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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!

Tisztelt Ügyfeleink!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 3700 Kazincbarcika, 175/3 hrsz. alatt 
található hulladékudvar 2019. december 31-én megszüntetésre 
kerül. A Csónakázó-tó mellett található hulladékudvarba ezt 
követően hulladék beszállításra nincs lehetőség.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás Tanácsának 21/2019. (VI. 25.) határozata 
alapján a Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában 
álló Kazincbarcika, 175/3 hrsz. alatti ingatlan visszaadásra kerül a 
települési önkormányzat részére.

Kazincbarcikán 2020. január 1-től a természetes 
személy ingatlanhasználók számára kizárólag a 3700 
Kazincbarcika, 2627/3 hrsz. alatti, Múcsonyi úton található 
hulladékudvar áll rendelkezésre a hulladék beszállítására.

A hulladékudvarba továbbra is negyedévente 250 kilogramm 
nem veszélyes és 100 kilogramm veszélyes hulladék szállítható 
be ingatlanonként. 

A 3700 Kazincbarcika, 2627/3 hrsz. alatt található hulladékudvar 
2020. január 1-től az alábbi nyitvatartási időben áll ügyfeleink 
rendelkezésére:
kedd:  08:00 – 16:00
szerda:  08:00 – 16:00
csütörtök:  08:00 – 16:00
péntek:  08:00 – 16:00
szombat:  08:00 – 16:00

A hulladékudvarok használatával kapcsolatos bővebb tájékoztatás 
a www.bmhnonprofit.hu oldalon érhető el. 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

BMH Nonprofit Kft.

TISZTELT ÜGYFELEINK!

A Barcika Szolg Kft. ügyfélszolgálata decemberben 
és az ünnepek alatt az alábbiak szerint tart nyitva:

2019. december 14-én (szombat) zárva
2019. december 23-án (hétfő) 7:00-19:00

2019. december 24-től – 2020. január 01-ig zárva
2020. január 2-án (csütörtök) 7:00-19:00

2020. január 3-án (péntek) 7:00-12:00

A pénztári befizetés a zárást megelőző negyed
órában már nem lehetséges. 

A többi munkanapon változatlanul állunk szíves 
rendelkezésükre.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag új évet kíván a Barcika Szolg Kft.!

Karácsony közeledtével minden évben, így 
idén is Kazincbarcika polgármestere, Szitka 
Péter és Klimon István alpolgármester, vala-
mint István Zsolt, a Kazincbarcikai Szociális 
Szolgáltató Központ igazgatója ellátogattak 
december 10-én  a város szociális intézmé-
nyeibe, ahol közösen köszöntötték az ellá-
tottakat.

A városvezetők olyan ajándékokkal kedves-
kedtek az ott lakók számára, amit jól tudnak 
hasznosítani a mindennapjaik során.
A köszöntések sora a II. Számú Idősek Ott-
honában kezdődött, ahol az ünnepi gondola-
tok után az Árpád Fejedelem Tagiskola diákjai 
karácsonyi műsorral kedveskedtek a lakók-
nak, majd az önkormányzat nevében a város 
vezetői, ajándékokkal lepték meg az intéz-
ményt és időseit.
A karácsonyi látogatás az Időskorúak Gondo-
zóházában folytatódott, ahol az Irinyi János 
Református Középiskola diákjai zenés mű-
sorral köszöntötték a lakókat, majd Kolum-
bán Gábor lelkipásztor és Klimon István alpol-
gármester néhány kedves szóval üdvözölte 
az ellátottakat, végül az ajándékok átadása 
következett.
Az I. Számú Idősek Otthonába műszaki cik-
kekkel és bútorokkal érkeztek a város ve-
zetői, valamint István Zsolt, akiket az otthon 
egyik idős lakója köszöntött.
A Kincsem Napköziben vidám hangulat fo-
gadta a látogatókat, akik ebbe az intézmény-
be sem érkeztek üres kézzel. Az ünnepi mű-
sor után sport eszközök, társasjátékok és 
bútorok kerültek elő a díszes csomagokból.
Végül, de nem utolsó sorban az I. Számú Idő-
sek Klubjába vezetett a városvezetők és az 
igazgató útja, ahol az Eszterlánc óvoda gyer-
mekei varázsoltak ünnepi hangulatot. Az 
ajándékok átadása itt sem maradhatott el, 
nyomtatóval és laptoppal gazdagodott a klub.

KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

MEGLEPETÉSMŰSOR ÉS AJÁNDÉKOK
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M E G É R K E Z E T T  
A MIKULÁS

Idén is megérkezett városunkba a Mikulás, akit december 5-én a Mezey István 
Művészeti Központban látogathattak meg a gyerekek.   

A Télapó házában kellemes hangulat várta a családokat. A Mikulás kis segédeivel 
együtt gyümölcsökkel, szaloncukorral, csokival és apró ajándékokkal lepte meg 
a gyerekeket. Természetesen a kicsik közös képeket is készíthettek a nagysza-
kállúval.

ADVENTI MESEVILÁG
„Adventi mesevilág” várta a gyermekeket december 3-a és 7-e között Kazincbarci-
kán.Az apróságok négy varázslatos helyszínen találkozhattak kedvenc mesehőse-
ikkel és élhettek át egy izgalmas kis kalandot.

