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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!

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Lakosság!

Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: partnerségi rendelet) értelmében a településképi 
rendelet módosítása esetén előzetes tájékoztatást ad.

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
46/2017. (XII.14.) számon önkormányzati rendeletet alkotott a 
településkép védelméről (a továbbiakban: Rendelet). 

A rendelet hatálybalépése óta eltelt időszakban a kapcsolódó 
országos jogszabályok módosultak, melyek rendelkezéseit a 
Rendeletben átvezetni szükséges.

Kazincbarcika Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata 
során, új Helyi Építési Szabályzat került elfogadásra. A fenti 
rendeletek tartalmi összehangolása miatt a Rendelet módosítása 
szükségessé vált.

Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő testülete 51/2019. 
(IV.30.) számú határozatával döntött a Rendelet felülvizsgálatáról és 
módosításáról.

A jelenlegi partnerségi tájékoztató a módosítás pontjait ismerteti, 
a módosító rendelet tervezete a www.kazincbarcika.hu honlapon 
található.

A partnerségi rendelet alapján a készítendő településképi 
rendelettel kapcsolatban 2019. december 05-ig lehet észrevételt, 
javaslatot, véleményt tenni, amelyeket írásban vagy a foepitesz@
kazincbarcika.hu e-mail-címre küldve lehet benyújtani, illetve 
szóban a lakossági fórumon lehet előadni.

Fentiek alapján a településképi rendelet fent indokolt módosítása 
ügyében lakossági fórumot tarunk, melynek:

Időpontja: 2019. december 05. 15.00 óra
Helye: Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.  

M A R ATON I Ü LÉ S 

MEGKEZDŐDÖTT A MUNKA
Megkezdte munkáját a múlt hónapban tartott helyhatósági választások után felál-
ló új önkormányzati testület. A november 21-ei első, munkaterv szerinti ülésén Ka-
zincbarcika Város Önkormányzatának képviselő-testülete számos döntést hozott. 
A közel ötórás, majd negyven napirendi pontból álló maratoni ülésen elfogadták töb-
bek között a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ elmúlt kétéves műkö-
déséről szóló beszámolóját, a katasztrófavédelem tájékoztatóját, valamint foglal-
koztak a város foglalkoztatáspolitikai helyzetével. Számos ingatlangazdálkodással, 
illetve költségvetési rendeletmódosítással kapcsolatban is döntés született.

VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓ A ZUHANYHÍRADÓ HELYETT

Elfogadta a testület a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Kazincbarci-
kai Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltségének 2018. évről 
szóló tájékoztatóját. Ennek 
kapcsán mind Szitka Péter 

polgármester, mind a ka-
tasztrófavédelmi igazga-
tóság részéről megjelent 
Szentkirályi László, tűzoltó 
alezredes hangsúlyozta a 
jelzőrendszer fejlesztésé-
nek fontosságát. Továb-
bá javaslatokat tettek arra 

nézve is, hogy szükséges 
lenne egy olyan tájékozta-
tási rendszer kialakításá-
ra, amely megakadályozná, 
hogy a közösségi médiában 
futótűzként terjedő rémhí-
rek megbéníthassák a te-
lepülést. 

ÁTKÉPZÉSSEL, OKTATÁSSAL A MUNKANÉLKÜLISÉG ELLEN

A város foglalkoztatási 
helyzetéről tartott tájé-
koztatót a Kazincbarcikai 
Járási Hivatal Foglalkozta-
tási Osztályának vezető-
je, Fortuna János. A hivatal 
hiányszakmák képzését 
célzó tanfolyamok indí-
tását tervezi, amellyel ja-
vítani szeretnék a helyi 
közmunkaprogram meg-

szűntetése miatt a mun-
ka világából ideiglenesen 
kieső emberek helyzetét.
– A rendelkezésre álló 
adatok szerint városunk-
ban továbbra is jóval ked-
vezőbbek a foglalkoz-
tatási adatok a megyei 
átlagnál. Némileg rontja a 
tendenciát, hogy az ön-
kormányzat Kazincbar-

cikán 2019-ben már nem 
foglalkoztathat közmun-
kásokat, ezért ugyan csak 
egy-két százalékkal rom-
lottak a város mutatói, 
mégis foglalkozni szeret-
nének a kérdéssel, hiszen 
számos helyi család meg-
élhetését érinti a problé-
ma – mondta el Szitka Pé-
ter a tájékoztató kapcsán.

ÖT ÉV UTÁN CSUPÁN 3 ADÓ EMELKEDETT MINIMÁLISAN

Módosította a testület 
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzatának 2019. 
évi költségvetéséről szó-
ló önkormányzati rende-
letét is, amelyre leginkább 
azért volt szükség, mivel 
a BC által befizetett tár-
sasági adó mértéke je-

lentősen csökkent az idei 
harmadik negyedévben. 
Szintén hasonló indok-
lással korrigálták néhány 
helyi adó mértékét, ame-
lyek immár négy éve nem 
változtak. Az építmény-
adó, helyi iparűzési adó 
és az idegenforgalmi adó 

mértéke 2014 óta válto-
zatlanok voltak, az eltelt 
6 év valorizációs mérté-
ke 109% között alakult, 
amit szükségessé vált 
korrigálni, ezért az önkor-
mányzat most minimáli-
san, 8-9 % százalékkal 
emelte ezek mértékét. 

KÖNNYEBBÉ VÁLIK A SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZETEK CSERÉJE

Könnyebbé válnak a 
2019 márciusában meg-
kezdett 120 literes sze-
lektív hul ladékgyűjtő 
edényzetek nagyobb-
ra cserélésének felté-

telei. Mivel a tavasszal 
indított akcióra csupán 
79 cserekérelmet ad-
tak be, további 564 da-
rab edényzet cseréjére 

lesz lehetőség, melyekre 
a jövőben már nemcsak 
az érintett ingatlanokban 
bejelentett lakóhellyel 
rendelkezők adhatnak be 
kérelmet. 

Az önkormányzat egy-
úttal eltörölte a kérelmek 
beadási határidejére vo-
natkozó korlátozásokat 
is.

