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Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag,

boldog új évet kívánunk!
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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!

Álláshirdetés

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

Hamarosan elérkezik a karácsony, az ünnep, amelyik talán 
az egyik legfontosabb az emberek, a családok életében. 
Ekkor a fenyőfa körül találkozunk a távolban élő rokona-
inkkal, megosztjuk egymással az esztendő legfelemelőbb 
és sorsfordító pillanatait. Közösen elevenítjük fel a családi 
anekdotákat, megemlékezünk azokról, akik már nem le-
hetnek velünk. Visszatekintünk, nevetünk, olykor sírunk 
együtt azokkal, akiket a legjobban szeretünk a világon.

Kazincbarcika szintén meg-
határozó eseményt ünne-
pel, hiszen idén 65 éves a 
városunk. A „családunk-
kal”, a településünk lakó-
ival egész évben, közösen 
emlékezünk, felidézzük az 
elmúlt évtizedek feledhe-
tetlen eseményeit, a pótol-
hatatlan emberek öröksé-
gét, amelyek nélkül ma nem 
lenne városunk az a hely, 
ahol otthon érezzük ma-
gunkat, ahol szeretünk élni.
Emlékekben pedig nem 
szenvedünk hiányt, hiszen 
ha csak 2019-re tekintünk 
vissza, akkor is számtalan 
élményben volt részünk.
Februárban együtt vág-
tuk fel a születésnapi tortát 
Denizzel, ezzel kezdődött az 
egész évben tartó program-
sorozat, és az ajándék sem 
maradt el.
Az évforduló alkalmából 
összefogtak a kazincbar-

cikaiak: a 65 000 növény a 
65 éves városba kampány 
keretében tavasztól őszig 
több közösségi faültetés-
re került sor Kazincbarcika 
terein, intézményeinek ud-
varaiban és útjai mentén. 
Szintén a nagyszerű csa-
patmunka eredményeként 
újabb rekorddal büszkélked-
hetünk: itt található az or-
szág legnagyobb mézeska-
lács-faluja.
A méltán népszerű játszó-
tereinkre nem mindennapi 
játszóeszközök érkeztek, 
tavasztól hatalmas játszó-
várak, óriás hajó és Nautilus 
várja majd a gyerekeket.
Több épület is új köntösbe 
öltözött: színesen pompázik 
a székhelyóvoda, a Napsu-
gár és a Százszorszép tag-
óvodák. A kosárlabdások 
álma is megvalósult, a KSK 
Tornacsarnoka idén belülről 
modernizálódott, új játék-

tér és lelátó várja a mozogni 
vágyókat és a szurkolókat.
Letettük az alapkövét a rég-
óta áhított vízi komplexum-
nak és a jégcsarnoknak, 
amely pár éven belül a ré-
gió kedvelt központja lehet 
majd a vízi és a jeges spor-
tok szerelmeseinek.
Megújult a Május 1. úti orvosi 
rendelő, teljes átalakuláson 
ment keresztül a Fő tér. Az 
európai szinten is különle-
ges vízijáték már a próba-
időszak alatt elkápráztatta 
nemcsak a kazincbarcika-

iakat, hanem az idelátoga-
tókat is. A Kolorcity instal-
láció pedig azt hirdeti, hogy 
a színes városba érkeztünk.
A körforgalmunkba meg-
érkezett hozzánk másik cí-
merállatunk: immár Szőke 
Gábor Miklós acél orosz-
lánja is őrzi Kazincbarcikát. 
Öt házfalunkra került újabb 
festmény, így már 38 szí-
nes alkotás díszíti Kolorcity 
homlokzatait.
Ebben az évben visszatérő 
vendégként fogadhattuk a 
legnagyobb kerékpárver-

seny, a Tour de Hongrie csa-
patait és a kétnapos, terep-
futó futam, a Spartan Race 
versenyzőit is.
Augusztusban hetedik al-
kalommal rendeztük meg a 
Kolorfesztivált, amely egyre 
több látogatót vonz az or-
szág távolabbi vidékeiről is.
Szóval nem unatkoztunk, 
van mire emlékeznünk, van 
miről beszélgetnünk, van 
miért ünnepelnünk, együtt, 
nekünk, kazincbarcikaiknak.

Szitka Péter
polgármester

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Kedves Kazincbarcikaiak!

Szitka Péter
polgármester

Klimon István
alpolgármester

Áldott,
békés karácsonyi

ünnepeket kívánunk!
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EGYHÁZAK

A karácsony örök üzenete
Jézus Krisztus születésének ünnepe-e még a karácsony? Nagy kérdése 
ez a 21. század emberének és egyre inkább a református gyülekezetek-
hez tartozó családoknak. Hol, hogyan és miként töltsék az ünnepet?  
Középpontban van -e az ünnep lényege az élő Isten ajándéka vagy más 
dolgokkal kívánja azt a ma embere helyettesíteni?  Úgy gondolom, refor-
mátus közösségünk életében fontos szerepe van az adventi vasárna-
poknak, melyek az ünnepre való hangolódást segítik elő. Gyermekeink 
ünnepi műsorral ajándékoznak meg bennünket. Isten igéjén keresztül 
eljut hozzánk a karácsony örömüzenete:„Velünk az Isten.” 
Az ünnepre való készülésben azonban egyre inkább azt tapasztaljuk, 
hogy a családok többsége sok esetben a világ által kínált lehetőségeket 
választja. Sokan gondolják úgy, hogy ezen ünnepi napok lényege a csa-
ládi kikapcsolódás, kényelem teljes színtű megélése távol otthonaiktól. 
Visszautasíthatatlan karácsonyi wellnesscsomagok és más új szokások 
hódításával találjuk szembe magunkat. Mindezekkel szemben bátran 
kijelenthetjük ennél sokkal több a karácsony. 
Az igazi ünnepet egyedül Isten Szentlelke hozza el az ember számára, 
hogy a csodának, a titoknak megélője lehessen. A karácsonyt akkor ért-
jük meg igazán, amikor szembesülünk azzal a szeretettel, ahogy Isten 
fordult a világ felé. Az angyalok szózata bátorít bennünket: Ne féljetek, 
mert hirdetek nektek nagy örömöt, mely az egész földnek öröme lesz. 
A választás lehetősége mindannyiunk életében adott.
Minden ember életében előfordulnak örömteli pillanatok, amelyeket 
családjával együtt él át, de csak egyetlen öröm van, amely mindenkié 
az egész földé. Ez a nagy öröm: „Született néktek ma a Megtartó, ki az 
Úr Krisztus a Dávid városában.”  Ne álljunk meg tehát a karácsony han-
gulatánál, jussunk el Betlehemig, Krisztusig! Adjuk át szívünket Meg-
tartónknak, hogy teljes legyen karácsonyi ünnepünk!

Ezen gondolatokkal kívánok áldott, békés karácsonyi ünnepeket Ka-
zincbarcika város lakosainak!