A közel 80 perces  kaland 
során a gyerekek interak-
tív feladatokon és izgal-
mas mesejeleneteken ke-
resztül tehették próbára 
ügyességüket, bátorsá-
gukat és kitartásukat. A 
négy állomásból álló túrán 
naponta három csoport 
indult el.
Az első állomáson, a Me-
zey-ház udvarán a Ka-
zincbarcikai Összevont 
Óvodák Morzsa színhá-
za kalauzolta el a kicsiket 
Csipkerózsika palotájá-
ba, ahol szemtanúi lehet-
tek a hercegnő ébredésé-
nek, és meghívást kaptak 
a menyegzőre is. Az Ezüst 
pókháló állomáshoz egy 
titokzatos labirintuson át 
vezetett az út. A Rákó-
czi téren, a kazincbarci-
kai egyházak karácsonyi 
meséjének segítségével 
Izraelből Egyiptomba va-
rázsolták el a gyerkőcö-

ket, ahol a kis Jézust egy 
barlangi pók menti meg 
Heródes katonáitól. A 
mesejátékot 3-án és 7-én 
a Kazincbarcikai Refor-
mátus Gyülekezet, 4-én 
és 6-án a Kazincbarcikai 
Görögkatolikus Gyüleke-
zet,  5-én a Római Katoli-
kus Gyülekezet tartotta a 
gyerekek számára.
A harmadik állomáson, a 
Munkácsy téren Jancsi és 
Juliska mesebeli világában 
találták magukat a csalá-
dok. Az Akkord Színpad 
és a Barcika Art Kft. di-
ákszínpadának mesebeli 
erdején keresztül, a sze-
replők egy káprázatos 
mézeskalács faluba ve-
zették el a kicsiket. Végül 
az utolsó állomás előtt, 
óriás tarsasjáték várta 
a gyerekeket, amit a Ka-
zincbarcikai Összevont 
Óvodák pedagógusai ké-
szítettek el. A negyedik 

állomáson a Mezey-ház 
rendezvénytermében, a 
Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola színjá-
ték tanszakának színész-
palántái segítségével, az 
apróságok bepillantást 
nyerhettek abba, miről is 
álmodik egy igazi hótün-
dér.
A játékok helyszínét, a 
jelmezeket és az ajándé-
kokat, amiket a gyerekek 
a kaland teljesítése után 
kaptak, az Idővár Nyug-
díjas Kulturális Klub tagjai 
készítették el.
A rendezvény a „Színez-
zük Együtt Kazincbarci-
kát” elnevezésű pályázat, 
Műveszeti rendezvények, 
alkotó programok szer-
vezése Kazincbarcikán 
című, TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2019-00340 azo-
nosítószámú, „Adventi 
Mesevilág” című projekt-
hez kapcsolódik.

A DV E NTTŐL ÚJ ÉV IG
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ÉLMÉNY A TANULÁS
„Élmény a tanulás” címmel projektzáró sajtótájékoztatót tartott az Irinyi János Re-
formátus Oktatási Központ Tompa Mihály Általános Iskolája. Az új tanulásszervezési 
eljárás során az informális és nem formális tanulási lehetőségek kerültek előtérbe az 
ismeretszerzés folyamatában.

A 2018-ban indult projek-
ten belül lehetőség nyílt az 
iskola pedagógusai által 
kidolgozott programcso-
magok, tematikák működ-
tetésére. A rendezvényso-
rozat célja olyan tanórán 
kívüli ismeretterjesztő és 
fejlődést elősegítő prog-
ramok megvalósítása, me-
lyek művészeti, kulturá-
lis és kreatív tartalommal 
rendelkeznek és hozzájá-
rulnak a gyermekek kü-
lönböző kompetenciáinak 

fejlesztéséhez. Az alsó ta-
gozaton az informális és 
nem formális tanulási le-
hetőségek kialakításán 
keresztül a pedagógusok 
biztosítják a neveléshez és 
képzéshez való hozzáfé-
rést, kiemelten a problé-
mamegoldó gondolkodást, 
a vállalkozói és a kreatív 
készségek fejlesztését.
A kisiskolások induktív 
gondolkodásának fejlesz-
tése érdekében – a 7-10 
éves gyermekek számára 

játékműhely működik. A 
gyerekek logikai-, társas- 
és táblajátékokkal játsza-
nak, így problémamegoldó 
gondolkodásuk, kreativi-
tásuk, lelki és fizikai egész-
ségük fejlődik.
A felső tagozaton a prog-
ram elsődleges célja a ta-
nulók egyéni képessé-
geinek, kész ségeinek, 
attitűdjének rendszersze-
rű fejlesztése, amely a Kre-
atív játékok műhelyében 
valósul meg.

A foglalkozásokon való 
aktív részvétel során a 
ta nu lók észrevétlenü l 
fejlesztik egyéni kész-
sége i ket, képessége -
iket, kompetenciáikat, 
melyek a munkaerő-pi-
aci igényekhez, elvárá-
sokhoz igazodva segítik 
őket a felnőtt életben, így 
az egész életen át tar-
tó tanulási folyamat éle-

tük részévé válik. Közben 
fejlődik a diákok érzelmi 
intelligenciája, önismere-
te, türelme, szóbeli kom-
munikációi, a megegyező 
készsége, gondolkodás- 
és problémamegoldás 
képességei, a mindennap 
előforduló konfliktusokat 
nagyobb valószínűséggel 
tudják majd kezelni, meg-
oldani.

„CÍM NÉLKÜL”
A 2019-es év utolsó kiállítása nyílt meg a Gimi Galériá-
ban. A „Cím nélkül” elnevezésű kiállításon Mufics István 
alkotásai tekinthetők meg. 

Az idei utolsó tárlatot Kövesdi Tibor tanár nyitotta meg. 
A kiállításon akril- és olajfestményeket tekinthet meg a 
közönség. Mufics István hivatását tekintve ötvös, festé-
szettel 2002 óta foglalkozik.
Az alkotó elmondása szerint, a művészet egy küldetés, 
egy megismerési út, ami által az ember közelebb kerül ah-
hoz a részéhez, ami szemmel láthatatlan. Kiállított képei 
is erre tesznek kísérletet.
– Azért kezdtem bele a festészetbe, mert az ötvös-
munka egy nagyon tárgyi dolog, csak részben lehet azt 
a légiességet és finomságot megvalósítani, mint a fes-
tészetben, ahol hatalmas tereket, és belső utakat lehet 
képezni – árulta el a művész, akinek képeit leginkább 
érzelmei ihletik, festményein előszeretettel használja a 
kék és a zöld árnyalatait. 
A kiállítást december 20-áig tekintheti meg a művészet-
kedvelő közönség.