Szentkirályi LászlóSzitka Péter és Klimon István

Fortuna János
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Azok a bizonyos 60-as évek, melyek elsöpörték az addig ismert társadalmi kon-
venciókat, új utat keresve a hajdani normák, az öltözködés, a gyermeknevelés, az 
oktatás, s nem utolsósorban a művészet átalakításában. Egy fiatal nemzedék sza-
badságvágyából új zenei irányzatok születtek. Az idősebb korosztály fejcsóválva 
tekintett a miniszoknyás lányok és a csőnadrágos hosszú hajú fiúk új korszakára. S 
ekkor indult el a világot hódító útja felé egy tizenéves lány, akit évekig Gézengúznak 
titulált az egész ország. Koncz Zsuzsa neve mára fogalom, generációk idolja. 

Úgy vélem, azon a bizo-
nyos első Ki mit tud?-on 
ezrek drukkoltak a két ti-
nilánynak. Mi motivált két 
tizenhat éves gimnazis-
tát, hogy nekivágjon a 
„nagyvilágnak” és fellép-
jen a Magyar Televízió te-
hetségkutató versenyén?
Jópofa játéknak tűnt szá-
munkra a részvétel. Lát-
tuk az első adást és más-
nap az iskolában, matek 
óra alat t megbeszél-
tük Gergely Ági osztály-
társammal, hogy bizony 
úgy mi is tudunk énekel-
ni, mint a tegnapi fiú, pró-
báljuk meg, jelentkezzünk 

a műsorba. Így kerültünk 
képernyőre, amit nagyon 
élveztünk, de hogy ez egy 
előadói pályafutás kezde-
te lesz, arra egyikünk sem 
gondolt. Mindketten civil 
pályára készültünk, én a 
jogi egyetemre, Ági pedig 
a bölcsészkarra jelentke-
zett az érettségi után. 

Első ikonikus dala, a Ro-
han az idő az első sa-
ját kislemez - felvéte-
le, mely kategóriájában 
minden eladási rekordot 
megdöntött. Milyen okból 
tartja karrierje meghatá-
rozó zenéjének?

Szörényi Levente (szöveg  
S.Nagy István) szerzemé-
nye olyan hangzásvilá-
got jelentett, amit tisztán 
a magunkénak éreztünk. 
A szokásos, 60-as évek-
beli magyar, úgynevezett 
slágerhangzástól eltérően 
egészen más, friss eleme-
ket tartalmazott, meg-
ütötte az emberek fülét 
és elgondolkodtak azon, 
mennyire másképp is 
szólhat a zene. Rám épp-
úgy újdonságként hatot-
tak a lassan divatba jövő 
elektromos gitár akkord-
jai, bár lehet, hogy egyéb 
okra vezethető vissza ra-
gaszkodásom a dalhoz. 
Az első, átütő sikert hoz-
ta meg, innentől figyelt fel 
rám igazán a közönség és 
a Gézengúz helyett már 
Koncz Zsuzsának szólí-
tottak. 

1967-ben mutatták be az 
Ezek a fiatalok című fil-
met az Ön főszereplésé-
vel.  Biográfiájában leírja, 
hogy pályafutása fontos 
állomásának tekinti ezt 
a mozgóképes alkotást.  
Miért?
Ebben a filmben találtam 
rá igazán az Illés zene-
karra. Olyan dalokat ír-
tak, amelyek borzasz-
tóan tetszettek nekem. 
Végső soron, ha ekkor 
még nem is foglalkozta-
tott komolyabban a zenei 
pálya, őszintén elgondol-
kodtatott, hogy ez a mű-
faj nagyon sokféle emó-
ció kifejezésére alkalmas. 
A filmnek nagy erénye az 
is,hogy hitelesen doku-

mentálta akkori életün-
ket.

Amennyire tudom, akkor 
már megkereste Önt az 
Omega és a Metro együt-
tes?
Ezek még az amatőr évek 
voltak, amikor különböző 
diákklubokban játszot-
tunk, angolszász sláge-
reket másoltunk, ezeket 
játszottuk. Mondhatnám 
azt is, hogy nagyon kez-
detlegesen, kicsit, ha úgy 
tetszik a saját szórakoz-
tatásunkra. 

Nem tudok nem kitérni rá, 
hogy Önt főként a társa-
dalomkritikus és politikai 
tartalmú szövegek elő-
adásáról ismerik az em-
berek…
Nem véletlenül jelent-
keztem a jogi egyetemre, 
mindig nagyon érdekelt a 
körülöttünk lévő világ és 
annak működése. Min-
denkor figyelemmel kí-
sértem szűkebb-tágabb 
környezetem történése-
it. Bródy János egy kicsit 
hasonló karakter lévén, 
mindazokat, amiket lát-
tunk magunk körül, akár 
tetszett, akár nem, akár 
kritikusan, vagy kevés-
bé kritikusan, leírta. Ezek 
a dalok mélyen a lelkem-
ből szóltak. Bródy János 
egyik főszereplője az én 
pályafutásomnak, hiszen, 
ha ő nem olyan szövege-
ket ír ezekhez a dalokhoz, 
- bármennyire tetszettek 
is – nem énekeltem vol-
na el olyan szívesen, vagy 
akkora sikerrel. Ennek a 
dolognak savát-borsát 
a Bródy-szövegek adták 
meg.

Az Ön pályafutása során 
felvetődik még néhány 
nagy név, akikkel együtt 
dolgozott. Kik azok a 

szerzők, akikkel szívesen 
együttműködött?
Nagyon sokan voltak és 
vannak. Tolcsvay Laci-
val mindig nagyon szí-
vesen dolgozom együtt. 
Hosszú évtizedek óta 
a munkatársamnak te-
kintem. Nagyon szeret-
tem és nagyon hiányzik 
Cipő, valamint nagyon 
jólesett Bornai Tiborral is 
együtt dolgoznom. Abban 
a szerencsés helyzet-
ben voltam, hogy nagy-
jából megválaszthattam 
a munkatársaimat. Ép-
pen ezért mindegyikü-
ket nagyon becsülöm, 
mint ahogy a szerzők-
höz legújabban csatlako-
zott Závodi Gábort is, aki-
vel azóta is együtt állunk 
a színpadon és együtt 
koncertezünk. Ugyan-
csak tisztelettel tudok 
beszélni Maróthy Zoliról, 
aki a zenekar gitárosa, és 
az utóbbi időben fantasz-
tikusan jó dalokat írt ne-
kem, Bródy János szöve-
gére.

