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Három óvoda is  
megújul nyáron

HEVES ESŐZÉSEK 
KAZINCBARCIKÁN IS

Díjazták a szakembereket

3.

LEGYEN KAZINCBARCIKA A 
„LEGVIRÁGOSABB ÚTI CÉL”!

A településre a „Virágos Magyarország” 
Facebook-oldalon, Kazincbarcika képét  

like-olva lehet szavazni  
július 1-je 9 órától július 7-e éjfélig.
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BE RU H ÁZÁS

HÁROM ÓVODA IS 
MEGÚJUL NYÁRON

A nyári időszakban hatalmas felújítási munkálatok kez-
dődnek a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Csokonai úti 
székhelyintézményében, valamint a Százszorszép és a 
Napsugár Tagóvodáiban. Őszre ezek az épületek teljes 
energetikai átalakításon esnek át, valamint számos lát-
ványos külső és belső fejlesztés is megvalósul.

A felújítások keretén belül 
sor kerül az épületek fa-
lazatainak és tetőszerke-
zetének hőszigetelésére, 
a nyílászárók cseréjére, a 
fűtési rendszerek szabá-
lyozó elemeinek felújítá-
sára, új energiatakarékos 
világítótestek kiépítésé-
re, a homlokzati vakola-
tok színes megújítására, 
és napelemes rendszer ki-
építésére is.
– A kazincbarcikai óvodák 
felszereltége, az ott folyó 
szakmai munka országos 
szinten is példaértékű. Ön-
kormányzatunk mindig is 
kiemelten kezelte a ne-
velési intézmények infra-
strukturális fejlesztését, 
hiszen számunkra is na-
gyon fontos, hogy a vá-
rosba járó ovisok a legjobb 
ellátást kapják – árulta el a 
beruházás kapcsán Klimon 
István alpolgármester.
A több mint 530 millió fo-
rintos összértékű projekt 
az Európai Unió támogatá-
sával valósul meg, ám eb-
ből 320 millió forintot az 
önkormányzat saját erőből 
biztosít.
– A megújuló energiater-
melés lehetőségével, mér-
séklődnek a fenntartási 

költségek, és erősödik a 
környezettudatos üzemel-
tetés. A felújítások ered-
ményeként jelentős ener-
giamegtakarítás érhető el, 
a jelenlegi CC energetikai 
besorolásról BB besorolá-
si szintre fejleszthetők az 
intézmények – árulta el a 
városvezető.
Az önkormányzat által biz-
tosított források terhére 
többek között megújulnak 
a burkolatok, sor kerül a 
belső tisztasági festésre, 
a villamos hálózat részle-
ges felújítására, a tűzjelző 
hálózat felújítására, az in-
formatikai és telefonháló-
zat fejlesztésére, az aka-
dálymentesítési kiegészítő 
munkák elvégzésére, va-
lamint a riasztó és kapu-
telefon-rendszerek kiépí-
tésére is.
– Mindig örömmel fogad-
juk, ha az óvodáink lehe-
tőséget kapnak a megúju-
lásra. Bár nagy kihívással 
jár, hogy a munkálatok so-
rán zavartalanul folyta-
tódjon a nevelési munka, 
de a szülők és a munka-
társak is nagy várakozás-
sal tekintenek a követke-
ző hetekre. A felújítások 
eredményeként a három 

oviban a csoportokat ősz-
szel egy modern, minden 
tekintetben korszerű, szí-
nes épületbe várjuk majd 
vissza. Addig is az ügy-
intézés előreláthatólag 
augusztus 31-ig a Füzi-
ke Tagóvodában történik 
– tájékoztatott az ösz-
szevont óvodák vezetője, 
Horváthné Geleta Mária.
A tervek szerint jövőre a 
Mesevár és a Nefelejcs 
Tag óvodákban is hasonló 
fejlesztések várhatóak.