EG R E SSY BÉ N I VÁ ROSI KÖN Y VTÁ R 

A GYERMEKEKRŐL 
SZÓLT A HÉT 

Az Egressy Béni Városi Könyvtárban december 2-a és 6-a között Gyermekkönyv-
tári napok programsorozat indult. A színes rendezvényen idén nemcsak a gyere-
kekre, hanem a felnőttekre is gondoltak a szervezők.

A rendezvény célja, hogy 
az Adventi időszak alatt 
is kedveskedjen a könyv-
tár a legkisebbeknek és a 
középiskolásoknak egya-
ránt, valamint az olvasás 
fontosságára hívják fel a 
figyelmet. 
A programsorozat alatt 
különféle eseményeket 
szerveznek a gyerekek 
számára a könyvtárban, 
könyvtár ismertető já-
tékos foglalkozásoktól, 

egészen az író-olvasó ta-
lálkozókig.
Molekné Kőrösi Beatrix, 
az Egressy Béni Váro-
si Könyvtár vezetője ki-
emelte, hogy idén nem-
csak gyerekeknek fog 
szólni a rendezvénysoro-
zat, hanem a felnőttek-
nek is. Kedden délután 
fejlesztő bibliaterápiával 
kapcsolatos előadásokat 
tartott dr. Horváth Judit 
pszichológus, aki a terá-

pia alkalmazására hívja fel 
a figyelmet kisgyermek-
korban.
A Gyermekkönyvtári na-
pok programsorozatán, 
december 2-án délelőtt 
Csapody Kinga tartott 
író-olvasó találkozót az 
alsó tagozatosoknak, dél-
után a lappföldi Mikulás 
csodálatos története vár-
ta a gyerekeket. Kedden 
a „Csodákkal teli Kará-
csony” című kreatív fog-
lalkozásokon vehettek 
részt az ovisok. Szerdán 
P.Dányi Gabriella író-olva-
só találkozója és a „Színes 
történetek a Mikulásról 
és a Karácsonyról” inter-
aktív foglalkozása vár-
ta a felső tagozatosokat. 
Csütörtökön a Herbolyai 
letéti könyvtárban óvo-
dások számára tartottak 
interaktív foglalkozást a 
dolgozók „Mikulás és ba-
rátai” címmel, pénteken 
pedig a Baba-mama Klub 
várta az érdeklődőket.

TOM PA M I H Á LY Á LTA LÁ NOS ISKOLA

G I M I GA LÉ R IA

M AGYA R R E KOR D

TÜNEMÉNYES MÉZESKALÁCS-FALU
Mintha a Grimm fivérek meséje kelt volna életre a mé-
zeskalács-falu láttán, a Munkácsy téren. Akár Jancsi és 
Juliska is megirigyelhetné azt a bájos mesevilágot, mely 
az odalátogatók elé tárul. Története van a falucskának, 
mely ezúttal nem a mesék szokásos hol volt, hol nem 
volt mondatával kezdődik. Igaz, a házikók históriája sok-
sok szeretetről regél. Gondos kezek tenni akarásáról, az 
örömszerzésről.  S egy rendkívüli kísérletről, melynek célja 
Magyarország legnagyobb mézeskalács-falujának a létre-
hozása volt. A terv sikerült, december 7-én Magyarország 
legnagyobb mézeskaláccsal borított épületegyüttesével 
újabb magyar rekord született Kazincbarcikán. 
Sebestyén István, a magyar rekordok hitelesítője már nem 
először járt a városban, hiszen több mint tíz rekorddal 
büszkélkedhet a település, és bízik abban, hogy nyáron 
ismét valami szokatlan kísérletet sikerül az itt élőknek 
megvalósítaniuk. Az esemény végén a mézeskalács-fa-
lu bejáratához Klimon Istvánnal közösen felakasztották 
a kimondottan erre az alkalomra készült táblát, amin jól 
látható, hogy újabb magyar rekorddal büszkélkedhet Ka-
zincbarcika. Ennek a különleges tervnek a megvalósulá-
sáról faggattuk Kalácska Violát, a Barcika Art Kft. rendez-
vényszervezőjét.

Igazi látványosság a város-
ban ez a kis mesefalu. Hon-
nan jött az ötlet, hogy mé-
zeskalácsból építsenek fel 
egy mini települést?
Az adventi időszakhoz 
kapcsolódóan mindenkép-
pen mézeskalácsból sze-
rettünk volna készíteni va-
lamit. Mivel a rekordkísérlet 
a Barcika Art Kft. „Adventi 
mesevilág” pályázatának 
részét képezte, kézenfekvő 
volt, hogy a karácsony jel-
legzetes édességét hasz-
náljuk a rekorderedmény 
eléréséhez.  Utánajártam, 
hogy mi az a legnagyobb 
rekord, ami erre vonatko-
zóan jelen pillanatban Ma-
gyarországon érvényben 
van, annak a megdönté-
sére törekedtünk, ezért 
kellett a mézeskalácsok 
összefüggő felületének el-
érnie az 50 m2-t. A kollé-
gákkal együtt elsősorban 
a gyerekeknek kívántunk 
kedvezni, bár először egy 
nagyobb épületet képzel-
tem el. A kivitelezés ne-
hézségei miatt döntöttünk 
később egy kis falu mel-
lett, mely tíz házikót és egy 
templomot foglal magába. 
Ugyancsak a falucskában 

kapott helyet Broda Zsolt 
alkotása, a Kazincbarcikát 
jelképező unikornis szobor 
kicsinyített mása. 

Érintőlegesen említette, 
hogy a rekord megdönté-
séhez bizonyos kritériu-
moknak meg kellett felel-
ni. Mekkora területen épült 
fel a falu, illetve a házak és 
a templom milyen méretű-
ek?
Az eddigi rekorder Sió-
fok városa volt, akiket a 
kazincbarcikaiak maguk 
mögé utasítottak. A csak-
nem hetven négyzetmé-
ternyi összterületű mé-
zeskaláccsal beborított 
falu három és fél hét alatt 
készült el. Több mint hat-
ezer darab mézeskalácsból 
állt össze. Az épületek egy 
56 m2 nagyságú talapzaton 
helyezkednek el. A házak 
egyenként 120 cm maga-
sak, az oldalaik hossza pe-
dig 80 X 130 cm.  A temp-
lom 180 cm magas, a torony 
maga 80X80 cm-es. 