Kolumbán Gábor
református lelkipásztor

A remény karácsonya
A mai társadalmunk egyik aggasztó betegsége a klímaszorongás. Em-
berek milliói rettegnek a világunk jövőjétől. Sok mai fiatal és felnőtt 
játszik el a gondolattal, hogy milyen végkimenetele lehet a globális 
felmelegedésnek. Összeszorul a szívünk, és nyomaszt bennünket a 
gondolat, hogy a minket körülvevő gyönyörű világot tönkretettük, és 
lassan, vagy egyesek szerint nagyon is gyorsan elveszítjük azt. Sokan 
a végletekig elmennek és megváltoztatják életvitelüket, a világunk-
hoz való hozzáállásukat, míg mások lázadnak a felelőtlenségünk és 
tétlenségünk miatt.
Karácsony közeledtével más kérdéseket is fölvet bennem ez a mai világ-
szemlélet. Mi is tulajdonképpen az élet? És mit jelent valójában az örök-
kévalóság? Szent Ágoston mondja: „Igazában mi csak egyet akarunk – a 
boldog életet, az életet, amely egyszerűen élet, egyszerűen boldogság”. 
De Ágoston azt is mondja: pontosabban nézve egyáltalán nem tudjuk, 
mire is vágyódunk, mit is szeretnénk tulajdonképpen.
Az ember szíve mélyén rejlő nagy kérdésekre, – létezik-e örök szere-
tet, örök élet és örök boldogság – csak Isten végtelensége adhatja meg 
a választ. Reményre vagyunk megváltva, mondja Pál a rómaiaknak és 
nekünk. Reménnyel lettünk megajándékozva, mégpedig megbízható 
reménnyel, amelyre támaszkodva meg tudunk birkózni jelen gondja-
inkkal, Istenbe vetett hitünk segít a nehéz helyzetekben, krízisekben, 
akár a klímaszorongás leküzdésében. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell 
foglalkoznunk a problémákkal, de Jézus Isten fiaként közénk született, 
emberré lett, hogy mi Isten gyermekeivé lehessünk. Az ember igazi cél-
ja, hogy befogadja és megélje Isten szeretetét. Karácsony az a nap, mely 
emlékezetet bennünket Isten végtelen jóságára, és arra, hogy Jézusnak 
a szívünkben is meg kell születni, hogy ne csak saját életünket, hanem 
Általa a világunkat is szebbé és a szeretet által élhetőbbé tegyük. Szent-
este mindannyian megérezhetjük, hogy Isten nem hagy magunkra, 
szeret bennünket és várja, hogy szívünket kitárva befogadjuk őt, Aki 
az élet értelme és reményt ad minden embernek.

P. Vitális Gábor SDB
c.apát, plébános

Várjuk-e Őt, mint a Messiást? 
Az igazi Legfelsőbb Bíróság elfogadta fellebbezésünket: 
jogorvoslást és egy amnesztiát hirdetett. A Messiás a Kegyelem hor-
dozója. Ő tényleg azért jött, hogy örömhírt hozzon a szegényeknek, s 
szabadulást hozott a raboknak: meghirdette az igazi kegyelem évét. 
Azzal, hogy maga elítéltként végezte, megszabadított bennünket a ha-
lálbüntetéstől. Sőt, ezt a kegyelmet megadva értelmet adott a szabad-
ságunknak is. Mert a rabságból szabaduló ember rendszerint nem tud 
mit kezdeni a hirtelen jött szabadságával. Az előtte álló sok-sok út közül 
szinte törvényszerűen a legrosszabbat választja. De a Messiás sokkal 
csodálatosabb, szabadságot is hoz nekünk. Szabaddá tett a szeretetre, 
hogy sérelmeinket elfeledve merjünk megbocsátani mi is adósainknak... 
Ezt várjuk tehát, a Messiást, az igazi szeretetet. Így teljesül a szeretet 
ünnepe a krisztusi közösség ünneplésében. A bizánci szentek élmény-
szerűen írnak arról, hogy „Krisztus mindenkor és mindenhol működés-
be akarja hozni megtestesülése titkát”. Ahogyan az Istenszülő vajúdik 
a karácsonyt megelőző napokban, úgy kellene a mi közösségeinknek 
is vajúdnia, hogy most is e világra hozhassa az annyira várt Megváltót. 
Mit tehetünk mi ennek érdekében? 
Mindenekelőtt azon kell fáradoznunk, hogy legalább ebben a saját kis 
fészkünkben komolyan várjunk az Isten eljövetelére. Hogyha nekünk 
elsődleges fontosságú lesz a Messiás, akkor talán majd a közösség is 
jobban észreveszi ezt. A várakozás pedig legalább olyan intenzív munka, 
mint az aktív cselekvés. „Ahogy az őr várja a hajnalt, úgy várja Izrael az 
Urat” — hangzik vecsernyei zsoltárunkban. A strázsálónak a figyelmét 
a legkisebb nesz sem kerülheti el. Teste-lelke benső feszültségét csak 
a pirkadat, a hajnalhasadás oldhatja fel. Nekünk is akkor pirkad, akkor 
lesz igazi hajnalhasadás, hogyha életünkben már felragyog a kegyelem 
napja. Amikor majd Urunk felragyog előttünk, akkor már nem kábíthat 
tovább sziporkázó csillag vagy a sápadt holdfény. Ahogyan a napkelte 
után elfeledkezünk a többi világító égitestről, úgy életünkben is: Isten 
megjelenése után minden átértékelődhet. Ha Ő elsődlegesen fontos 
számunkra, utána minden másodlagos értéket háttérbe szorít a Nap 
megjelenése.

Dr. Janka Gábor
görögkatolikus parókus

Nagy volt az örömük!
„Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük.” Máté 2, 10

Karácsony ünnepén az Úr Jézus Krisztus születésének örömhírét hir-
detem. Hirdetem azoknak, akiknek az ünnep egyet jelent a templom-
mal, az ünnepi istentisztelettel, a meghitt családi együttléttel, az otthon 
melegével, a terített asztallal, az örömmel és reménységgel. De hirdetem 
azoknak is, akik számára az ünnep ideje munka, fáradság, magány és 
szomorúság. 
Bárcsak lenne ma is egy égi jel, amire mindenki felfigyel! Bárcsak ma 
is sokan bölcsek lennének, akik tudják, hogy az ünnep idejében is Jé-
zust meg kell keresni, fel kell keresni. Sok mindent keresünk életünk 
során. Keresi a gyermek a legkedvesebb játékát, az ifjú élete párját, a 
pályakezdő a neki legjobb iskolát, munkahelyet, hivatást. Keressük a 
lelkünk nyugalmát. A test és lélek egészségének megfelelő életformát. 
Keressük a gyógyulás lehetőségeit. Keressük helyünket a világban.
Egykor a napkeleti bölcsek Jézust keresték: „Hol van a zsidók királya, aki 
most született?” Az ő keresésük eredményes lett. „Amikor meglátták 
a csillagot, igen nagy volt az örömük.” - Így olvassuk Máté evangéliu-
mában. Nekünk ma mit kell meglátnunk, mit kell megtalálnunk ahhoz, 
hogy nagy örömünk legyen. Ez a gondolat felteszi a kérdést mindnyá-
junknak: Ezen az ünnepen minek örülnél a legjobban? Sokféle válasz 
születik meg: Én annak, ha szeretteimet mosolyogni látnám, ha meggyó-
gyulnának betegeink, ha újra együtt lenne a család, ha sokan lennénk 
a templomban, ha mindenki kapna ajándékot, ha békesség lenne, ha a 
haragot felváltaná az egymás szeretete. 
Én annak örülnék a legjobban, ha újra lenne, becsület, tisztesség, lel-
kiismeretesség, őszinteség. Annak, ha az ember nem csak a maga 
hasznát nézné és a másik kárán a maga boldogulását, jólétét keresné. 
Ezek olyan emberi vágyak, melyeknek beteljesülése nemcsak nekem, 
hanem mindnyájunknak igen nagy örömöt jelentene. 
Az igen nagy lelki öröm forrása ott van az angyalok szavában is. Szin-
te minden ünnepi kérést, kívánságot összefoglal: „Dicsőség a magas-
ságban Istennek és a földön békesség és az emberekhez jóakarat.” 
Lukács 2, 14.

