZ EGY E SÜ LET

KÉT NAP, 
NÉGY ÉREM

Február 16-án Történelmi Teremíjász Országos Baj-
nokságot, majd másnap 3D Teremíjász Országos 
Bajnokságot rendeztek Békéscsabán. 

Mindkét nap 280 íjász 
küzdött az országos 
bajnoki címért. A Ka-
zincbarcikai Íjász Egye-
sületet a történelmi 
versenyen 4 versenyző 
képviselte: Pongrácz Ist-
ván, Koós Anna, id. Sipeki 
József és Sipeki József. 
Erős mezőnyben ket-
tőjüknek sikerült kima-
gasló eredményt elér-
ni, Koós Anna a szenior 
hölgyek között a hato-
dik helyet szerezte meg, 
id. Sipeki József pedig 
a szenior+ korosztály-
ban az országos bajnoki 
bronzérmet hozta el.

Vasárnap a 3D Országos 
Bajnokságon csatlakozott 
a csapathoz ifj. Nagy Zol-
tán és Miklós Máté Ben-
de gúz. A mezőny ezen a 
napon is nagyon erős volt.  
Pongrácz István törté-
nelmi íjjal a szeniorok kö-
zött a bajnoki bronzérmet 
hozta el, 
Miklós Máté Bendegúz 
vadászreflex kadett fiúk 
között pedig a bajno-
ki ezüstérmet szerez-
te meg. Ifj.Nagy Zoltán 
HU mini fiú kategóriában 
nagyszerű versenyzéssel 
országos bajnoki címet 
ért el.

DIÁ KOLI M PIA

DÍJAZTÁK A 
DIÁKOLIMPIKONOKAT

A kazincbarcikai kép-
viselő-testület február 
14-ei ülésén Viszlai Ist-
ván, a Magyar Diáko-
limpia Szövetség képvi-
seletében köszöntötte 
a Kazincbarcikai Pollack 
Mihály Általános Isko-
la egész évben remek 
te lj e s í t m é ny t ny új -
tó floorballcsapatát. A 
pollackos tanulók, a Ka-
zincbarcikán rendezett 
országos diákolimpián 
is remek eredményeket 

értek el, Szitka Péter pol-
gármester a testület ne-
vében pedig emléklapot 
adott át a diákok és test-
nevelő tanáraik számá-
ra, megköszönve egész 
éves áldozatos munkáju-
kat. Szintén emlékplaket-
tet kapott Bakó Beatrix, a 
Tompa Mihály Református 
Általános Iskola 7. osztá-
lyos tanulója is, aki még 
januárban kapta meg a di-
ákolimpia szövetség Fair 
Play díját.

Tisztelt Ügyfeleink!
2019. február 18. és 2019. március 01. között a Barci-
ka Szolg Kft. egyszeri akciót hirdetett meg, mely keretén  
belül azon ügyfeleink részére, akik távhőtartozással ren-
delkeznek Társaságunk felé, a teljes elmaradás Ügyfélszol-
gálati Irodánk pénztárában történő egyösszegű befizetése  
esetén a felszámolt késedelmi kamat 50%-át elengedjük.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy minél nagyobb 
a rendezni kívánt tőketartozás összege, annál ma-
gasabb az arra felszámolt késedelmi kamat mértéke. 
Ennek következtében az 50%-os kamatelengedés magas 
tőketartozás esetében jelentős összeg megtakarítását 
eredményezheti.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy az akció időtartamán 
kívül történő befizetés esetén a tartozás rendezése ese-
tén arra a késedelmi kamat 100%-a felszámításra kerül.

Amennyiben igénybe veszik az akciós ajánlatunkat, abban 
az esetben elkerülik a jogi eljárásokat, így az azokkal járó 
jelentős költségek megfizetésétől is mentesülnek.

Használja ki Ön is ezt az egyszeri lehetőséget, mert így 
jelentős megtakarítással kezdheti az új évet!

Üdvözlettel: Barcika Szolg Kft.

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Február 25. (hétfő) 8.00-16.00
 › VÉRADÁS

Február 27., 28. (szerda, csütörtök) 
10.30 ovis, 14.00 alsós
Gyermekszínházbérlet

 › A CSÁSZÁR ÚJ RUHÁJA
Gergely Theatre 

Február 27. (szerda) 17.00 
 › LEGYEN AZ ÜNNEP MÉG 
SZEBB  
– A VÁROSSZÉPÍTŐ 
VERSENY 
EREDMÉNYHIRDETÉSE

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Március 22-éig
 › ÖRÖMPISZOK

Kiállítás Kin Gábor festményeiből

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Február 25. (hétfő) 15.00 
 › FOLT HÁTÁN-FOLT KLUB

Vezeti: Pácz Jánosné

Február 25., 27. (hétfő, szerda) 
16.30

 › RAJZSZAKKÖR
Vezeti: Nagy Gyula

Február 26. (kedd) 15.00 
 › TŰZZOMÁNCSZAKKÖR ÉS 
-KLUB

Vezeti: Farkasné Szabó Julianna

Február 26. (kedd) 15.00 
 › CSIPKEMŰHELY-GALÉRIA

Vezeti: Neszádeliné Kállai Mária

Február 26. (kedd) 15.00 
 › KAZINCBARCIKAI 
GOBELIN ÖLTÖGETŐK 
KÖRE

Vezeti: Kissné Király Piroska

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 Papp Petra

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: kangooeger.pepeteam@gmail.com

Információk: sportszervezes@barcikaart.hu, +36 20 823 9790

Február 27. (szerda) 16.00 
 › KÉZMŰVES KUCKÓ

Vezeti: Papné Magyar Annamária

Február 27. (szerda) 16.30 
 › BARKÁCSMŰHELY

Vezeti: Kiss Zsolt

Március 1. (péntek) 16.00 
 › MODELLEZŐMŰHELY

Vezeti: Kalanovics Zoltán
 
A szakkörökre, műhelyekbe való 
jelentkezés folyamatos.
Érdeklődni: 48/310-116

HOTEL BC 
TEKEPÁLYA
Kazincbarcika, Szent Flórián tér 2.

Február 23. (szombat) 9.00
 › FARSANGI TEKEKUPA



HIRDETÉS

12 2019. FEBRUÁR 22.

2019. február 27. (szerda) 15.30 
Bukó Géza, Lövey Zoltán, Pásztor László

Helyszín: Kazincbarcika, Rákóczi tér 4. 1. emelet

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

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

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!

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

www.mazsoko.hu
Tel.: 06-48/310-993
Cím: Kazincbarcika,

Táncsics Mihály út 11.

Playboy óvszer 12 db-os:
Lays Stong Chili&lime 150 g:
Apenta ízesített ásványvíz több íz 1,5 l:
Hell energiaital több íz 250 ml:
Sertészsír házi 1 kg:
Vegyes linzer 800 g:
Tomi kapszula Color 28 db-os 560 g 
Ariel mosópor Color 1,5 kg

400 Ft
250 Ft
160 Ft 
130 Ft
550 Ft
800 Ft 
1550 Ft 
1200 Ft

33 Ft/db
1666 Ft/kg
106 Ft/l
520 Ft/l

1000 Ft/kg
2762 Ft/kg
800 Ft/kg