Ez azt jelenti, hogy egy kis-
gyermek befér a házakba?
Elvben igen, de a házakon 
nincs ajtó, a sérülékenysé-

gük okán nem szerettük 
volna nyitottá tenni. Ráadá-
sul nem akartam elvenni a 
hasznos területből, hiszen, 
ha ajtót vágunk rájuk, épü-
letenként 1 m2-t elvesztet-
tünk volna. Ám így is körbe-
járhatják, megcsodálhatják 
a kicsik. 

A mézeskalácslapok süté-
séhez a lakosság segítsé-
gét kérték. Mennyire fog-
ta össze a városlakókat a 
rekordkísérlet lehetősége?
Azt gondolom, sokan meg-
mozdultak a siker érdeké-
ben, hiszen körülbelül 6500 
db mézeskalács érkezett 
be a Mezey István Művé-
szeti Központba. Sajnos, 
nem mindegyiket tudtuk 
felhasználni, mert voltak 
benne töröttek és olya-
nok is, melyeknek a for-
mája nem volt megfelelő. 
A november elején meg-
hirdetett akcióhoz a ka-
zincbarcikai általános isko-
lák, óvodák pedagógusai, 
szülői munkaközösségei, 
az Idővár Nyugdíjas Kultu-
rális Klub, az Újkazinci Ba-
ráti Kör, a Kazincbarcikai 
Szociális Szolgáltató Köz-
pont, a Barcika Szolg Kft., 
a Barcika Park Kft., a Barci-
ka Príma Kft. munkatársai 
is csatlakoztak. November 
22-ét jelöltük meg leadási 
határidőnek, de erre az idő-
pontra a kiírt mennyiség-
nek nagyjából a fele készült 

el. A következő héten még 
mozgósítottuk az embe-
reket, illetve egy helyi Ma-
gyar Pékség is csatlako-
zott a kezdeményezéshez, 
így egy hét csúszással lett 
meg az a darabszám, amit 
eredetileg célul tűztünk ki. 

Hány ember keze munkáját 
dicséri ez a kis mesevilág?  
Amellett hogy sok sok 
gyermek, szülő, nagyszülő 
megsütötte a mézes lapo-
kat, tulajdonképpen ez egy 
céges összefogás, mert a 
mézeskalács-falu kivite-
lezésén a Barcika Art-os 
kollégáinkon kívül a Bar-
cika Park Kft. és a Barcika 
Szolg Kft. emberei is dol-
goztak, sőt a Kazincbarcikai 
Szociális Szolgáltató Köz-
ponttól is kaptunk kollégá-
kat segítségül. Egyébként 
a házak tervezésétől a ki-
helyezéséig 30-35 ember 
munkája van benne. 
A ragasztást két emberre 
bíztuk, de az Újkazinci Ba-
ráti Körtől is érkezett segít-
ség. Mint a december 7-ei 
rekordhitelesítés megnyitó-
ján elhangzott, Kazincbar-
cika ebben az időszakban 
mézeskalács illatú felhőben 
úszott, ugyanis aki élt és 
mozgott, mézeskalá-
csot sütött. 

Milyen techniká-
val készítették 
az épületeket?

A tervezésnél figyelembe 
kellett venni, hogy a Mun-
kácsy téren a talapzat mel-
lett kerékpárút vezet el, 
illetve fontos volt a világí-
tás megoldása. A házakat 
OSB-lapokból gyártottuk 
le, azokra rögzítettük hab-
ragasztóval a tető cserép-
részeinek lapjait, valamint 
a 10X10-es mézeskalács-
lapokat a falakra. Végül az 
összes épületet vizesbázisú 
lakkal festettük le és speci-
ális védőfóliával borítottuk. 
Tavasszal, a jó idő megér-
keztével kidíszítjük, és kap 
egy vastagabb lakkréteget, 
hogy a következő évekre is 
megőrizzük az állagát. 

A rekord az Európai Unió és 
Kazincbarcika Város Önkor-
mányzatának támogatásá-
val valósult meg. Az ese-
mény a „Színezzük Együtt 
Kazincbarcikát” elneve-
zésű pályázat, Művészeti 
rendezvények, alkotó prog-
ramok szervezése Kazinc-
barcikán című, TOP-7.1.1-
16-H-ESZA-2019-00340 
azonosítószámú, „Adventi 
Mesevilág” című projekthez 
kapcsolódik.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap
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HIRDETÉS

ÜNNEPI FÉNYEKBEN A FŐ TÉR
A második gyertya is ég a város adventi koszorúján a Polgármesteri Hivatal épülete előtt. 
Az adventi kalendárium ablakai is sorra nyílnak.

Az Adventtől Újévig programsorozat ke-
retében a kalendárium újabb meglepetése 
tárul fel mindennap 18.00 órától egészen 
karácsonyig.
Teljes pompájában várja a látogatókat a Ko-
lorcity-felirat is a Fő téren. A 7 méter hosszú 
és 2 méter széles alkotás alapzatát ande-
zit kő és gránitlapokkal burkolták, és 12 db 

világító test, egyenként 9 db fényforrással 
gondoskodik a felirat dekoratív megvilá-
gításáról.
Az idén ötvenéves Egressy Béni Művelődé-
si Központ bejárata szintén ünnepi díszben 
pompázik, így látványosságokban tovább-
ra sincs hiány egy-egy városban tett séta 
alkalmával.

ADVENT

Idén is meglátogatta a város bölcsödéit a nagyszakállú 
Télapó.