Bundzik Attila
református lelkipásztor
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FÉL ÉVSZÁZADA A  
KÖZMŰVELŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN 

Idén ünnepelte Kazincbarcika a 65. születésnapját, de ke-
rek évfordulót ünnepel az Egressy Béni Művelődési Köz-
pont valamennyi volt és jelenlegi dolgozója is, ugyanis az 
intézmény 50 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a város 
lakói előtt.

1969. december 13-án ün-
nepélyes keretek között 
kezdte meg működését az 
Egressy Béni Művelődé-
si Központ. A létesítmény 
fennállásának 50. évfordu-
lója alkalmából tartott ün-
nepségen jelen voltak Ka-
zincbarcika város vezetői, 
a képviselő-testület tag-
jai, városunk korábbi pol-
gármesterei, díszpolgárai, 
a polgármesteri hivatal 
osztályvezetői, az intéz-
mények- és cégek veze-
tői, a civil szervezetek és az 
egyházak képviselői, vala-
mint a kulturális területen 
tevékenykedő jelenlegi és 
volt szakemberei.
Az évfordulóval kapcsola-
tos megemlékezés alkal-
mat adott arra, hogy na-
gyobb figyelmet kapjanak 
hagyományaink, gyöke-
reink, felmutassuk és to-
vábbadjuk a múltunkat 
idéző tárgyi és szellemi 
értékeket.
Mielőtt 1969-ben átadták 
az intézményt a város-
ban már volt működő köz-
művelődés, de az új épü-
let számtalan lehetőséget 

nyitott Kazincbarcika szá-
mára. Minden adott volt az 
ötletek megvalósításához, 
ezért aztán már átadása 
után két évvel, nemzetkö-
zi rendezvényekkel büsz-
kélkedhetett a ház.
A 70-es évek végére kiala-
kult egy kulturális rendez-
vényrendszer: színjátszó-
fesztivál, képzőművészeti 
pályázat, szocialista váro-
sok gyermekrajzpályázata 
és kiállítása, fotókiállítások. 
Egy olyan elmélet meg-
valósítására törekedtek, 
mely szerint az állampol-
gárok ne csak a rendezvé-
nyek alkalmával kerüljenek 
kapcsolatba a művelődési 
házzal, hanem lehetőséget 
próbáltak teremteni arra, 
hogy az emberek díjtala-
nul elfoglaltságot, önálló 
ismeretszerzésre és te-
vékenységre szóló alkal-
mat kapjanak. Így alakult 
meg az ún. „nyitott ház”, 
amely mind szakmailag, 
mind a város lakói számá-
ra pozitív változást jelen-
tett. A 80-as években az 
Egressy a régió kulturális 
központjává vált. 1989-

ben a Béke Filmszínház a 
Megyei Moziüzemi Válla-
lattól átvette az irányítást, 
illetve egy évvel később, 
májusban átadták a ma is 
működő Gyermekek Házát.
A ’90 -es évek elején új 
klubok, szakkörök alakul-
tak, bérletes sorozatok 
indultak. Az évek során a 
rendezvények választéka 
is szélesedett, újabb nagy 
fesztiválokat rendeztek. 
1996-ban megalakult a Ka-
zincbarcikai Egyesületek 
Fóruma, amely biztosította 
a szoros együttműködés 
kialakulását a kazincbar-
cikai civil egyesületekkel.
1999-ben és a 2000-es 
években jelentős felújí-
tásokon ment keresz-

tül a művelődési központ. 
2001-ben rendezték meg 
először a Borsodi Művé-
szeti Fesztivált, amelynek 
fő célkitűzése volt, hogy 
professzionális művésze-
teken keresztül mutassa 
be Észak-Borsod termé-
szeti szépségeit.
A 2013-ban berobbanó 
Kolorcity Kazincbarcika 
városmárka megszületése 
és a városlakók általi be-
fogadása, megkedvelése 
szélesebb teret engedett a 
rendezvényszervezésnek.
A kerek évforduló alkalmá-
ból Hegedűs János alkotá-
sával köszöntötte Szitka 
Péter polgármester az in-
tézmény volt és jelenlegi 
vezetőit.

Az ünnepélyes pil la-
natok után a Tanboren 
Trió műsorát tekintet-
te meg a nagyérdemű, 
majd az évforduló alkal-
mából készített Egressy 
50 márványtábla felava-
tása következett a műve-
lődési ház előterében, amit 
Serfőző Sándor, a ház első 
igazgatója és Szitka Péter 
polgármester lepleztek le.
Ezt követően a jubileum 
kapcsán, Neszádeli Gyu-
la saját alkotását adta át 
Dr. Makkai Orsolya igaz-
gató asszonynak, mely 
egy kézműves techniká-
val készült virágkompozí-
ció volt.

50 ÉVES AZ EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Jelen voltak:
- Serfőző Sándor 
 1970 március 1-jétől 

1973 végéig látta el az 
igazgatói feladatokat

- Hazag Mihály
 1978-tól 1991-ig volt az 

intézmény vezetője
- Sajó Attila
 1991-től 2008-ig ve-

zette az intézményt
- Kerekes Ottó
2008-tól 2012-ig irányí-

totta az intézményt
Nem tudtak eljönni:
- Göndörné Veres Judit
- Juhász Rita

ÁLOMKÓD
A város 65. születésnapja alkalmából új antológiakötetet 
jelentetett meg a Kazinci Klub Álomkód címmel.

A különféle művészeti 
ágak képviselőit tömö-
rítő kiadványban a klub 
harminchárom alkotója 
mutatkozik be. Írók, köl-
tők, festők, fotó –és go-
belinművész tárja nyil-
vánosságra műveit. A 
gyűjteményben a korábbi 
kötettől eltérően új szer-
zőkkel is találkozhatnak 
az irodalomkedvelők. A 
könyv bemutatóját de-
cember 14-én tartották 
a Mezey István Művészeti 
Központban. A színvonalas 
rendezvény szervezését 
P. Dányi Gabriella, a Ka-
zinci Klub titkára vállalta 
magára.
Az est háziasszonyaként 
Molekné Kőrösi Beatrix, 
az Egressy Béni Városi 
Könyvtár igazgatója kö-
szöntötte az egybegyűl-
teket, s mutatta be röviden 
az egyesületet. Az ese-
mény megindító pillana-
tokkal folytatódott, hiszen 
a közelmúltban hunyt el 
Hidvári Imre, a klub előző 
elnöke.
Szűcsné Pál-Kutas Orso-
lya, a Kazinci Klub jelenlegi 
elnöke szívszorító szavak-
kal emlékezett meg előd-
jéről. Egyúttal bejelentette, 
hogy az életét a kultúrá-
nak szentelő elhunyt köl-

tő tiszteletére Hidvári Imre 
– díjat alapítanak. Minden 
év decemberében elismerő 
oklevéllel jutalmazzák azt a 
személyt, aki tevékenységé-
vel kiemelkedően sokat tesz 
a kultúráért és a közjóért. 
A meghívott vendégek so-
raiban helyet foglaló Hidvári 
Imre özvegye meghatottan 
vette át a díj létrehozásáról 
szóló diplomát.
A program további részében 
Dányi Krisztián színművész 
és Lovas Zsuzsanna drá-
mapedagógus tolmácso-
lásában versek és prózák 
hangzottak el a kötetből. 
Bartalis Levente pedig né-
hány mű megzenésített vál-
tozatát adta elő.
A műsorszámok szüneté-
ben Molekné Kőrösi Beat-
rix részletesen ismertette 
az antológia szereplőit. Az 
érdeklődők a könyvbemuta-
tó mellett a klub képzőmű-
vész tagjainak a kiállítását 
is megtekinthették.