Bővül az egri ZF Hungária Kft.  
A ZF Konszern egyetlen magyarországi leányvállalata, a ZF Hungária Kft. 
munkatársakat keres több műszakos munkarendben az alábbi pozíciókba:

Szakképzett és betanított szerelő,  
raktáros - targoncavezető

JELENTKEZÉS:
Ha kérdése van, hívjon minket:  
+36 30 171 9374 
e-mail: allaspalyazatzfh@zf.com

Juttatások: 
•  Alapbér szakképzettség és munkatapasz-

talat függvényében, délutános és éjszakás 
pótlék, havi teljesítményprémium

•  Határozatlan idejű munkaszerződés
•  3 hónapos próbaidő után választható 

cafetéria éves szinten minimum a bruttó 
havi bér 7 %-a

 

• Év végi jutalom
• Túlóra lehetőség
•   ZFH vállalati buszjárat  

3 műszakhoz igazítva
•  Napi melegétkezés saját kantinban  

vállalati támogatással
• Iskolakezdési támogatás
•  Ingyenes sportolási lehetőségek Egerben

Kérjük önéletrajzát hozza magával!

VÁLTANI
VÁR A ZF!

SZERETNÉL?
CSATLAKOZZ AZ AUTOMOTÍV 

INNOVÁCIÓK TERÉN ÉLENJÁRÓ  
ZF CSAPATÁHOZ, A VILÁG 
EGYIK VEZETŐ AUTÓIPARI 

BESZÁLLÍTÓJÁHOZ.

Csoportos toborzás helyszíne és időpontja: 

Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont - Rendezvényterem  
Szent Erzsébet sétány 2.
2019. július 6-án 9:00
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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!

Vitara üzemanyag-fogyasztás: 5,8-6,3l/100km, vegyes CO2-kibocsátás: 131-143 g/km. A kép illusztráció, a hirdetés nem minősül ajánlattételnek. *Hűségprogram keretében. 

AJÁNDÉK készletről vásárolt  ESETÉN1.4 GL Plus VITARA

PRÓBÁLJA KI NÁLUNK!

3+2 év garancia

3 év munkaDÍJMENTES időszakos SZERVIZ

SIESSEN! 
 

AJÁNDÉK
KETTŐ AZ

EGYBEN12
KÉSZLETRŐL VÁSÁROLT
1.4 GL+ VITARA ESETÉN

1.4 GL PLUS

Kazincbarcika, Tardonai u. 59.  H-P: 08-17-ig;   Szo: 08-13-ig
www.szabosuzuki.hu

     

Értékesítés: (48) 510-060  Szerviz: (30) 345-2813

Az első 3 időszakos szervizre vonatkozik.

2019.JÚLIUS.05-ig
vagy a készlet erejéig érvényes!

kiegészítő feltételekkel

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,

szukamacska-ivartalanítás, gallérral
11 500 Ft

KAZINCBARCIKA, VERES PÉTER ÚT 11.
TELEFON: +36-30/928-9477, +36-48/311-214

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES

IMPRESSZUM
KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, 
megjelenik péntekenként 35000 példányban 
ISSN 2416-2531
Kiadó: Barcika Art Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 
T.: 48/510-220  |  F.: 48/510-224 
Ügyvezető igazgató: dr. Makkai Orsolya
Főszerkesztő: Hegedűsné Munkácsi Mónika
Munkatársak: Untenerné Márton Ágnes, Zele Tímea, Kovács 
Loretta, Szűcs Krisztina, Jóbi Attila
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Felelős vezető: Papp Tibor 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 informá-
ciós 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.

SK ATE PA R K 2

ÖTLETBÖRZE 2.0  
KOLORCITY EXTREME PARK TERVEZETE

Második alkalommal hívta meg Kazincbarcika Város Önkormányzata a KolorLab Inno-
vációs Központba azokat a fiatalokat, akik a környék meghatározó véleményalkotói 
az extreme sportok területén. A második megbeszélésen, június 20-án már konkrét 
látványtervvel készültek a projektért felelős szakemberek a tervezett park haszná-
lói számára.