A gyerekek nagy izgalom-
mal várták már őt, hiszen 
sokat készültek erre az al-
kalomra, dalokat és verse-
ket tanultak meg az ünnep 
alkalmából.
December 5-én a II-es szá-
mú bölcsőde négy csoport-
ját, december 6-án délelőtt 

pedig az I-es számú bölcső-
de tíz csoportjához érkezett 
meg a Mikulás, ahol a gye-
rekek műsorait követően a 
nagyszakállú szétosztotta 
a kicsiknek szánt mikulás-
csomagokat. Később a gye-
rekek és szüleik közös képet 
is készíthettek a Télapóval.

ÜNNEPSÉG

A BÖLCSŐDÉKBE IS ELLÁTOGATOTT A MIKULÁSÁlláshirdetés

A SZALÉZI INTÉZMÉNY FENNTARTÓ

MENTOR - PEDAGÓGUS
munkakör betöltésére keres jelentkezőket

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 órás
A munkavégzés helye:
Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium,
Gimnázium és Kollégium Kazincbarcika Május 1 út 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
Műhelyiskolában a tanulók alapkompetenciáinak fejlesztése.
Külső partnerekkel való kapcsolattartás
Egyéb, a munkakörébe tartozó feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Versenyképes fizetés 
A munkakör betöltésének feltételei:
Pedagógus végzettség
Előny:
A magyar vagy matematika vagy fejlesztőpedagógus végzettség
Benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz
Erkölcsi bizonyítvány
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2020. január 1. A munkakör legkorábban a jelentkezők elbírálását 
követően azonnal betölthető.
Jelentkezési határidő: 2019. december 23. 
A jelentkezések benyújtásának módja:
Postai úton: a Szalézi Intézmény Fenntartó címére történő megkül-
déssel (1047 Budapest, Váci út 73.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Műhelyiskola mentor”
Elektronikus úton: puskas.balazs@szaleziiskolak.hu
„Műhelyiskola mentor” megnevezéssel

Álláshirdetés

A SZALÉZI INTÉZMÉNY FENNTARTÓ

MENTOR - SZAKOKTATÓ
munkakör betöltésére keres jelentkezőket

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 órás
A munkavégzés helye:
Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium,
Gimnázium és Kollégium Kazincbarcika Május 1 út 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
Műhelyiskolában a tanulók alapkompetenciáinak fejlesztése.
Külső partnerekkel való kapcsolattartás.
Egyéb, a munkakörébe tartozó feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Versenyképes fizetés 
A munkakör betöltésének feltételei:
Legalább középfokú végzettség gépész vagy építőipar vagy köny-
nyűipar területen
Előny:
Műszaki szakoktató vagy a fentebb említett végzettségek mellett 
bármilyen főiskolai végzettség és legalább 3 év szakmai tapasztalat.
Benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz
Erkölcsi bizonyítvány
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2020. január 1. A munkakör legkorábban a jelentkezők elbírálását 
követően azonnal betölthető.
Jelentkezési határidő: 2019. december 23. 
A jelentkezések benyújtásának módja:
Postai úton: a Szalézi Intézmény Fenntartó címére történő
megküldéssel (1047 Budapest, Váci út 73.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Műhelyiskola mentor”
Elektronikus úton: puskas.balazs@szaleziiskolak.hu
„Műhelyiskola mentor” megnevezéssel

FELKÉSZÜLTEK A TÉLRE 
A meteorológiai tél beköszöntével szinte percre pontosan meg is ér-
kezett a január közepét idéző fogcsikorgató hideg. Balla Zoltán, a 
Barcika Szolg Kft. energetikai igazgatója a KolorTV adásában a bar-
cikai távfűtéssel kapcsolatban osztott meg hasznos információkat a 
nézőkkel. 

A kazincbarcikai távhőszolgálta-
tás alapját a Kazincbarcikai Hő-
erőműben megtermelt melegvíz 
adja, amely két, mintegy 25 kilo-
méteres föld alatti vezetékrend-
szeren keresztül jut el a helyi hő-
központokba, majd onnan tovább 
a fogyasztókhoz. A felhasznált és a 
vezetékekben lehűlő víz pedig nagy 
teljesítményű szivattyúk révén, 
ezzel párhuzamosan visszakerül 
a hőerőműbe, ahol ismét vissza-
táplálják a hőközpontokba meleg 
vízet szállító vezetékrendszerbe. 
A távhőszolgáltatás hatékony 
üzemeltetése elsődlegesen a 
szolgáltató, Kazincbarcika ese-
tében a Barcika Szolg Kft. fela-
data. Az elfogadható és ideális la-
kásokban elérendő hőmérséklet 
20-23 fok közötti, ez az az érték, 
amelynek megtartását a nagy hi-

degben is biztosítania kell a cég-
nek.
A hőközpontok fejlesztése és az 
újonnan lefektetett vezetékek mo-
dern szigetelésével ezek a kitűzött 
célok megvalósíthatóak. Amennyi-
ben ezt a hőfokot nem tudják tar-
tani, a fogyasztók jogos panasszal 
élhetnek a távhőszolgáltató felé. 
A vállalat ilyenkor minden esetben 
kivizsgálja a hibát, amely általában 
a felhasználók által üzemeltetett 
készülékekben van. Azoknak a tár-
sasházaknak lakói, akik üzemelte-
tési és karbantartási szerződést 
kötnek a szolgáltatóval, ezekben 
az esetekben is kapnak segítséget 
a cégtől. Ahol nincs ilyen szerződés 
megkötve, a közös képviselő tehet 
lépéseket a lakóközösség megha-
talmazásával, hogy a Barcika Szolg 
Kft. elhárítsa ezeket a hibákat is. 

Fejlesztési lehetőségek azonban 
nem csak a szolgáltató oldalán van-
nak. A társasházak számára to-
vábbra is elérhető Otthon Melege 
pályázati program révén például 
egész lakóközösségek nyerhetnek 
forrásokat korszerű nyílászárók 
beszerelésére, vagy szigetelésre, 
amellyel szintén jelentős megta-
karításokat érhetnek el. 
Ahogyan van lehetősége az egyes 
háztartásoknak is, hasonló meg-

takarításokat eredményező fej-
lesztésekre. Még régebbi ablakok 
esetében is van lehetőség utóla-
gos szigetelésre, illetve fontos az 
is, hogy megfelelően szellőztes-
sünk. Ne bukóra hagyott ablakkal 
és folyamatosan szellőztessünk, 
hanem igyekezzünk a lehető leg-
szélesebbre tárni az ablakokat, 
hogy a lehető leggyorsabban  ki-
cserélődjön a lakás levegője és a 
falak, bútorok ne hűljenek le!