KAZINCI KLUB

Közeleg a Karácsony, a szeretet ünnepe. Ebben az idő-
szakban a szeretet és az egymásra figyelés egyre fon-
tosabb szerepet tölt be szívünkben. Adakozni, jótékony-
kodni a legtöbb ember szeret. A tudat, hogy segíthet 
másokon, boldoggá teszi, még akkor is, ha ez a segít-
ség nem hatalmas dolgokban nyilvánul meg. 

A Barcika Art Kft. ál-
tal működtetett Médi-
aközpont munkatársai 
több esetben is szer-
veztek jótékonysági 
akciót. A Kazincbarci-
kai Szociális Szolgáltató 
Központtal karöltve idén 
a Petrovics családnak 
készültek meglepetés-
sel, hogy az ötgyer-
mekes családanyának 
Évának, aki egyedül ne-
veli gyermekeit picit 
megkönnyítsék a kará-

csonyi ünnepekre történő 
készülődését. December 
végén a legtöbb nagycsa-
lád pénztárcáját megter-
heli a bevásárlás, a fenyő-
fa megvásárlása és nem 
utolsósorban az ünnepi 
asztalra való beszerzése.
A Karácsony egyik jel-
képe a fenyőfa, aminek 
igencsak megkérik a ke-
reskedők az árát. Felle-
gi György imádja a ter-
mészetet és vadászni is 
szokott. Hozzá több te-

lefonos megkeresés után 
jutottunk el, első kéré-
sünkre igent mondott, 
miszerint mályinkai va-
dászházánál több száz fe-
nyőfa közül választhattuk 
ki Petrovicsék idei kará-
csonyfáját.
A szép ezüstfenyő mel-
lett karácsonykor a fi-
nom ételek is főszerepet 
kapnak, így a Barcika Art 
Kft. felajánlásában két 
karácsonyi sültes tálat is 
hazavihet a család a Jó-
barát Vendéglőből, amit 
december 24 délelőtt ve-
hetnek majd át.
Ezen kívül a Kazincbar-
cikai Szociális Szolgálta-
tó Központ segítségé-
vel tartós élelmiszereket, 
némi édességet a gyere-
keknek és egyéb hasznos, 
a főzéshez elengedhetet-
len alapanyagokat vittek 
a médiában dolgozók a 
családnak.
Éva és gyermekei Máté, 
Éva, Zoltán, Lili és László 
már nagyon várják a Ka-
rácsonyt, hogy a nagy 
család közösen picit ki-
szakadva a hétköznapok 
pörgős, dolgos forgatagá-
ból megpihenjen és jövőre 
újult erővel vágjanak neki 
a nagybetűs élet cseppet 
sem könnyű hétköznapja-
inak.

KON FE R E NC I A

BEMUTATKOZOTT A KOLORCITY BRAND
A Kolorcity Kazincbarcika innovatív városmárka megszületéséről, építéséről és an-
nak pozitív hatásairól tartott előadást dr. Makkai Orsolya, a Barcika Art Kft. ügyve-
zető igazgatója Miskolcon, a Grabovsky konferenciatermében december 13-án. 

Az előadás a „Tartsd a 
kézben a márkád!” kon-
ferencia első bemutató-
ja volt, melyet az Inno-
vib virtuális inkubációs 
szolgáltató szervezett. 
A Rean Hungary Kft. ta-
pasztalataira támaszkod-
va a kezdő vállalkozók 
segítését célul kitűző 10 
hónapos programsoro-

zat negyedik konferen-
ciáján ezúttal a brand- 
építésé volt a fő szerep. 
A Kolorcity brand mel-
lett az érdeklődők bete-
kintést nyertek a Miskol-
ci Nemzeti Színház „Itt a 
helyem!” elnevezésű kö-
zösségépítő kampányába, 
Papp Andrea kommuniká-
ciós és marketingvezető 

segítségével; valamint to-
vábbi hasznos tanácsot és 
tippet kaphattak a márka-
építéshez Szalaghári Éva 
és Berki Zsolt marketing-
tanácsadók közreműkö-
désével. Halász Norbert-
től pedig megtudhatták, 
hogyan csöppent bele és 
hogyan építette fel ezt a 
zip's brewhouse márkát.

A GINOP-1.1.1-18-2018 
projekt keretében koráb-
ban hasonló előadásokat 
hallhattak a résztvevők a 

HR aktuális trendjeiről, az 
üzleti modellekről és az 
innovációs megoldások-
ról.

ÜNNEPSÉG

KARÁCSONYI MEGLEPETÉS 
A MÉDIAKÖZPONTBÓL
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I NTE R J Ú

LEGYÜNK MA CSAK ÚGY
Már lehet számolni a napokat karácsonyig. Két nap múlva meggyújtjuk a szeretet 
lángját az adventi koszorún. Várjuk az elcsendesedés pillanatát, az örömteli feltöl-
tődést. Bárhol is legyünk, az érzelmi kötelék összekapcsol minket. A világ lelassul, 
karácsonyi dallamok csendülnek. Csak úgy elvagyunk, mint ahogy azt Takács Ni-
kolas javasolja karácsonyi klipjében. A fiatal generáció egyik legkedveltebb előadója 
rajong a karácsonyért. Advent harmadik vasárnapján városunkban adott teltházas 
koncertet. Karrierjéről, a karácsony szelleméről a nagysikerű fellépése előtt beszél-
gettünk. 

Nemrég tért haza az 
Egyesült Államokból. Ho-
gyan töltötte kinn az ide-
jét? Mivel foglalkozott? 
Kikapcsolódásra, feltöl-
tődésre volt szüksége, 
vagy keményen dolgo-
zott? 
Nagyon kellett nekem ez 
a fél év ahhoz, hogy újult 
erővel és szenvedéllyel 
folytathassam a karrie-
remet.  A kint töltött idő-
szakban tovább építet-
tem a előadói és emberi 
kapcsolataimat, különbö-
ző szakmai zenei rendez-
vényeken vettem részt, 
sok emberrel találkoztam, 

sokféle tapasz talatot 
szerezhettem.  Emellett 
foglalkoztam saját ma-
gammal és a gondolata-
immal, elképzeléseimmel, 
sokat alkottam és olyan 
dalok és szövegek szület-
tek, amelyek az út nélkül 
nem sikerültek volna.  Ez 
az út, nemcsak szakmai 
szempontból volt szá-
momra építő, de a lelkem-
nek is szüksége volt rá, 
egyszerre volt tapaszta-
lás és spirituális fejlődés.

A nagyjából négy évvel 
ezelőtti ott tartózkodá-
sához képest mennyit 

változott a „világ”, illet-
ve Ön? Ezek a többszörös 
amerikai utak, lemezké-
szítések milyen mérték-
ben játszottak szerepet 
az Ön zenei fejlődésében?
2015-ben kétszer egy 
hónapot töltöttem kint 
Los Angelesben, egy na-
gyon kedves zenész ba-
rátomnál, mentoromnál 
Larry Kimpellnél, ő szá-
momra egy élő legen-
da. Larry egy nagyon el-
ismert, ikonikus zenész, 
producer, igazi legendák-
kal dolgozott már együtt, 
többek mellett Whit-
ney Houstonnal, Stevie 

Wonderrel, George Ben-
sonnal, Michael Boltonnal, 
de a sor hosszasan foly-
tatható lenne. Rendkívül 
szerencsésnek mondha-
tom magam, mert Lar-
ry által részt vehettem 
a Frankie Beverly and 
Maze nevű funky együt-
tese turnéján, és koncer-
tezhettem Las Vegas-
ban, Los Angelesben és 
Dél-Karolinában is. Szá-
momra fontos a folyama-
tos fejlődés, és nemcsak 
a zenei fejlődés szükség-
szerű, hanem az önkép-
zés, a mentális és tech-
nikai fejlődés is fontos, a 
színpadi jelenléthez pedig 
szinte elengedhetetlen. 