S z á m o s d í j j a l  b ü s z-
kélkedhet, de azt ke-
vés magyar közszerep-
lő mondhatja el, hogy a 
francia köztársasági el-
nök a Francia Becsület-
rend Lovagja kitünte-
téssel jutalmazta.  Minek 
az apropóján kapta meg 
2001-ben ezt a magas ál-
lami kitüntetést? 
Franciaországban is ké-
szültek lemezeim, vala-
mint televíziós műsorok 
résztvevőjeként, illetve 
műsorvezetőként szintén 
csináltam ottani munká-
kat. Tulajdonképpen ez-
zel a díj jal azt ismerték 
el, hogy hozzájárultam a 
magyar dalok franciaor-
szági megismertetéséhez 
illetve itthon, amennyire 
erőmből, kapcsolataimból 

és ismereteimből tellett, 
igyekeztem a francia ze-
nét népszerűsíteni, ezáltal 
a két ország közötti kul-
turális kapcsolatokat erő-
síteni.

Az előadói tevékenysé-
gén kívül van egyéb kötő-
dése Franciaországhoz? 
Igen, gyermekként a fran-
cia kultúra mélyen átha-
totta a hétköznapjaimat. 
Az édesanyám unoka-
húga az Elzász-Lotarin-
giában található Colmar-
ban élt. A háborút követő 
évtizedben ő segített 
bennünket csomagok-
kal. Ezekben a küldemé-
nyekben mindig voltak le-
mezek és újságok, főleg 
francia filmsztárokról. Kí-
váncsi voltam, mit takar-
hatnak a szövegek, ezért 
a gimnáziumban az orosz 
mellett a francia nyelvet 
választottam kötelező 
tárgyként. Mindenesetre 
később élőben láthattam 
olyan hírességeket, mint 
Charles Aznavour, vagy 
Sylvie Vartan. Az utób-
bival aztán szakmai kap-
csolatba is kerültem.

Azért ne feledjük a többi 
külföldi útját sem, hiszen 
fellépéseinek egyik vége 
Tokióban, a másik Kali-
forniában volt. Melyik az a 
szívet melengető emlék, 
amit azóta is őriz?
Nagyon sok élmény és 
benyomás ér t engem 
ezeken a nagyon ide-
gen helyeken. Európá-
ban ugyanúgy jól éreztem 
magam. Nagyon szeret-
tem énekelni Franciaor-
szágban, Németország-
ba n ped ig egyid ő ben 
kifejezetten sz társtá-
tuszom volt. Az egyik leg-
meglepőbb és legkedve-
sebb élményemet New 
Yorkban éltem meg, ami-

kor második, harmadik 
generációs magyar fi-
atalok azt mondták: mi-
lyen jó, hogy ezeket a da-
lokat élőben hallhattuk, 
mert mi ezeken a zené-
ken nőttünk fel, és tanul-
tuk magyarul! Kissé bizar-
rul hangzott, mivel ekkor 
még magam is nagyon fi-
atal voltam, de jólesett.

Tapasztalata szerint a 
külföldi közönség mit 
szeret, ha az adott ország 
nyelvén, esetleg angolul, 
vagy magyarul adja elő a 
dalokat?

A franciák értékelték azt 
is, ha magyarul énekel-
tem, ám nagyon tetszett 
nekik a francia előadás is, 
bár nem várták el tőlem.  
A németek kizárólag né-
metül szerettek, a Szov-
jetunióban, ahol nagyon 
sok helyen koncerteztem, 
abszolút elviselték, hogy 
magyarul éneklek. Termé-
szetesen udvariasságból 
megtanultam egy nekem 
tetsző orosz nyelvű dalt, 
és énekeltem kettőt-hár-
mat angolul, de egyébként 
egy másfél órás műsort 
80%-ban magyarul csi-

náltam végig, és nagyon 
lelkesen fogadták.

A közelmúltban jelent 
meg egy válogatásalbum, 
mely negyven dalt tar-
talmaz. Milyen koncepció 
alapján válogatták ki a da-
lokat? 
Egy előadóművész szá-
mára azok a legkedve-
sebb dalok, amelyeket a 
közönség örömmel hall-
gat. Vannak olyan el-
hagyhatatlan dalok, ami-
ket a publikum vár tőlem, 
és én is természetesnek 
tartom, hogy a program-

ban helyet kapjanak. Az 
Így volt szép című albu-
mon ezeket a mindenki ál-
tal kedvelt szerzeménye-
ket gyűjtöttük össze az 
énekesi pályámtól kezdve, 
napjainkig. Többek között 
szerepel rajta a Jöjj, ked-
vesem című dal Cseh Ta-
mással, valamint egy ed-
dig nyilvánosságra nem 
hozott felvétel a hetve-
nes évekből, Weöres Sán-
dor Majomország c. ver-
se Bródy János zenéjével, 
de a Rohan az idő 1966-os 
felvétele ugyancsak hall-
ható a lemezen.

INTERJÚ

ÍGY VOLT SZÉP, ÍGY VOLT JÓ
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A LEGÁLDOZATOSABB VÉRADÓKAT 
KÖSZÖNTETTÉK
A többszörös véradókat jutalmazta Kazincbarcikán a Magyar Vöröskereszt 
Észak-Borsodi Területi Szervezete a november 19-én városunkban rendezett 
ünnepségen, ahol a többszörös véradók okleveleket és tárgyi ajándékokat is 
kaptak.