BA RC I K A SZOLG K FT.
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K BSC

NEM SIKERÜLT A 
PONTSZERZÉS

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 20., tavaszról 
előrehozott 1. fordulójában a Soroksár együttesét 
fogadta a KBSC. A kék-sárga alakulat számára ezen a 
mérkőzésen sem sikerült a pontszerzés.

A hét közepén változás 
történt a Kazincbarci-
ka szakvezetésében: 
Gálhidi Györgytől azon-
nali hatállyal megvált a 
klubvezetés. Eldőlt az is, 
hogy az idén esedékes 
két mérkőzésen a mos-
tani Soroksár és a 15-i 
békéscsabai mérkőzé-
sen így Dzurják József 
pályaedző irányíthatja a 
csapatot. A tavaszi foly-
tatáskor már új edzőt 
ígért Gulyás Tibor, akivel 
a téli felkészülést végig-
csinálja az együttes. 
Az előzmények isme-
retében lépett pályá-
ra Putnokon a KBSC 
a Soroksár ellen. Lip-
csei Péter csapata ellen 
még augusztusban ide-
genben 1-1-es döntet-
lent játszott a barcikai 
együttes. Most az első 
félidőben Fótyik lövése 
és Krausz fejese jelen-
tett veszélyt a vendé-
gek kapujára. Az első 45 

perc 0-0-ás állásnál ért 
véget.
Fordulás után az 55. perc-
ben Berki helyett Ádá-
mot küldte pályára Dzur-
ják József. Nem sokkal a 
csere után az 57. percben 
vezetéshez jutott a ven-
dégcsapat, Csernik vet-
te be Horváth kapuját. A 
63. percben újabb cserét 
eszközölt a hazai tréner, 
Heilt Lukács váltotta. Nem 
sokkal ezután Misic gyor-
san begyűjtött 2 sárgát, 
és a 68. percben a kiállí-
tás sorsára jutott a sorok-
sári futballista. Ám hiába 
volt minden erőfeszítés, 
a KBSC ember előnyben 
játsz va sem tudott egyen-
líteni, így 1-0-ás vereség-
gel zárta a hétvégi csatát A 
kék-sárgáknak ez volt zsi-
nórban a harmadik veresé-
gük. A barcikai csapat így 
21 ponttal a 15. helyen áll 
és legközelebb december 
15-én, vasárnap 13 órától 
Békéscsabán lép pályára. 

M I KU LÁS-KOCOGÁS

KOCOGÁS NEM CSAK 
MIKULÁSOKNAK

Rekordszámú résztvevő futott a Mikulás-kocogás 
nevű jótékonysági sporteseményen december 5-én 
Kazincbarcikán.  

A hideg és havas időjárás ellenére csaknem kétszázan 
érkeztek a Mezey István Művészeti Központ udvarára, 
ahol regisztrálni lehetett a programra. A kocogni vá-
gyók a művészeti központ előtt gyülekeztek, majd egy 
közös bemelegítést követően mintegy három kilomé-
teres kört megtéve az Egressy út irányából érkeztek 
vissza a kiindulási pontra, ahol a szervezők forró teával 
várták őket. A nevezési díj – az eddigi évekhez hasonló-
an – egy Mikulás-csomag volt, melyet a Kazincbarcikai 
Szociális Szolgáltató Központon (KSzSzK) keresztül a 
rászoruló családok gyermekeihez juttatnak majd el. A 
rendezvény végén Szitka Péter polgármester jelké-
pesen átnyújtotta az összegyűlt Mikulás-csomagokat 
István Zsoltnak, a KSzSzK igazgatójának.

K KSE

KETTŐS SIKER
A kazincbarcikai női és a férfi felnőtt NB II-es kézilabdacsapatok is pályára léptek az 
elmúlt hétvégén. Mindkét együttes sikerrel zárta az év utolsó fordulóját. 

A férfi csapat a dobogón 
maradás reményében 
szerepelt a Hajdúnánás 
otthonában. Ahhoz, hogy 
az első kör végén a Ko-
csis-legénység biztosan 
megtartsa a forduló előt-
ti pozícióját, mindenkép-
pen nyernie kellett. Ennek 
megfelelően álltak neki a 
mérkőzésnek a barcika-
iak, és az első félidő vé-
gén 15-14-re vezettek. 
A második játékrészben 
még jobban játékba len-
dült a KKSE, és végül 32-
28-ra győzött. A Szolnok 
füzesabonyi döntetlenje 

következtében, így már 
azonos pontszámmal áll a 
Kazincbarcika Tisza-par-
ti riválisával a 3. helyen. A 
KKSE a bajnokság felé-
nél 17 pontos, legközelebb 
jövő februárban a listave-
zető DEAC otthonában lép 
pályára.
A barcikai lányokra nehéz 
ellenfél várt a vasárnapi 
fordulóban, hiszen a lista-
vezető Hajdúböszörmény 
volt az ellenfél. Az első 
10 perc kemény küzdel-
met hozott, melynek so-
rán mindkét csapat veze-
tett, de végül a találkozó 

ezen részében 10-10-et 
mutatott az eredményjel-
ző. A házigazdáknál Mo-
gyorósi remekelt táma-
dásban, így az ő góljainak 
köszönhetően 30 perc já-
ték után 15-13-as előnyre 
tett szert a Kazincbarci-
ka. Fordulás után a vendé-
gek észbe kaptak, hamar 
egyenlítettek, így már ők 
vezettek 2 góllal. Ezután 
Oláh Heni vette vállára a 
barcikai együttest, gyor-
san lőtt zsinórban 3 gólt, 
és ismét hazai vezetés-
nek tapsolhatott a lelkes 
közönség. Hiába játszott 