 Az R'n'B, a soul, a funk és 
a jazz zene világát kedve-
li. Miért?
Nagyon sokféle zenét 
szeretek, mondhatni elég 
eklektikus az ízlésem. 

Úgy szoktam fogalmazni, 
hogy a jó muzsikát szere-
tem, azt aminek lelke van 
és üzenete, egyszóval az 
igaz zenét szeretem, ami 
számomra műfajtól füg-
getlen, lehet ez jazz, funk, 
vagy magyar nóta. Sok-
szor előfordul velem, 
hogy reggel meghallga-
tok egy magyar nótát 
majd egy operaáriát. Gye-
rekkorom óta jelen van a 
sokszínű dallamvilág az 
életemben, már otthon is 
igen változatos zenei mű-
faj vett körül.

Idén jelent meg hetedik 
nagylemeze, Takács Ni-
kolas 33 címmel, melynek 
bemutatókoncertjét de-
cember 21-én tartja. Mi-
lyen dalok hallhatók a le-
mezen? Mit jelent Önnek 
ez az album?
Azok a dalok és szöve-
gek hallhatók, melyek a 

lelkemből szólnak, a lé-
nyemből fakadnak. A le-
mezem a bennem rejlő 
érzelmeket és gondola-
tokat fejezi ki, egy kis le-
nyomata annak, ami és 
aki vagyok. Olyan kiváló 
zenészek és szövegírók 
működtek közre az albu-
mon, mint László Attila gi-
tárművész vagy Fekete 
István. Nagyon megtisz-
telő volt, hogy elfogad-
ták a felkérésemet és a 
koncerten is velünk lesz-
nek. Különleges este lesz, 
már nagyon készülünk rá. 
Boldog vagyok, hogy egy 
számomra kedves hely-
színen, a Budapest Mu-
sic Center nagytermében 
szólaltathatom meg elő-
ször ezt az új zenei anya-
got. 

Az X-Faktor döntőjében 
egy ország ismerte meg 
a nevét, s azóta külföldön 
is sikert sikerre halmoz. 
Az elmúlt kilenc évben mi 
volt pályafutása legna-
gyobb kihívása?
Az egyik legnagyobb kihí-
vás elfogadni a hatalmas 
változásokat a világban, 
emberekben, zenében. 
Pályafutásom sarokköve 
a hit, az a meggyőződés, 
hogy igenis, van értelme 
minőségi zenét csinálni 
és eljuttatni a közönség-
hez. Óriási dolog átérezni 
a hallgatóság dalaim iránti 
kíváncsiságát, nyitottsá-
gát. Ez ad erőt a minden-
napokban a folytatásra. 

Önt a közönség eddig 
csak különböző fejfedők-
ben látta a színpadon. Ez a 
védjegye? Megkérdezhe-
tem, hány kalap és sapka 
közül válogathat?
Már egészen kiskorom 
óta szerettem az elegáns 
öltözéket, szívesen visel-
tem zakót, nyakkendőt. 
A kalap valahogyan plusz 

tartást, megjelenést ad 
az egészhez. Érdekes-
ség, hogy apai nagyapám 
is nagyon szerette a kala-
pokat, tele volt velük a 
padlásuk. Mondhatom ezt 
a családi hagyományt vi-
szem tovább. A déda-
pám is mandzsettagom-
bot, öltönyt viselő prímás 
volt, a testvérei úgyszin-
tén. Anyai ágon is ele-
gánsan öltözködtek a fel-
menőim. Én így érzem jól 
magam. Az elmúlt évek-
ben kicsit megcsappant 
a gyűjteményem, mára 
már csak pár darab ma-
radt meg. Sok kalapot jó-
tékonysági célokra aján-
lottam fel, örülök, hogy 
ezzel, ha csak egy kicsit 
is, de könnyebbé tehet-
tem a rászoruló emberek 
napjait. 
Magánemberként és éne-
kesként egyaránt fontos-
nak tartom a nehéz kö-
rülmények között élők 
segítését. 

A napokban készült el az 
a karácsonyi videoklip, 
amivel a rajongóit lepte 
meg. Elmesélné, hogyan 
született meg a felvétel? 
Ördög Nóra és családja 
keresett meg a klip kap-
csán. Nórit még a 2010-es 
X-Faktor műsor idején is-
mertem meg, nagyon jó-
ban vagyunk. Felhívott és 
megkérdezte, hogy len-
ne-e kedvem az idei kará-
csonyi videójukban részt 
venni Koszi Janka éne-
kesnővel közösen. Azon-
nal igent mondtam Nóri 
felkérésére, és egy va-
rázslatos karácsonyi dalt 
készítettünk, melynek 
szövegét maga Nóra írta.  
Jankát is ismertem már 
korábban, a Kőbányai Ze-
nei Stúdióból, ha jól em-
lékszem, felettem járt egy 
évvel. Most először éne-
keltünk együtt, de nagyon 

könnyen ment a közös 
munka. 

Néhány nap és itt a kará-
csony. Önben milyen ér-
zéseket kelt ez a szent 
ünnep? Hogyan készül 
a karácsonyra? Mi volt a 
legkedvesebb karácso-
nyi ajándéka, amit valaha 
kapott? Kedvenc ünnepi 
ételei?
Az én adventi időszakom 
a boldoggá tevésről szól. 
Sok helyen, sok ember-
nek énekelek adventi vá-
sárokon, vidéki városok 
főterein, templomokban. 
Az ünnepre hangolódás-
ban igyekszem jó érzést 
szerezni mindazoknak, 
akik ellátogatnak a kon-
certjeimre. Ez számomra 
a legkedvesebb időszak 
az évben, mindig nagy 
izgalommal várom. Na-
gyon szeretek díszíteni, 
készülni a karácsonyra, 
boldoggá tesznek ezek a 
várakozással teli hetek. 
Fontosak ahhoz, hogy 
meglegyen a lelki békém 
és feltöltődésem. A ka-
rácsony az egyik legked-
vesebb ünnepem, ezt a 
néhány napot a csalá-
dommal, a barátaimmal, 
a szeretteimmel töltöm. 
Imádom a hagyományo-
kat, a karácsonyi vacsora 
nálunk elmaradhatatlan. 
Vannak klasszikus fogá-
sok, mint a majonézes, 
krumplis, tojásos saláta 
mátrai borzaskával, a ha-
lászlé, a túrós és a kakaós 
kalács, melyek évről évre 
megtalálhatók az ünnepi 
asztalon. Ezeket a fogá-
sokat anyukám készíti el. 
Szeretem feldíszíteni a 
lakást ünnepi fénybe, ra-
jongok a karácsony il-
latáért. Számomra az 
a legnagyobb ajándék, 
hogy a családommal nyu-
galomban tölthetem eze-
ket a napokat. Fotó: Arteriadesign/Höltzl Gergely
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GYAKORLATI TUDNIVALÓK
A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL 

Az idén szeptember 20-tól folyamatosan megkezdődött a 
fűtésszolgáltatás városunkban, de az enyhe ősznek hála 
kevés fejfájást okozott a lakosoknak. A legtöbb lakóközös-
ség élt is a lehetőséggel a városban, néhány társasházban 
azonban csak októberben kapcsoltatták be a fűtést..