A rendezvényre meghí-
vott vendégeket Klimon 
István, Kazincbarcika al-
polgármestere köszön-
tötte, aki a véradás fon-
tosságáról, valamint a 
Vöröskereszt által végzett 
munka jelentőségéről be-
szélt. Az ünnepség foly-
tatásaként Bárdos Anikó 
zenés műsora követke-
zett, majd Grubert Roland 
a Magyar Vöröskereszt, 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Szervezetének 
területi igazgatója kö-
szöntötte a megjelente-
ket.
Az elnök lapunknak nyi-
latkozva kifejtette, hogy 
Kazincbarcika a jelen lévő 
nagy cégeknek hála, ki-
emelten jól teljesít véra-
dás szempontjából. 
Grubert Roland hozzá-
tette, óriási szükség van 

vér adókra, hogy megfele-
lő mennyiségű vér álljon 
rendelkezésre a rászoru-
lóknak. A társadalom elö-
regedése, a romló nép-
egészségügyi mutatók 
előrevetítik a véradók 
számának csökkenését, 
ugyanakkor a vérre szo-
rulók számának növe-
kedését is. Éppen ezért 
elengedhetetlen az ön-
kéntes segítség. 

Egy felnőtt emberi szer-
vezetben körülbelül 5 liter 
vér található, a véradás 
során körülbelül 4 decili-
tert vesznek le, ami nem 
jelent nagy megterhelést 

egy egészséges szervezet 
számára. 
A kazincbarcikai ünnep-
ségen a többszörös vér-
adókat ajándékkal kö-
szöntötték.

SZOC I Á LIS M U N K A NA PJA

A SZOCIÁLIS SZFÉRA  
DOLGOZÓIT ÜNNEPELTÉK

A Szociális Munka Napja 
alkalmából ünnepséget 
rendeztek november 22-
én az Egressy Béni Műve-
lődési Központ színház-
termében. Az eseményen 
igazgatói dicséreteket, 
polgármesteri elismerő 
okleveleket, illetve a „Ka-
zincbarcika Város Szoci-
ális Ellátásáért” kitüntető 
díjat is átadták.

Magyarországon csak-
nem húsz éve köszöntik 
a Szociális Munka Napján 
a szakterületen dolgozó-
kat. Ebből az alkalomból 
városunkban ismét ün-
nepséget rendeztek, me-
lyen elsőként Szitka Pé-
ter, Kazincbarcika város 
polgármestere üdvözöl-
te a szociális szférában 
dolgozókat, aki amellett, 
hogy Kazincbarcika Város 
Önkormányzata és kép-
viselő-testülete nevé-
ben köszönetet mondott 
a dolgozóknak, a jövőbeli 
tervekről is beszélt.
A hagyományokhoz hí-
ven Klimon István alpol-
gármester is köszöntötte 
a megjelenteket. 
Az ünnepi beszédeket Ist-
ván Zsolt, a Kazincbarcikai 
Szociális Szolgáltató Köz-
pont (KSzSzK) igazgatója 
zárta.

Az egész évi teljesít-
ményért járó igazgatói 
dicséretet a központ ti-
zenhárom dolgozója ve-
hette át István Zsolttól és 
Szabóné Zsuponyó Ág-
nes igazgatóhelyettestől: 
Forgács György, a Léte-
sítményüzemeltető Cso-
port karbantartója; Hajdu 
Hajnalka – az I. Sz. Idősek 
Klubja szociális munka-
társa; Hankó Andrea – a 
Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálat családsegítő-
je; Holecz-Ráki Bernadett 
– a Család- és Gyermek-
jóléti Központ esetmene-
dzsere; Kerekes Csabáné 
– a II. Sz. Bölcsőde varró-
nője; Köteles Andrásné – 
a II. Számú Idősek Otthona 
ápolója; Lisztesné Lippai 
Szandra – a Család- és 
Gyermekjóléti Központ 
óvodai és iskolai szociális 
segítője; Losonczy Judit – 
az I. Sz. Bölcsőde kisgyer-

m e k n eve l őj e ;  M ag ya r 
Mária Gyöngyi – a Létesít-
ményüzemeltető Csoport 
kisegítője; Tinyóné Vécsei 
Etelka – az I. Sz. Bölcső-
de kisgyermekgondo-
zója; Viktorné Bellényi 
Zita – az Éjjeli Menedék-
hely szociális munkatár-
sa; Zvada Jánosné – a Házi 
Segítségnyújtás gondo-
zója; Zborai Anett – az I. 
Sz. Idősek Otthona gon-
dozója
Kazincbarcika Város Pol-
gármesterének Elisme-
rő Oklevelét idén négyen 
kapták meg a városve-
zetőktől: Czeglédi Lajos-
né az I. sz. Idősek Ottho-
na gazdasági ügyintézője; 
Kolyankovszkiné Béres 
Katalin a Család- és Gyer-
mekjóléti Központ eset-
m e n e d z s e r e ;  S z a -
bó-Herendovics Kornélia, 
a II. számú Bölcsőde kis-
gyermeknevelője; Vargá-

né Ipacs Ildikó a Fogya-
tékos Személyek Nappali 
Ellátása „Kincsem Napkö-
zi” intézményegység-ve-
zetője
A Kazincbarcika Város 
Szociális Ellátásáért ki-
tüntető díjat Schwarcz 
Lajos, a Kazincbarcikai 
Szociális Szolgáltató Köz-
pont gépkoc sivezető -
je kapta meg. Schwarcz 
Lajos, aki idén ünnepelte 
közalkalmazotti jogviszo-

nyának 40 éves jubileu-
mát, 1983 óta dolgozik a 
KSzSzK jogelőd intézmé-
nyeinél. A KSzSzK 1993-
as megalakulása óta a mai 
napig Karbantartó, majd 
Létesítményüzemeltető 
Csoportjának gépkocsi-
vezető munkatársa.
Az ünnepséget követően 
a TNT-zenekar koncertje 
szórakoztatta a díjazotta-
kat és az intézmény dol-
gozóit.

I DŐSKÖSZÖNTÉ S

ERŐT ÉS EGÉSZSÉGET FLÓRIÁN BÁCSINAK!
Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte Szitka Péter polgármester 
és Bukó Géza képviselő Horváth Flóriánt november 19-én.