többször is emberhát-
rányban a vendéglátó, a 
böszörményiek nem tud-
ták csökkenteni a kü-
lönbséget, sőt Babos Do-
rina gólját követően szűk 
10 perccel a vége előtt 
már öttel vezetett a Szil-
ágyi-csapat. A hajrában 
még felzárkózott 2 gólra a 
Hajdúböszörmény, de ke-

vés volt már az idejük arra, 
hogy egyenlítsenek. A vé-
gén még Oláh Heni és Ba-
bos is szerzett 1-1 gólt, így 
a KKSE 35-30-ra legyőz-
te sokkal esélyesebb rivá-
lisát. Mogyorósi Tamaráék 
10 ponttal a 9. helyen vár-
ják a 2020 februári folyta-
tást, amikor Heves együt-
tesét látják vendégül.

MOBI L J ÉG PÁ LYA

A JÉGHEZ SZOKTATÁS A CÉL
Az egykori, kazincbarcikai műjégpálya két évvel ezelőtt 
zárta be kapuit, leginkább a jég előállításához szükséges 
ammónia megszűnése miatt. A harmincéves technoló-
giával működő jégpálya bezárása az iparbiztonsági és 
egyéb működéssel kapcsolatos jogszabályok miatt vált 
indokolttá. Mint arról lapunkban is beszámoltunk, múlt 
héten nyílt meg a mobil jégpálya, ahol a Kazincbarcikai 
Ördögök jégkorongcsapata is edz, valamint korcsolyá-
zási lehetőséget biztosít a város diákjai és lakosai szá-
mára a téli időszakban. 

A tervek szerint jövőre 
megkezdődik a Magyar 
Jégkorong Szövetség ál-
tal jóváhagyott - a Wan-
hua-BorsodChem Zrt. 
látványcsapatsportágak 

támogatási rendszere és 
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata által bizto-
sított önerő segítéségével 
a Jégcsarnok kivitelezé-
se, ahol várhatóan az éves 

korcsolyázási napok szá-
ma jelentősen emelkedni 
fog, köszönhetően a kor-
szerű technikai berende-
zéseknek.
A Jégcsarnok megépü-
léséig a mobil jégpályára 
várják az érdeklődőket, 
ahol hétköznaponként a 
mindennapos testnevelés 
keretében van lehetőség 
a gyermekek oktatására, 
továbbá szakosztályi mű-
ködésre, utánpótlásneve-
lés céljából.
Mint azt Kovács László, ön-
kormányzati sporttanács-
adó lapunknak elmondta: 
„A cél az, hogy megkez-
dődjön az alsó tagozato-
sok jéghez szoktatása, 
melynek során szakem-
berek vezetésével a tanu-
lók játékos oktatásokon 
vehetnek részt, az uszo-
dában elérhető sportos 
programokhoz hasonlóan. 
A program a Kazincbarcika 
Ördögök SE szakmai ve-

zetésével egészen április 
közepéig tart, melynek ke-
retén belül minden turnus 
legalább 10 alkalommal ki-
látogat a jégpályára. A tél 
folyamán közösen az Ör-
dögökkel és a tankerület-
tel szeretnénk elérni, hogy 
a tanulók jégpályához való 
szállítása, a játékos okta-
tás és a jéghez szoktatás 
gördülékenyen működjön, 
annak érdekében, hogy 
minél több kazincbarcikai 
iskolás élvezze a csúszás 
örömeit. Az eltelt egy hét 
tapasztalatai alapján a ta-
nulók buszos szállítását a 
hatékonyság érdekében 
átalakítani, megszervezni 
szükséges.”
Az ideiglenesen kialakított 
mobil jégpályán hétvégen-
te – péntek, szombat, va-
sárnap – a közönségé lesz 
a jég, valamint téli szünet-
ben szintén a közönség-
korcsolya fog prioritást 
élvezni. A korizáson kí-

vül számos egyéb színes 
programra is számíthatnak 
a vendégek: az üzemelte-
tő a Barcika Art Kft.-vel 
közösen különböző jeges 
programokkal várja majd 
az érdeklődőket. A tavalyi 
évhez képest jelentősen 
növekedett a pálya terü-
lete is, hiszen idén 540 he-
lyett már 750 négyzetmé-
ter várja a korcsolyázókat. 
A nagyobb pályát a Kazinc-
barcikai Ördögök Sport-
egyesület által beszerzett 
új jégtisztító géppel taka-
rítják, melynek köszön-
hetően lényegesen javul 
a jégfelület minősége, ez-
által nagyobb biztonságot 
nyújtva a pálya használó-
inak. 
Az új létesítmény a nagy-
közönség részére történő 
átadásáig a mobil pálya a 
sportolni és kikapcsolódni 
vágyók részére ebben az 
évben is felejthetetlen él-
ményeket fog nyújtani.

VRCK

EGY PONTTAL VEZETNEK
Ebben a szezonban először veszített bajnoki mérkőzést 
a férfi röplabda NB I A csoportjában a Kazincbarcika. A 
kék-sárgák a 4. fordulóból elhalasztott mérkőzésen hiába 
hozták az első szettet, a folytatásban már a hazai pályán 
játszó MAFC dominált.  

A két együttes barcikai 
mérkőzését könnyedén 
hozta 3-0-ra Marek Kar-
dos együttese. Az első fel-
vonásban nehezen lendült 
játékba a Vegyész, de 7-6-
nál átvette a vezetést. Nem 
volt könnyű dolga a vendé-
geknek, mert a MAFC tar-
totta a lépést, és csak 11-8 
után sikerült megnyugtató 
előnyt kiharcolniuk. Kétszer 
is időt kért a hazai tréner, 
de nem tudta megakadá-
lyozni a 25-17-es barcikai 
sikert.
A második felvonásban 
gyorsan ellépett 7-2-re 

a Kazincbarcika, de a há-
zigazdák nem adták fel a 
játszmát: 13-13-nál előbb 
egyenlítettek, majd a veze-
tést is átvették. A kék-sár-
gák a hajrában egy pontra 
megközelítették ugyan ri-
válisukat, de a fordítás már 
nem jött össze, így a szett 
végén a MAFC örülhetett 
25-22-es sikerének.
A harmadik etapban 5-5-ig 
fej-fej mellett haladtak a fe-
lek, majd rákapcsolt a MAFC 
és 8-5-nél Marek Kardos-
nak kellett időt kérnie. A 
hazaiak előnye azonban 
csak nem akart csökkenni. 