Az Irinyi tornacsarnok 
melletti területen hama-
rosan elkezdődnek a mun-
kálatok ahol egy új sport-
létesítményt épít a város, 
a legmodernebb eszkö-
zökkel és felszereltséggel. 
A pálya közel 1,8 milliárd 

forintból fog létrejönni és 
várhatóan nemcsak a vá-
ros, hanem az egész régió 
legkiemelkedőbb extreme 
sportra alkalmas helyszíne 
lesz majd.
Az első fórumon a város-
vezetés kimondottan azt 

a korosztályt szólította 
meg, akik nap mint nap a 
sport szerelmének élnek, 
hogy mondják el ötletei-
ket, tapasztalataikat a té-
mával kapcsolatban. A fia-
talok többsége már évek 
óta deszkázik, görkorizik, 

bmx-ezik vagy rollerezik, 
és több magyar pályát is 
kipróbált életében, így re-
leváns tapasztalatokkal 
tudtak segíteni a projekt 
megvalósítását szolgáló 
ötletelésben.
Ezen a második fórumon, 
már kész háromdimenziós 
látványtervekkel álltak elő 
a szakemberek, hogy be-
mutassák mire is jutottak 
eddig a felvetődött ötletek 
alapján. Több méretará-

nyos tervet mutattak be, 
melyeknél minden esetben 
fontos szempont volt, hogy 
egy kombinált, mindenki-
nek megfelelő eredmény 
jöhessen majd létre.
A találkozók szervezői na-
gyon hálásak a fiatalok-
nak, hogy ilyen aktivitással 
részt vettek ezeken a fó-
rumokon és remélik, hogy 
a végeredmény majd min-
den sportolónak kielégíti 
az igényeit.

I DŐJÁ R ÁS

HEVES ESŐZÉSEK 
KAZINCBARCIKÁN IS

Múlt vasárnap a heves esőzések következtében villámárvizek alakultak ki Kazincbar-
cikán és a környező településeken, többek között Sajószentpéteren, Ragályon, Up-
ponyban, Dédestapolcsányban, Tardonán. A csaknem 13 települést érintő villámárvíz a 
térségben jelentős károkat okozott, elöntötte a kerteket, helyenként utakat rombolt le.

Az utóbbi hetekben és fő-
ként a múlt vasárnap lezú-
duló, hatalmas mennyiségű 
csapadék Kazincbarcikán 
nem okozott akkora prob-
lémát, mint a környező te-
lepüléseken, de kritikus 
helyzetek kialakultak töb-
bek között a Május 1 úton, a 
Lórántffy Zsuzsanna úton, 
a Völgy parki játszótéren, 
a Pollack Mihály Általános 
Iskola udvarán, a Tardonai 
úton, valamint a társashá-
zak alatti garázsokban.
Az érintett területeken a 
nem megfelelően karban-
tartott vízelvezető csa-

tornarendszerek okozták 
a legnagyobb gondot. A 
településeken élők közös 
érdeke az átereszek, ár-
kok rendben tartása, ami 
a családi házas övezetben 
élők feladata, a vízelnye-
lők és csatornarendszerek 
tisztítása pedig az önkor-
mányzaté.
Bár az ellenőrzések folya-
matosak, előfordulnak az 
önkormányzat által nem 
ismert helyeken lokális 
problémák. Sok esetben 
háztartási, illegális hulla-
dék, felgyülemlett szemét 
vagy fűnyírásból vissza-
maradt nyesedék marad a 
vízelvezető árkokban, ami 

eltömítik azokat, így nem 
tudják ellátni funkciójukat, 
és a víz egy-egy nagyobb 
esőzés alkalmával utat talál 
magának az úton átfoly-
va, vagy pedig a házakat 
elöntve.
Kiemelten fontos, hogy 
a városlakók segítségé-
vel minden, esetelegesen 
problémás terület felderí-
tésre kerüljön és a családi 
házakban élők is figyelmet 
fordítsanak az árkok tisztán 
tartására. Ha valahol bárki 
hasonló eltömődéseket ta-
pasztal, jelezheti a Kolorap-
pon vagy a kazincbarcikai 
Polgármesteri Hivatal Vá-
rosüzemeltetési Osztályán.