Flórián bácsi a Dunán-
túlról érkezett Miskolc-
ra katonaként. Boldogan 
mesélte el, hogy feleségét 
akkoriban bajtársa révén 
ismerte meg, mikor ki-
menője alatt nem láto-
gatott haza, hanem ba-
rátjával tartva elmentek 
egy bálba. A bál után nem 
telt el sok idő és az udvar-
lásból hamar leánykérés, 
majd lakodalom lett. Fló-
rián bácsi és kedvese az-
óta is egy párt alkot las-
san 65 éve.
Fiatal éveit az építőipar-
ban töltötte, ezt nyugdíja-
zása után sem tudta ott-
hagyni és több munkát is 

vállalt még. Emellett se-
rényen gondozta a kertjét 
is, ami jelenleg nagy szív-
fájdalma, hiszen egészsé-
ge már nem engedi, hogy 
úgy ápolja mint régen. 
Mégsem szomorkodik hi-
szen unokája és három 
dédunokája jelenlétében 
úgy érzi, újra erős. Sze-
rinte a hosszú élet titka a 
család, valamint humo-
rosan azt is megjegyez-
te, hogy reggelente egy 
korty pálinka és kávé 
sem árt.
Utólag azt is hozzátette, 
köszöni Istennek, hogy 
feleségével ilyen szép és 
hosszú élete lehetett.

M AGYA R VÖRÖSK E R E SZT 

FELNŐTT  
SZÍNHÁZI ÉVAD

2019/2020 • KAZINCBARCIKA

4 ELŐADÁS 

VÁSÁROLJA MEG MOST  
„THÁLIA” VAGY „MÚZSA” BÉRLETÉT! 

Diák/nyugdíjas: 9 000 Ft, teljes árú: 9 500 Ft
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ÚJABB JÁRDASZAKASZ 
ÚJUL MEG

Folytatódnak a járdaszakaszok felújításai Kazincbarci-
kán. Az Egressy Béni úton, az  ABC felőli oldalt követő-
en, a páratlan oldali szakaszon is megkezdődött a járda 
rekonstrukciója.

Már a térköveket helyezik 
el a munkások az unikor-
nisos körforgalomtól egé-
szen a gyalogátkelő he-
lyig. Az elmúlt két évben 
az önkormányzat több, 
mint 147 millió forintot for-
dított járdaépítésre és fel-

újításra. Az Egressy úton 
folyamatban lévő beruhá-
zás is önkormányzati for-
rásból valósul meg azért, 
hogy megkönnyítsék a la-
kosok mindennapjait.
Lövey Zoltán önkormány-
zati képviselő szerint a je-

lenleg felújítás alatt lévő 
járdaszakasz már megne-
hezítette a járókelők biz-
tonságos közlekedését, 
valamint esztétikai szem-
pontból is fontos volt en-
nek a szakasznak a meg-
újítása.
– Nekünk az a célunk, 
hogy a városlakóknak 
és a városnak is, mindig 
mindenben jobb legyen – 
emelte ki a képviselő, aki 
azt is elárulta, hogy a jö-
vőben is várhatóak majd 
fejlesztések, hiszen nem 
egy járdaszakasz van 
még, ahol a burkolat mi-
nősége kifogásolnivalót 
hagy maga után, illetve 
újabb parkoló kialakítása 
is tervben van a körzet-
ben. Az új járdaszakasz 
legkésőbb december kö-
zepére készül majd el.

VÉGET ÉRT AZ 
ŐSZI FÉLÉV

Félévzáró rendezvényéhez érkezett a Szenior Sza-
badegyetem. Az őszi félév utolsó előadásán, november 
21-én Dr. habil. Dobos Csilla beszélt az orvosok és a be-
tegek közötti kommunikáció sajátosságairól.  

A szakember előadásán 
arról beszélt, milyen fontos 
az orvos és beteg közötti 
kommunikáció, mivel sok 
esetben a diagnózisalko-
tás egyik legfőbb eleme az, 
amit a beteg elmond ma-
gáról, körülményeiről, ál-
lapotáról.
– Amikor orvoshoz me-
gyünk, nem elsősorban a 
kommunikációra gondo-
lunk, hanem arra, hogy mi 
a bajunk, mi fáj és legfő-
képpen arra, hogy hogyan 
lehetünk újra egészsége-
sek. Pedig a helyes diag-
nózis felállításának és a 
hatékony gyógyításnak 
az egyik alapvető feltétele 
a megfelelő kommunikáció 
az orvos és a beteg között 

– árulta el Dr. habil. Dobos 
Csilla.
Az előadó prezentációja so-
rán kitért arra, hogy hogyan 
változott meg az orvos és 
a beteg közötti együttmű-
ködés a XXI. század elejére. 
Beszélt az elvárásokról is 
az orvossal és a beteggel 

szemben, kiemelve a hang-
nem fontosságát, az időhi-
ányt és a szakmai kifejezé-
sek használatát.
Az előadáson elhangzott 
az is, hogy mitől függ a ha-
tékony orvos-beteg kom-
munikáció, valamint az, ho-
gyan készüljünk ezekre a 
párbeszédekre, hiszen ez 
a folyamat nagyban segíti 
az orvos diagnózisának a 
felállítását, illetve a terápia 
meghatározását.

MÉZESKALÁCS REKORD
Már épül a mézeskalácsfalu ahhoz a rekordkísérlethez, amit karácsonyi mézes cím-
mel hirdetett meg a szervező Barcika Art Kft. Az installáció az adventi mesevilág 
projekt része lesz, amit a Munkácsy téren lehet majd megtekinteni. 

A mézeskalácsból készü-
lő karácsonyi mesefaluban 
az előre legyártott épüle-
tek falaira sorba rakják fel 
a 1apokat egy speciális ra-
gasztó segítségével. A kö-
vetkező napokban csak-

nem 4000 darab lapocskát 
kell feltenni a 10 darab há-
zikó és a több mint más-
fél méter magas templom 
épületére.
Magyarország legnagyobb 
mézeskalács falujának az 

elkészítése a rekordkísér-
let célja. 
Az, hogy sikerül-e Kazinc-
barcikának újabb rekordot 
dönteni, december 7-én, a 
hitelesítést követően kide-
rül.

HAMAROSAN ELKÉSZÜL A 
KOLORCITY INSTALLÁCIÓ

A felújított Dísz téren a tervek szerint bő egy hét múl-
va már megtekinthető lesz az a Kolorcity felirat, ami 
Kazincbarcikán a polgármesteri hivatal mellett épül.  