A december beköszöntével, 
azonban megérkezett a le-
hűlés is, a Kolorlive decem-
ber 10-ei adásában pedig 
Kádár György osztotta meg 
jótanácsait a Barcika Szolg 
Kft. szolgáltatásával és a 
távfűtéssel kapcsolatban.
A fűtési szezon hivatalos 
kezdete – szeptember 15. 
– után a szolgáltató a szer-
ződéses feltételek szerint 
indítja el a fűtést az épü-
letekben. Amennyiben az 
egyes lakóközösségek igé-
nye ettől eltér, képviselőjük 
írásban kérheti a Barcika 
Szolg Kft-től a szolgáltatás 
indítását. Ehhez minden 
esetben a lakóközösség 
többségének a felhatalma-
zása szükséges, így egyedi 

igény alapján a szolgáltató 
nem tudja ki vagy bekap-
csolni a szolgáltatást. Azon 
szolgáltatói hőközpontok 
esetében, melyek sok épü-
letet és így több társashá-
zat látnak el, a szolgáltató 
csak az összes társasháztól 
beérkező igényt követően 
tudja elindítani a fűtést.
Nem árt tisztában lenni az-
zal sem, hogy a radiátorok 
cseréjét és egyébként min-
den átalakítást, amely érinti 
a fűtési hálózatot, minden 
esetben egyeztetni kell a 
szolgáltatóval. Ez azért lé-
nyeges, mert gyakran nem a 
megfelelő keresztmetszetű 
csöveket és nem a megfe-
lelő csatlakozású és méretű 
fűtőtesteket alkalmaznak. 

Ajánlott minden esetben ki-
kérni a szolgáltató vélemé-
nyét már a vásárlás előtt, 
így elkerülhető, hogy olyan 
készülékek kerüljenek egy-
egy felújítás során a rend-
szerbe, amelyeket később 
aztán kénytelen a beépítő 
lakó más típusra cserélni. A 
helytelenül megválasztott 
berendezés ugyanis olyan 
változást is okozhat, hogy 
ellehetetleníti a lakótársak-
nál a megfelelő szolgálta-
tást.
Nagyon fontos, hogy olyan 
rendszeren, ahol eredetileg 
alumínium radiátorok van-
nak beépítve, csak alumíni-
um radiátorokat szabad fel-
újításkor is beszerelni!
A felújítások és a télre való 
felkészülési időszak idejére 
megtörténhet, hogy egy-
egy épület fűtési rendszerét 
le kell üríteni. Ez előfordulhat 
sajnos a téli fűtési időszak 
alatt is, egy-egy lyukas ra-

diátor miatt, ilyenkor a fel-
töltést követően még lég-
teleníteni is kell a rendszert.
A radiátorok esetleges hi-
bájával kapcsolatban várják 
a bejelentést mindenkitől. 
Azokban a társasházak-
ban, amelyek rendelkeznek 
Üzemeltetési és Karbantar-
tási Szerződéssel, munkadíj 
nélkül történik meg a javítás 
a lehető legrövidebb időn 
belül. Ahol azonban nincs 
ilyen, ott minden esetben a 
rendelkezésre álló kapacitá-
sok függvényében, egyedi 
megrendelés ellenében vál-
lalja a szolgáltató a hiba or-
voslását.
A fűtés-és melegvíz szol-
gáltatással kapcsolatos 
minőségi kifogások beje-
lentésén túl a Barcika Szolg 
Kft minden egyéb észrevé-
telt a lehető leghamarabb 
kivizsgál. Ideértve többek 
között az egyes hőközpon-
ti berendezések által oko-

zott nagyobb zajterhelést 
vagy a külső vezetékháló-
zaton szabad szemmel lát-
ható kipárolgást. A legtöb 
hőközponti eltérést képe-
sek észlelni a távfelügye-
leti rendszer segítségével, 
de különösen az épületek-
ben és a távvezetéki háló-
zaton lévő helyeken előfor-
dulhatnak olyan problémák, 
amelyek feltárásában szá-
mítanak a lakosság észre-
vételeire is.
A bejelentéseket a kazinc-
barcikai lakosok szemé-
lyesen a cég telephelyén, a 
Liget utca 2. szám alatt te-
hetik meg, telefonon pedig 
a +36 46 310-038-as hiba-
bejelentő telefonszámon le-
het jelezni a szolgáltatással 
kapcsolatos problémákat. 
Mindkét módon lehetőség 
van a diszpécserekkel fel-
venni a kapcsolatot nullá-
tól huszonnégy óráig, a hét 
minden napján.

A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ELISMERÉSE
A Vállalkozók Országos Szövetsége december 6-án, a 
Művészetek Palotájában megtartott ünnepségén Lőrinc 
Ákos, az Északmagyarországi Regionális Vízművek 
Zrt. vezérigazgatója a Magyar Gazdaságért Díj kitünte-
tést vette át Varga Mihály pénzügyminisztertől. 

Ezzel a díjjal az évek óta 
nyúj tot t k i e m e l ke d ő 
szakmai tevékenységet 
ismerték el, valamint azt a 
társadalmi felelősségvál-
lalást, ami folyamatosan 
jelen van az ÉRV vezeté-
sének munkájában. 
A kitüntetés átadását kö-
vetően Lőrinc Ákos ve-
zérigazgató a biztonságos 
szolgáltatás magas szintű 
fenntartását jelölte meg a 
cég alapvető feladatának.  
Mint a kitüntetés átvé-
tele utáni beszédében a 
vezérigazgató elmond-
ta, „A víz az élet forrása, 

a társadalmi jólét és fej-
lődés egyik alapfeltéte-
le. Az ivóvíz biztosítá-
sa, valamint a szennyvíz 
elvezetése és kezelése 
nélkülözhetetlen közszol-
gáltatás, amelyet vala-
mennyien igénybe ve-
szünk. Társaságunk, a 
térség meghatározó vízi-
közmű-szolgáltatójaként 
arra törekszik, hogy ezt a 
felelősségteljes munkát 
az érdekelt felek: a társa-
dalom, a tulajdonosok, a 
felhasználók, a munkavál-
lalók, a partnerek szem-
pontjait figyelembe véve, 

elégedettségük növelése 
mellett lássa el. 
Mi a felhasználókért va-
gyunk! Az összehangolt 
szolgáltatói munkához, 
a feladatok maradékta-
lan ellátásához nélkülöz-
hetetlen a jól felkészült, 
folyamatosan képzett 
munkaerő; a kutatás-fej-
lesztésen alapuló inno-
vatív szakmai háttér; 
ugyanakkor elengedhe-
tetlen a vízbázisok gon-
dos megóvása, megfele-
lő védelme is. Mindezek 
mellett kiváló partner-
ségre törekszünk a mun-
ká n kh oz ka pc so l ód ó 
intézményekkel, szerve-
zetekkel. 
Az Észak-magyarországi 
régió gazdasági fejlődé-
sét azzal is segítjük, hogy 

az újabb cégek betelepü-
léséhez biztosítjuk az inf-
rastrukturális hátteret. 
Ehhez jól működő víziköz-
művek kellenek, egész-
séges ivóvíz, illetve a kor-
szerű szennyvízhálózat 
biztosítása.
A több mint 1100 fős lét-
számmal dolgozó, fenn-
tarthatóságra törekvő 
cégünk szervesen részt 
vesz a társadalom min-
dennapi életében, ugyan-
is kötelezettségünknek 
érezzük, hogy a minőségi 
szakmai tevékenységünk 
mellett aktívan részt vál-
laljunk olyan kezdemé-
nyezésekben, melyek a 
jelen és a jövő generáci-
óinak életminőségén ja-
víthatnak. Éppen ezért 
rendszeresen, több te-

lephelyünkön véradást 
szervezünk, jótékonysági 
akciókban adományokat 
gyűjtünk, illetve szemlé-
letformáló programokat 
rendezünk a környezet- 
és vízbázis-védelemmel, 
a csapvízfogyasztás nép-
szerűsítésével, a szakma 
presztízsének növelésé-
vel kapcsolatban.” 