Végül 14-13-nál került is-
mét előnybe a Vegyész, de 
mindez nem tartott soká-
ig, mert a fővárosiak fordí-
tottak, és a hajrában hiába 
hárított két szettlabdát is a 
VRCK, végül a szakaszt 25-
22-re a hazaiak nyerték.
A negyedik felvonás tétje a 
meccsben maradás volt a 
kazincbarcikaiak számára. A 
játszmát azonban a MAFC 
kezdte jobban és ellépett a 
barcikaiaktól 4 ponttal. Ju-
hászék azonban nem tud-
tak egyenlíteni, csupán 
megfelezték hátrányukat. 
A végjátékhoz érve 24-17-
nél 7 meccslabdához jutot-
tak Nagy Péter tanítványai. 
Braga remek pontját köve-
tően 24-23-nál felcsillant a 
remény, de Juhász nyitásét 
könnyedén védekezték ki a 
hazaiak, a játszmát 25-23-
ra, a mérkőzést pedig 3-1-
re nyerték meg. Ez volt a 
Kazincbarcika idei első baj-
noki veresége. A kék-sár-
gák 24 ponttal így is veze-
tik az NB I A csoportját, de 
a MAFC hátránya most már 
mindössze 1 pont. A VRCK 
legközelebb december 15-
én, vasárnap 17 órától a 
Kecskemét otthonában lép 
pályára.

I. DELFIN MIKULÁS-KUPA

VERSENNYEL ÜNNEPELTÉK  
20. SZÜLETÉSNAPJUKAT

A „Delfin” Vízisport Klub Mikulás napján rendezte meg az 
I. Delfin Mikulás-Kupát, ahol 3., 4. és 5. osztályos általá-
nos iskolások számára írtak ki vízilabdaversenyt.  

A rendezvény nem tit-
kolt célja az volt, hogy az 
egyesület „baby” kor-
csoportos gyermek ver-
senyzői megmutathassák 
magukat, és lehetőséget 
kapjanak a megméret-

tetésre egy meghívásos 
verseny keretén belül. 
A Kazincbarcika Városi Fe-
dett Uszodában megren-
dezett verseny másik ap-
ropóját a Delfin Vízisport 
Klub fennállásának 20. 

évfordulója adta. Megnyitó 
beszédében Szitka Péter 
polgármester szintén bol-
dog születésnapot kívánt 
a klubnak, hangsúlyozva, 
hogy a „vízilabda megsze-
rettetése és népszerűsí-
tése alapvető érdeke a vá-
rosnak. Ennek érdekében 
nagyberuházásba is kezd 
a város, hiszen hamarosan 
megkezdődik a vízi komp-
lexum építése.” 
A versenyre Miskolcról és 
Nyíregyházáról is érkeztek 
vízilabdacsapatok, a mér-
kőzés végeztével azonban 
nem értek véget a prog-
ramok, hiszen a délután a 
gyerekek és a szülök kö-
zös csobbanással ünne-
pelhették a Mikulást. Dél-
után öttől pedig a Miskolci 
Vízilabda Klub OB1-es csa-
pata játszott gálameccset 
a Delfin utánpótlás csapa-
tával.

Fotó: vrck.hu

Fotó: KKSE
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Tisztelt Ügyfeleink!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy kazincbarcikai 
ügyfélszolgálati irodánk (3700 Kazincbarcika, Fő tér 
39.) költözés miatt 2019. december 16. – 2020. január 2. 
között zárva tart.

A költözés ideje alatt személyes ügyintézésre a 
legközelebbi, 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 183. 
szám alatt található ügyfélszolgálati irodánkban lesz 
lehetőség.

A kazincbarcikai ügyfélszolgálati irodánk 2019. január 
2-tól új helyen, a 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét 
út 1/A. szám alatti Kolorlab Innovációs Központ 
földszintjén folytatja működését, ahol változatlan 
nyitvatartási időben állunk ügyfeleink rendelkezésére.

TELEFONSZÁM: +36 21 3500 111
E-MAIL CÍM: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
LEVELEZÉSI CÍM: 3510 Miskolc, Pf. 583

Ügyfélszolgálati irodáink helyéről és nyitvatartásáról 
bővebben honlapunkon a www.bmhnonprofit.hu 
weboldalon tájékozódhatnak.

BMH Nonprofit Kft.

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. 173 m2

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

Kapcsolattartó: Balázs Attila Tel.: 06-20/391-3497 
E-mail: balazs.attila@barcikaszolg.hu

ÜZLETHELYISÉGEK 
KIADÓK

December 1-től 24-ig minden nap 18.00
DÍSZTÉR, POLGÁRMESTERI HIVATAL HOMLOKZATA

KÜLÖNLEGES ADVENTI-NAPTÁR

December 15. (vasárnap) 18.00
SZENT CSALÁD TEMPLOM

TAKÁCS NIKOLAS 
ADVENTI KONCERT
Jegyár: 1 800 Ft

Január 10., 11. (péntek, szombat) 19.00
EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

ÚJÉVI KONCERT A MELÓDIA 
KAMARAZENEKARRAL
Sztárvendég: Miller Zoltán eMeRTon – díjas énekes és Vágó Bernadett a 
Budapesti Operettszínház művésze
Jegyár: 1 800 Ft

Jegyek kaphatók az Egressy Béni Művelődési Központ 
és a Mezey István Művészeti Központ jegypénztárában!

További információk: www.kolorcity.hu
Facebook:www.facebook.com/Kolorcity

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!