A 7 méter hosszú és 2 
méter széles alkotás 
alapzatát andezit kő 
és gránitlapokkal bur-
kolják, amit a kivitele-
ző cég szakemberei a 
napokban be is fejez-
nek. A munkálatok után 

az alapzatban kap helyet 
a 12 db világító test, ami 
egyenként 9 db fény-
forrásból áll, ezek fogják 
megvilágítani a Kolorcity 
feliratot, ami várhatóan a 
felújított tér közkedvelt 
látványossága lesz. 

65 UNIKORNIST 
HAJTOGATTAK

Kazincbarcika 65. szü-
letésnapja alkalmából a 
Gyermekek Háza-Kéz-
művesházban hatvan-
öt unkornist készítettek 
origami technikával a de-
ákos és a szalézis diákok 
november 22-én.
Az ötletgazda és a figura 
mintájának kitalálója Ne-
szádeli Gyula bőr- és pa-

pírműves, aki szemé-
lyesen is segítette az 
alkotók munkáját. A 
kész unikornisokat egy 
65-öst formázó alap-
ra helyezték el, amely 
a Gyermekek háza no-
vember 28-án nyílt Ad-
venti hangulat elneve-
zésű kiállításának egyik 
központi darabja lett.

„ÖTLETELŐ – 
ÖTLET ELŐ!”

 „Ötletelő – ötlet elő!” címmel tartott kreativitás ver-
senyt az Irinyi János Református Oktatási Központ 
Tompa Mihály Általános Iskolája. A megmérettetésen 
kilenc intézmény huszonhét csapata vett részt. 

A hetedik alkalommal 
megrendezett verseny-
hez – amit általában re-
formátus általános isko-
lás diákoknak szerveznek 
– idén a Kazinczy Ferenc 
Tagiskola és az Ádám Jenő 
Tagiskola is csatlakozott.
– A rendezvény célja, hogy 
a gyerekek egy szép napot 
tölthessenek el együtt, 
logikus gondolkodásra 
épülő feladatokból ösz-
szeállított versenyünkön 
– mondta Suga Lászlóné 
tagintézményvezető.
A verseny kísérőprogram-
jaként idén kéz témában 
hozták el a versenyzők 
már kész alkotásaikat a 
versenyre, amit a zsűri 
külön kategóriában díja-
zott.
A regisztrációt és az áhí-
tatot követően, ahol az is-
kola kórusa adott elő két 
dalt, Csernaburczky Fe-

renc igazgató úr üdvözöl-
te a gyerekeket és a meg-
hívottakat. Köszöntőjében 
kiemelte, hogy ezen és az 
ehhez hasonló rendez-
vényeken milyen sokszor 
szembesül azzal, meny-
nyi tehetséges és sikeres 
diák van jelen az oktatás-
ban, akik kitartóan és bátran 
állnak neki a kihívásoknak.
A megmérettetés két for-
dulóból állt, ahol harmadik 
osztálytól egészen nyolca-
dik osztályig versengtek a 
gyerekek, valamint idén is 
tartottak szakmai előadást 
a tehetséggondozással fog-
lalkozó pedagógusoknak. A 
verseny fordulóit követő-
en kreatív játékok és ebéd 
várta a diákokat. A nap vé-
gén, az eredményhirdeté-
sen, különböző korcsopor-
tokban, 3.-4. 5.-6. és 7.-8. 
osztályban jutalmazták a 
legjobbakat.

X I V. ORSZÁGOS KÖZÉ PISKOLÁS K É PZŐM Ű V É SZETI DI Á KTÁ R LAT

ELISMERÉS A DEÁK 
FIATAL MŰVÉSZEINEK 

A Hajdúszoboszlón megrendezett XIV. Országos Közép-
iskolás Képzőművészeti Diáktárlaton az Ózdi Szakkép-
zési Centrum Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művé-
szeti Szakgimnáziuma  hat diákja és három pedagógusa 
kapott elismerést a szakmai zsűritől a beküldött mun-
káik alapján, november 5-én.

N é m e t h  D ó ra  e gyé -
ni  díjazásban része-
sült, még további öt ta-
nuló az intézményben 
működő tehetségműhely 
részeseként csoportos ju-
talmazásnak örülhetett, 
Kovács Gabriella, Kozsup 
Beáta, Somodi-Hornyák 
Szilárd felkészítő munkájá-
nak köszönhetően.
Komiszár János festőmű-
vész, a szakmai zsűri tagja 
elismeréssel szólt a diákok 
teljesítményéről, illetve a 
tehetségműhely munká-
járól:
– Németh Dóra Árnyé-
kok c. akvarellje a tájkép 
kategóriába tartozik. Az 
aranymetszés szabályá-
ban megkomponált kép el-
helyezésében és ágaiban 
ritmusos facsoportot mu-
tat be, igen kellemesen. A 
megoldás harmóniát és 
egyensúlyt áraszt. Az em-
bernek szinte kedve tá-
mad besétálni az árnyékos 
kép előterébe, közelebbről 
megszemlélni a fákat.
– Az iskola tehetségmű-
helyének alkotói megala-
pozott vizuális ismeretek-
kel rendelkeznek, ügyesen 
alkalmazzák az ábrázo-

lóművészet eszközeit. 
Ők: Sándor Panna, Simon 
Gréta, Szabó Alexa, Váradi 
Alex és Vincze Zalán. Sza-
bó Alexa Műtermi csendé-
lete és Portréja bizonyítja, 
hogy tehetséges ifjú al-
kotó. Mindkét képén bra-
vúrosan oldja meg a színek 
kiosztását. Figuráinak ará-
nyait jól állította be. Nem 
bocsátkozik a minden-
áron részletezésbe, s ezál-
tal festőivé válnak képei. A 
rajzoktatás során nagyon 
fontos a belelátó képesség, 
az alkotó fantázia, a minta 
és motívumképzés, vala-
mint a kompozíciós kész-
ség fejlesztése. Erre kivá-
lóan alkalmas lehetőséget 
teremtünk, például, amikor 
papírmetszeteket készí-

tünk. Ennek segítségével 
és a festés kombinációjával 
hozunk létre alkotást, mint 
tette azt Sándor Panna. 
Papírmetszete segítsé-
gével és két színnel, a fe-
ketével és a sötétokkerrel 
izgalmas absztrakt képet 
hozott létre. És biztosan 
rájött munkálatai során, 
hogy milyen sok lehetőség 
van még ebben a techniká-
ban – elemezte a műveket 
a szakértő, aki a tárlat cél-
ját ekként foglalta össze:
– A diák alkotóművészet 
támogatása, a középisko-
lás korosztály képzőmű-
vészeti kultúrájának a 
fejlesztése. A művészet 
ízének, levegőjének, cso-
dájának megismerteté-
se azokkal, akik nincsenek 
szoros kapcsolatban az al-
kotás örömével, de azokkal 
is, akik képességeik sze-
rinti maximumon, gyakor-
lati módon is, alkotómun-
kájukkal részt vesznek a 
képzőművészetben.