(Forrás: ÉRV Zrt.)

TÁVFŰTÉSI KISOKOS 

ÉRV ZRT.

Ó, SZÉP FENYŐ…
A hagyományokhoz híven 
a Felsőbarcikáért Alapít-
vány kuratóriuma idén is 
közös fenyőfaállításra hív-
ta a lakosságot december 
14-én. A Táncsics Mihály 
Művelődési Ház előtti té-
ren elhelyezett fa díszí-
tésében a lakókon kívül 
részt vett Klimon István 
alpolgármester, Pásztor 
László képviselő, és az Új-
kazinci Baráti Kör tagjai, 
akik további díszekkel já-
rultak hozzá a karácsonyfa 
pompájához. A rendezvé-

nyen dr. Janka Gábor, görög-
katolikus parókus hirdetett 
igét, majd áldotta meg a fát. 
Ezt követően a görögkato-
likus egyház képviselője a 
Kazincbarcikai „Teljes Éle-
tért” Egyesülettel, valamint 
egy lánykarral kiegészülve, 
karácsonyi énekszóval kö-
szöntötte a közelgő ünne-
pet, melyhez a közönség is 
csatlakozott. Dzsupin Imre, 
az alapítvány kuratóriumá-
nak tagja pedig a Hallelujah 
című dalt adta elő.  Az ese-
ményt tűzijáték zárta.

MEGLEPETÉS 
A LAKÓKNAK

Karácsonyra készülve kö-
szöntötték a Muskátli Nyug-
díjasház lakóit az óvodások 
és a városvezetők decem-
ber 17-én. A gyerekek mű-
sorral is készültek erre a 
különleges napra.
Klimon István alpolgár-
mester köszöntője után 
a Nefelejcs Tagóvoda ap-
róságai lepték meg az la-
kókat. Az ovisok a „Nincs 
Karácsony szeretet nélkül” 
című elő adásukat mutat-

ták be, ezt követően pedig 
kézzel készített angyal-
díszeket ajándékoztak az 
időseknek.
Ezt követően a Kazinczy 
Ferenc Tagiskola másodi-
kosai dallal, verssel, zené-
vel és apró meglepetéssel 
kedveskedtek. A műsorok 
után Klimon István Kazinc-
barcika Város Önkormány-
zata nevében ajándékcso-
magokat adott át a Muskátli 
Nyugdíjasház lakóinak.

FELSŐBARCIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY 

MUSKÁTLI NYUGDÍJASHÁZ

A karácsonyi ünnepek kö-
zeledtével mintegy két-
száz nagycsalád és több 
mint nyolcvan fedél nélkül 
élő ember kapott tartós 
élelmiszerekből álló cso-
magot Kazincbarcika Vá-
ros Önkormányzatának, 
valamint a Kazincbarcikai 
Szociális Szolgáltató Köz-
pontnak a szervezésé-
ben, december 14-én.

A csomagokat a Kodály 
Zoltán Alapfokú Művé-
szeti Iskola aulájában ve-
hették át a rászorulók. Az 
eseményen Szitka Péter, 
Kazincbarcika polgármes-
tere, Klimon István alpol-
gármester, István Zsolt, 
a Kazincbarcikai Szoci-
ális Szolgáltató Központ 
igazgatója, valamint Bukó 
Géza önkormányzati kép-

viselő is segédkezett az 
ajándékok átadásában.
Emellett meleg teával, 
szendviccsel és süte-
ménnyel kínálták a csalá-
dokat. A gyerekek külön 
meglepetésnek örülhet-
tek, hiszen egy helyi ét-
terem és panzió kezde-
ményezésére ebben az 
évben szintén több héten 
keresztül gyűjtötték a já-

tékokat a legkisebbek-
nek. A jótékonysági akció 
az otthontalanok meg-
segítésére szolgáló Nap-
pali Melegedőben folyta-
tódott, ahol az ellátottak 
egy speciális csomagot 
kaptak ajándékba. A kari-
tatív összefogást több ci-
vil szervezet, vállalkozó, 
cég és magánszemély tá-
mogatta.

R I E SPLE R PÁ L ÖN KOR M Á N YZATI K É PV ISE LŐ

TÖBB MINT SZÁZ 
MIKULÁS-CSOMAG

Több mint száz óvodás és kisiskolás kapott csomagot a Mikulástól az Egressy 
színháztermében december 11-én. A jó hangulatú rendezvényt a Százszorszép Ta-
góvoda óvodapedagógusainak mesejátéka színesítette.

A vidám, zenés műsor-
ral egybekötött aján-
dékozást Riespler Pál 
immár tizenegyedik al-
kalommal szervezte 
meg. A Százszorszép 
Tagóvoda óvónői ze-
nés mesejátékkal ké-
szültek a gyerekeknek 
és a szüleiknek, amiben 

természetesen fő sze-
repet kapott a mikulás. A 
színdarab után közösen 
dalokat énekeltek, hogy 
megérkezzen a Mikulás.
A télapónak két kram-
pusz segített szétoszta-
ni a csomagokat a meghí-
vott gyerekek között. Az 
édességekből álló több 

mint száz darab mikulás-
csomagot saját költségé-
ből finanszírozta Riespler 
Pál az óvónők és a peda-
gógusok által kiválasztott 
gyerekeknek. 
A csomagok kiosztása 
után közös fotózkodás 
kezdődött a gyerekekkel 
és a Mikulással.

NAGYCSALÁDOSOK KARÁCSONYA

LEGYEN AZ ÜNNEP 
MINDENKIÉ!
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PIRAMIS: Kívánj igazi ünnepet (1977)
A zenekar második lemezének meglepetése 
előtt egy kislemezen jelentette meg 1977-ben 
a Kívánj igazi ünnepet című karácsonyi dalát. 
Tekintsünk most el a Révész Sándor munkás-
ságának jelenkori megítélésétől, talán az első 
olyan magyar karácsonyi sláger, amely egy pil-
lanatra „tényleg” próbálja megragadni az ünnep 
igazi lényegét. 
A magyar rockerek azonban kissé túllőttek a 
célon, miközben megpróbálták megragadni a 
szeretet földöntúli mivoltát a dalszöveggel, egy 

afféle Mózes-paródiát sikerült összehozni, és 
megszületett a november végétől egy sűrűb-
ben felcsendülő, már már fizikai fájdalmat oko-
zó, katartikus karácsonyi refrén.

„Szeresd a tüzet, és szeresd a vizet,
Szeresd a világot, és szeresd az Istent,
Szeresd az Istent, még egyszer szeresd az 
Istent,
És szeresd Őt és csak szeress, szeress, 
szeress!”