K ITÜ NTETÉ S

DÍJAZTÁK A 
SZAKEMBEREKET

Ünnepélyes pillanatokkal kezdődött a képviselő-tes-
tület június 20-ai ülése. Szitka Péter polgármester 
és Klimon István alpolgármester Kazincbarcika Város 
Polgármestere Elismerő Oklevele kitüntetését adta át 
Begov Zoltán tűzoltó alezredesnek, a Kazincbarcikai 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsno-
kának; valamint Kádár Györgynek, a Barcika Szolg Kft. 
távhőszolgáltatási üzemvezetőjének, akinek idén má-
jusban Knuth Károly szakmai díjat ítélt oda a Magyar 
Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének elnöksége.
A képviselő-testület idén a Kazincbarcika Város 
Közszolgálatáért kitüntető díjat dr. Ivády Katalin-
nak, a Kazincbarcikai Járási Hivatal Kormányablak és 
Okmány irodai Osztály vezetőjének adományozta a 
kazincbarcikai közszolgálatban több éve kiemelkedő 
színvonalú munkájáért.
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SZAVAZZON!

LEGYEN KAZINCBARCIKA A 
„LEGVIRÁGOSABB ÚTI CÉL”!

A természetközeli városkép kialakítása mindig is prioritás volt városunkban, nincs 
ez másként a város születésnapja alkalmából sem. Az idén indított „65000 növényt 
a 65 éves városba” akció célja az, hogy minél színpompásabb és virágokban gazdag 
környezetben ünnepelhessék a városlakók a település alapításának évfordulóját.

A hagyományok eredmé-
nyeképpen Kazincbarci-
ka nagy sikereket arat a 
Virágos Magyarország 
mozgalom immár 25 éves 
múltra visszatekintő pá-
lyázatán, a Virágos Vá-
ros versenyen is. A díj ki-
írása óta eltelt 25 évben 
Kazincbarcika két alka-
lommal is megnyerte a 
legrangosabbnak számító 
Virágos Város kategóriát, 
2010-ben és 2013-ban is 
győzedelmeskedni tudott.
A Virágos Város díj elis-
merésen túl, 2016-ban 
Kazincbarcika megkapta 
a regionális kategória kü-
löndíját, az Arany Rózsa 
díjat, valamint tavaly az 
Év Városa különdíjat is.

A verseny rendezői kate-
góriánként Facebook-kö-
zönségszavazást szer-
ve z te k .  A  s z a v a z ó k 
között kertészeti aján-
dék u ta lvá nyokat sor-
solnak ki, a nyertes tele-
pülések kategóriánként 
elismerő oklevelet és em-
léktárgyat kapnak. A kö-
zönségszavazás fődíja a 
„Legvirágosabb Úti Cél” 
cím elnyerése. A vokso-
lási versenyben Kazinc-
barcika fotómontázsa is 
szerepel. A településre a 
„Virágos Magyarország” 
Facebook-oldalon, Ka-
zincbarcika képét like-ol-
va lehet szavazni július 
1-je 9 órától július 7-e éj-
félig.

AUGUSZTUS 4. VASÁRNAP 18.00
VÖLGY PARK, POLGÁRMESTERI 
HIVATAL MÖGÖTT

TURAY IDA SZÍNHÁZ: 
CSINGILING 
GYERMEKELŐADÁS
A PROGRAM DÍJTALAN

AUGUSZTUS 5. HÉTFŐ 20.30
MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI 
KÖZPONT UDVARA

ORLAI PRODUKCIÓ: 
PÁRTERÁPIA
ELŐVÉTELBEN: 2000 FT
HELYSZÍNEN/PROGRAM NAPJÁN: 3000 FT
ESŐNAP: AUGUSZTUS 6. KEDD 20:30

AUGUSZTUS 7. SZERDA 20.30
MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI 
KÖZPONT UDVARA

L’ART POUR L’ART 
TÁRSULAT 
– MINTHA ELVÁGTÁK VOL
ELŐVÉTELBEN: 1500 FT
HELYSZÍNEN/PROGRAM NAPJÁN: 2500 FT

AUGUSZTUS 15. CSÜTÖRTÖK 20.30
CSÓNAKÁZÓ-TÓ

MAGYAR NEMZETI 
TÁNCEGYÜTTES: 
A TENKES KAPITÁNYA
ELŐVÉTELBEN: 2000 FT
HELYSZÍNEN/PROGRAM NAPJÁN: 3000 FT

AUGUSZTUS 08. CSÜTÖRTÖK 18.00
SZENT JÁNOS GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM

HERCZKU 
ÁGNES 
ÉS  
NIKOLA 
PAROV
JEGYÁR: 1 500 FT

AUGUSZTUS 11. VASÁRNAP 10.30 
KAZINCBARCIKA-ALSÓI  
REFORMÁTUS TEMPLOM

MUSICOLORE 
ÉNEKEGYÜTTES
A PROGRAM DÍJTALAN

AUGUSZTUS 14. SZERDA 19.00 
SZENT CSALÁD TEMPLOM

MIKLÓSA  
ERIKA ESTJE
Közreműködik: Somogyi-Tóth 
Dániel és Tóth László
JEGYÁR: ELŐVÉTELBEN 2 000 FT
A PROGRAM NAPJÁN/HELYSZÍNEN: 3 000 FT

AUGUSZTUS 18. VASÁRNAP 11.00 
FELSŐ-BARCIKAI REFORMÁTUS TEMPLOM

ANIMA VONÓSNÉGYES
A PROGRAM DÍJTALAN

Online jegyek, jegyinfó: www.kolorcity.hu/jegy/ 

XXXIV.  Galgóci Zenei Fesztivál
2019. 07. 06. szombat

SAJÓGALGÓC KÖZSÉGHÁZA:
• Kiállítás a Sajógalgóci Vár történetéről
• 17.00: előadás a Sajógalgóc – Várhegy régészeti feltárásáról
             előadó: Dr. Szörényi Gábor régész

SAJÓGALGÓC SZENT ISTVÁN TÉR:
17.00- Térségi helyi termékek bemutatása
20.00: - bio zöldség: Szeles Attila, Hét
 - sajt: Fignár Melinda, Dubicsány
 - fafaragás: ,,Galgóci faragda”

19.00: Megzenésített versek: Blanár Eszter gitárjátéka
 Akkord Művészeti Társulás, Sajókaza

20.00: MISKOLCI DIXIELAND BAND
 Vendégművész: MICHELLER MYRTILL



HIRDETÉS

8 2019. JÚNIUS 28.

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.: 06-20/461-3627 

E-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu
http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/nyugdijashaz/

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!

MUSKÁTLI NYUGDÍJASHÁZ

KEDVES VENDÉGEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az uszoda július 30-ig 

vízcsere és karbantartás miatt ZÁRVA tart. 

Nyitás: július 31-én 06.00
Megértésüket köszönjük!

kazincbarcikai

Tisztelt Díjfizetőink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Barcika Szolg Kft. 
Munkácsy tér 1. szám alatti Ügyfélszolgálati Irodájában 
mostantól nem csak készpénzes befizetéssel tudják 
rendezni távhőszolgáltatási számláikat, elmaradásaikat. 

2019. június 05-től ügyfélszolgálatunkon megnyílt 
a lehetőség a POS-terminálon keresztül történő 
bankkártyás fizetésre, mellyel ezentúl egyszerűbben 
és gyorsabban intézhetik befizetéseiket.

Az új lehetőség segítségével könnyebben rendezhetik a 
távhőszolgáltatással összefüggő nagyobb hátralékaikat, 
melyhez már nem szükséges nagy mennyiségű készpénzt 
tartani maguknál.

Kérjük, bátran vegyék igénybe e lehetőséget, mellyel 
biztonságosabbá válnak pénztári befizetéseik.

Barcika Szolg Kft.

Tisztelt  
Egészségügyi Dolgozók!

Semmelweis-nap alkalmából szeretettel  
köszöntjük Önöket. Áldozatos munkájukért  
köszönetünket és tiszteletünket fejezzük ki. 

A jeles nap alkalmából  
kétszemélyes meghívóval kedveskedünk  

a 7. Kolorfesztivál  

Magyar Nemzeti Táncegyüttes:  

A TENKES KAPITÁNYA  
című táncszínházi előadására. 

A program időpontja:  

2019. augusztus 15. 20.30 óra
Helyszín:  

Kazincbarcika, Csónakázó-tó

A meghívók a Mezey István  
Művészeti Központban vehetők át július 1-jétől 

munkáltatói igazolás bemutatásával.

Kazincbarcika Város Önkormányzata nevében

Szitka Péter 
polgármester

Klimon István 
alpolgármester