FEJ LE SZTÉ S

SZE N IOR SZA BA DEGY ETE M

K A R ÁC SON Y I M ÉZE S

GY E R M E K E K H ÁZA-K ÉZM Ű V E SH ÁZ

K R EATI V ITÁS NA P
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K BSC

A BUDAÖRS ELLEN  
NEM TERMETT BABÉR

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 18. fordulójában 
a Budaörs ellen Tatabányán lépett pályára a Kazinc-
barcika. A Gálhidi-legénység ezúttal sima vereséget 
szenvedett.

A vendéglátók hamar megszerezték a vezetést, Horváth 
E. lapos lövése kötött ki a jobb sarokban. A bekapott gól 
után a barcikaiak támadásában nem volt elég átütőerő, 
a Budaörs pedig jól tartotta az előnyét. A 33. percben Ol-
dalt kellett a vendégtrénernek sérülés miatt lecserélnie, 
helyére Ádám állt be. 
A szünetben a hazai edző is változtatott, Molnár helyett 
Szabó lépett pályára. A fordulás után gyorsan kétgólosra 
nőtt a budaörsi előny. Az 56. percben Zsidai volt ered-
ményes. Az előny birtokában higgadtan futballozhattak 
Bognár György tanítványai. A KBSC alig jutott ellenfele 
kapujának közepébe. A hajrában a 80. percben egy hazai 
szögletet követően Zsidai ezúttal fejjel volt eredményes, 
és már 3-0 volt az eredmény. A végjátékban a 91. percben 
a csereként beállt Lukács szépített, így 3-1-es vereség-
gel zárták a kék-sárgák a Budaörs elleni tatabányai fellé-
pést. A Kazincbarcika így 21 ponttal a 10. helyen áll. Gálhidi 
György együttese legközelebb december 1-jén 13 órától 
a Dorog együttesét fogadja Putnokon.

KVSE SÚ LY E M E LÉ S

ORSZÁGOS CSÚCS
Oroszlányban rendezték meg az idei felnőtt országos 
bajnokságot, november 23-án és 24-én, ahová a KVSE 
Súlyemelő Szakosztálya négy fővel nevezett. 

A még serdülőkorú Pacsuta Gergő remekül helyt állva, 
142 kg-os teljesítménnyel harmadik helyezést ért el. A 
tizenhat éves Féderer Benjámin szakításban 116 kg-os 
új országos csúccsal ugyancsak a dobogó harmadik fo-
kára léphetett fel. Holló Szilárd a 155 kg-os szakításával 
beállította az eddig tartott országos csúcsot. Az ifjú ver-
senyző megpróbálkozott a 200 kg-mal, amit egy apró 
technikai hiba miatt nem tudott kilökni, ám így is csak a 
többszörös olimpikon, Nagy Péter előzte meg. Holló Szi-
lárd így az ezüstérmet szerezte meg. Bojki Vilmos Mar-
cell 260 kg-os összteljesítménnyel szintén második lett, 
mindössze 2 kg-mal lemaradva a dobogó legfelső fokáról. 
Amennyiben utolsó gyakorlatát befejezi, magyar bajnok 
lehetett volna. Mindazonáltal a négy fiatal maximálisan 
kitett magáért, hiszen a 24 gyakorlatból összesen három 
rontott kísérletük volt, és több egyéni rekord és magyar 
csúcs született.

K KSE

FELEMÁS HÉTVÉGE
A kézilabda NB II Északkeleti csoportjának 9. fordulójában a KKSE női együttese Sal-
gótarján csapatát fogadta, míg a férfiak Hajdúböszörménybe látogattak. A férfiak 1 góllal 
nyertek, a nők viszont 5 gólos vereséget szenvedtek.

A kézilabdás hétvégét a 
kazincbarcikai férfi együt-
tes nyitotta a hajdúságiak 
ellen. A KKSE az első félidő-
ben minimális hátrányba 
került, 12-10-re vezettek a 
házigazdák. A második fél-
időben azonban megválto-
zott a játék képe. A vendé-
gek remekül védekeztek és 
a kapuban Losonczi László 
is remekelt. A végjátékban 
a hazaiak még büntetőből 
sem tudták bevenni a ka-
zincbarcikai kaput. A hajrá-
ban fordítottak a Kocsis-ta-
nítványok, és a végén, ha 
minimális különbséggel 
is, de 27-26-ra győzött a 
Kazincbarcika. A KKSE 13 

pontos és a 3. helyen áll a 
bajnokságban. Hajdúék leg-
közelebb november 30-án 
szombaton fogadják a Fü-
zesabonyt 18 órától a Don 
Bosco Sportközpontban.
A KKSE női csapata leg-
utóbb Ózdon nyert a Lóci 
ellen, míg mostani ellenfe-
le, a Salgótarján a Hatvant 
győzte le az elmúlt fordu-
lóban 3 góllal. A meccset a 
vendégek kezdték jobban, 
de 3-1-es vezetésük után 
észbe kaptak a vendég-
látók, és Mogyorósi hete-
se után már náluk volt az 
előny. Az első játékrészben 
egyik csapat sem tudott 
elhúzni. A Szilágyi-tanít-

ványok Oláh Heni góljával 
12-10-re vezettek, ám a 
nógrádiak végül 13-13-ra 
egyenlíteni tudtak. A szü-
net után a tarjániak fokoza-
tosan növelték előnyüket. 
Sorra maradtak ki a hazai 
büntetők, és a KKSE akció-
ból sem tudott eredményes 
lenni. A második félidő de-
rekán néggyel vezettek már 
a vendégek. A végjátékban 
sok hazai ziccer maradt ki, 
a Salgótarján pedig végül 
27-22-re hozta a mérkő-
zést. A Kazincbarcika így 8 
ponttal a 8. helyen áll, leg-
közelebb december 1-jén a 
DVSC U22 ellen idegenben 
lép pályára.

V RC K

SIKERSZÉRIA
A férfi röplabdázóknál a Vegyész Röplabda Club Kazinc-
barcika a Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkő-
zésén Dunaújvárosban, míg a hétvégén az NB I A csoport-
jának 7. fordulójában a PTE-PEAC együttese ellen hazai 
pályán szerepelt. Blázsovicsék könnyed játékkal maga-
biztosan hozták mindkét mérkőzést. 

A Dunaferr vendégeként a 
Barcika 25-17-re hozta az 
első felvonást. A folytatás-
ban fej-fej mellett haladtak 
a felek, de 11-9-nél már a 
VRCK állt jobban. Blázso-
vics és Juhász is remekelt, 
így tovább nőtt a vendégek 
előnye. Ezt a szettet 25-
19-re nyerte Marek Kar-
dos együttese. A harmadik 
etap közepén 16-16-nál a 
vendég edzőnek kellett időt 
kérnie, de a végjátékban már 

a Vegyész akarata érvénye-
sült, és a szettet 25-20-ra, 
a mérkőzést 3-0-ra nyer-
te. A visszavágót decem-
ber 18-án 18.30-tól játssza 
a VRCK a Don Bosco Sport-
központban. 
A hét másik mérkőzése baj-
noki találkozó volt, ahol ve-
retlen barcikaiak hazai pá-
lyán a nyeretlen pécsiekkel 
találkoztak. A mérkőzésen 
a kék-sárgák az első pilla-
nattól kezdve magukhoz ra-

gadták a kezdeményezést, 
és a pécsi edzőnek 9-2-nél 
időt kellett kérnie. A bara-
nyaiaknak csak felvillanásaik 
voltak, olykor Szabó Gábor 
szerzett szép pontokat, de 
Árva és Braga megmozdu-
lásainak köszönhetően a ha-
zaiak megnyugtató előnybe 
kerültek. A VRCK végül 25-
15-re hozta az első játszmát. 
A második felvonásban Ma-
rek Kardos a fiataloknak is 
adott játéklehetőséget, 
Simkó és Bibók pedig meg 
is hálálták a bizalmat. Nagy 
fölényben voltak a házigaz-
dák, a Kazincbarcika 25-8-ra 
nyerte a szettet. 
A harmadik etapban Bibók 
szebbnél szebb pontjai, Páez 
kreatív játéka mind hozzá-
járult ahhoz, hogy elhúzzon 
a hazai csapat. A Barcika a 
játsz mát 25-8-ra, a mér-
kőzést pedig egy órán belül 
3-0-ra nyerte meg. Lapzár-
tánk idején a török Tokat Be-
lediye Plevne ellen játssza a 
Challenge kupa 2. fordulójá-
nak visszavágóját a VRCK a 
Don Bosco Sportközpont-
ban, majd december 1-jén 
Sümegre látogat.Fotó: vrck.hu

Ingatlan címe Ingatlan alapterülete

Egressy út 29. 38 m2

Egressy út 11. 136 m2

Munkácsy tér 5. 55 m2

Egressy út 22. 55 m2

Egressy út 34. 39 m2

Szent Flórián tér 14 m2

Pollack M. út 32. 89 m2

Az ingatlanok részletes leírása a http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/berbeado-uzletek/ oldalon található
Kapcsolattartó: Balázs Attila Telefon: 06-20/391-3497 E-mail: balazs.attila@barcikaszolg.hu

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK

Takács Nikolas
ADVENTI KONCERTJE

2019. december 15. (vasárnap) 18.00 óra
Kazincbarcika, Szent Család Templom

Jegyár: 1 800 Ft
Információ, tájékoztatás: (+36-48) 510-220

Jegyek online a www.kolorcity.hu oldalon, valamint az Egressy Béni Művelődési Központ
és a Mezey István Művészeti Központ jegypénztáraiban vásárolhatók.

SZÖVEGKÖNYV / LÁTVÁNY / RENDEZÉS: IVÁNYI ÁRPÁD

2019. december 8. (vasárnap) 17.00 óra

KAZINCBARCIKA, EGRESSY BÉNI 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

JEGYÁR: 1 500 Ft
Információ, tájékoztatás:  

(+36-48) 510-220

Jegyek online a  www.kolorcity.hu 
oldalon, valamint az Egressy Béni 

Művelődési Központ és a  
Mezey István Művészeti Központ 
jegypénztáraiban vásárolhatóak.

Mikulás-kocogás
2019. december 5. 
Regisztráció: 16.00-tól  Rajt: 17.00
Rajt és Cél: Mezey István Művészeti Központ udvara
Táv: 3 km

A mikulás jelmezben érkezők
között pólót sorsolunk ki! 

Új útvonal!
Minden résztvevő érmet kap!

A részvétel feltétele egy mikulás-
csomag leadása, melyet

a Kazincbarcikai Szociális
Szolgáltató Központ

a rászoruló családoknak juttat el.



HIRDETÉS

12 2019. NOVEMBER 29.

Vitara üzemanyag-fogyasztás: 6,554-7,623 l/100km, vegyes CO2-kibocsátás: 148-172 g/km. A kép illusztráció, a hirdetés nem minősül ajánlattételnek. *Hűségprogram keretében. 

Jelentős drágulás érkezik az autóiparban jövőre, de nálunk még válogathat korlátozott darabszámban.

KÉSZLETRŐL, AZONNAL MÉG ÁREMELÉS ELŐTT!

Metálfénnyel, már -tól!4.700.000 Ft4.700.000 Ft
Értékesítés: (48) 510-060  Szerviz: (30) 345-2813
Kazincbarcika, Tardonai u. 59.  H-P: 08-17-ig;   Szo: 08-13-ig

www.szabosuzuki.hu