A M I SOSE M M A R A D E L

Minden idők legutálatosabb karácsonyi dalai
WHAM! – Last Christmas (1984)
Minden idők legutálatosabb karácsonyi dalai 
közül melyik más is bitorolhatná a karácsonyi 
popkánon slágereinek a trónját, mint a WHAM! 
Zenekar 1984-ben kiadott Last Christmas 
című szerzeménye. A „Legutóbbi karácsony” 
immár három és fél évtizede keseríti meg a 
jóérzésű zenerajongók, adventi forgatagban 
rohangálók, vagy éppen hóviharban családi lá-
togatásra igyekvő sofőrök és utasaik életét.
Mindenki életében, minden évben, a japán sín-
kanzenek (gyorsvasút a szerk.) menetrend-
jének bizonyosságával elérkezik az a pillanat, 
amikor felcsendülnek a Last Christmas jól is-
mert dallamai. Akár várjuk, akár nem, ez min-
den évben az a pont, amikor tudatosulnia kell 
bennünk, hogy elérkezett az idő és hamarosan 
rájövünk, hogy már ismét nem tudjuk a fér-
jünk/feleségünk cipőméretét, hogy gyerme-

künk ismét videójátékot akar, hogy nincs meg 
a fejsze, amivel megpróbálnánk a karácsonyfa-
talpba faragni a fene tudja hol megvenni kívánt 
méregdrága karácsonyfát. 
Szóval megkezdődött az évnek a „különle-
ges” időszaka. „Special, special, special, ahogy 
George Michael érdekelte 35 évvel ezelőtt, au-
gusztusban. Hogy valami pozitívumot is em-
lítsünk, karácsonyról lévén szó, talán annyit 
megjegyezhetünk, hogy az együttes minden 
dalból származó bevételt felajánlott az etiópiai 
éhezők javára. 
Ami nem volt kevés, tekintve, hogy csak 2015-
ben közel 172 millió forintnyi jogdíjat fizettek ki 
George Michael örökösei számára a dal után, 
pusztán Angliában. És akkor még nem említet-
tük a legalább eladott kétmillió kislemezt, vagy 
az idén bemutatott, azonos című filmet, amit a 

dal inspirált, és amire még a legjóindulatúbb kri-
tikusok is csak annyit tudtak mondani, hogy a 
film java részének tulajdonképpen az égvilágon 
semmi értelme nincs.

MARIAH CAREY – 
All I Want For Christmas Is You (1994)
Az egykori Sony-vezérigazgató Mariah Carey, 
első lemezének sikere után a konzumer kará-
csonyi popkánon egy újabb fejezetetét nyitotta 
meg az All I Want for Christmas Is You-val. Az 
énekesnő azonban nem aprózta el, ez a sláger 
csak az első kislemez volt az albumról, amely 
1994-ben jelent meg és a Merry Christmas 
címet viselte. 
És igen, az egész lemezen karácsonyi dalok 
hallhatók, a nevezett dal pedig mai napig a világ 

egyik legsikeresebb karácsonyi dala. Ha igazán 
sanyargatni szeretnénk magunkat, hallgassuk 
meg Mariah Carey 2011-ben Justin Bieberrel 
közösen elkészített újraértelmezését, garan-
táljuk, hogy még az új év kezdetére se heverjük 
ki a videoklip okozta sokkot.

A 80-as évek legendásan híres volt a konzumer 
idiotizmusról, ennek megfelelően a trendeket 
meglovagló, piacot letarolni kívánó kiadói kí-
sérletekről. Cliff Richard 1988 legnagyobb el-
adásait produkáló karácsonyi kislemeze még 
a szokásosnál is kevésbé volt az eredeti. A dalt 
ugyanis egy több mint tíz évvel ezelőtti Ander-
sen Kis gyufaárus lány történetét feldolgozó 
zenejátékhoz írták, a Wham pár évvel ezelőtti 
sikerét meglovagolva. 
Különös fintora a sorsnak, hogy az eredeti-
leg ironikusan énekelt dalból faragott Cliff Ri-
chard egy keresztény témájú átdolgozást. A 
Mistletoe and Wine eredetije ugyanis egy iro-
nikusnak szánt gúnydal, melyet egy kocsmá-
ban székelő utcalány énekel a melegről a hóba 
kivágott gyufaárus lánynak, hogy éreztesse 
vele, mennyire osztályon aluli, és miközben ő 

kint didereg, bent fagyöngyök és bor illatozik 
a karácsonyi meghitt melegben.

A z 
ere-
d e -
ti szer-
zők aztán 
hozzájárultak, 
hogy Cliff Richard 
korántsem feleba-
ráti szeretetből, hanem 
nagyon is jól megfontolt 
anyagi érdekektől vezérel-
ve, egy kellemesen andalító, 
végtelen unalmas, vallási tematiká-
jú dallal árassza el a piacot, amely még közel 
20 évvel a kiadása után, digitális eladásként is 
megjárta az iTunes Store sikerlistáit, mindany-
nyiunk legnagyobb bánatára. 

KATONA KLÁRI: Legyen ünnep (1986)

A nyolcvanas években Katona Klári egy pár dal 
erejéig közreműködött a Presser-Sztevano-
vity szerzőpáros mellett más dalszerzőkkel is. 
Ennek az eredménye az 1986-os Éjszakai üze-
net című lemezén található Demjén Ferenc-al-

kotás, a Legyen ünnep című 
dal, ami valami érthetetlen 

módon afféle karácsonyi 
ballada lett rendszervál-
tás felé robogó hazánk-
ban. 

Több probléma is van a 
dallal, leginkább az, hogy a 

karácsony csak érintőlegesen 
jelenik meg benne, és alapve-

tően egy elmúlt szerelemről szól, 
egy nő szemszögéből. Mindenki 

Rózsiját ez sem akadályozta meg 
abban, hogy még egy bőrt lehúz-

zon a dalról, és saját szólólemezén 
is megjelentesse ezt a csodálatos 

számot.

„Lehet ünnep az égben, és ünnep a földön,
de Te messze vagy, nem érlek el…
S ahogy égnek a fények, én is elégek…
ha nem lehetsz, miért nem lehetsz most kö-
zel?”

Árulja már el valaki, hogy ezt miért kell min-
den karácsonykor műsorra tűzni? Mi a búbánat 
köze van ennek a szeretet ünnepéhez?

TNT: Fehér Karácsony (2000)
Bár valóban nehéz feladat bármi újszerűt és 
eredetit alkotni a karácsnyi popdal kategóriá-
ban, de a közhelyhalmozásban még az egyéb-
ként rendkívül erős mezőnyből is kiemelkedik 
a TNT formáció Fehér Karácsony című „dala”, 
aminek minden sora egy giccsbonbonba cso-
magolt közhelyparádé, kár lenne akár egyet is 
kiemelni közülük. 
Az egykori magyar pop szupersztárok fehér 
karácsonya már a címével is bizonyítja, hogy 

nem akar több lenni annál, mint ami, de a ki-
lencvenes évek ikonikus euro-rap-betétjét 
végighallgatva igen erős önuralom kell, hogy 
ne akadjon torkunkon a szaloncukor papírja. 

„Úgy igazi az ünnep, ha a lelkünkben él,
Legalább egy napig az ember csakis jót remél
Valós, igaz szívből jövő mondatok
Mindenhol szeretetet rejtenek az ablakok.”

CLIFF RICHARD – Mistletoe and Wine (1988)
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K BSC

GYŐZELEMMEL 
ZÁRTÁK AZ ÉVET 

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 21. fordulójában 
Békéscsabán lépett pályára a KBSC. A kék-sárgák egy 
hosszú nyeretlenségi széria után ezúttal 3 ponttal a 
„zsebükben” tértek haza a Viharsarokból.

Az előző három fordu-
lóban három vereséget 
szenvedett a KBSC úgy, 
hogy kétszer hazai pá-
lyán sem tudott nyerni. 
Most sem volt könnyű 
feladata a barcikaiaknak, 
hiszen az a Békéscsa-
ba várt rájuk, amely leg-
utóbb Putnokon 2-1-re 
győzte le a kék-sárgá-
kat, a Magyar Kupa során 
az NB I-ben éllovas FTC 
ellen jutott tovább a leg-
jobb 16 közé. A viharsar-
kiak a legutóbbi 3 fordu-
lóban 7 pontot szereztek, 
és az utóbbi időszakban 
javuló formát mutattak. 
A mérkőzés első ne-
gyedórájában alig-alig 
kerültek helyzetbe a 
csapatok. Az 5. percben 
Pantovics lövését védte 
Horváth, majd a másik 
oldalon Uram mentett a 
kiugró Lukács elől. A 29. 
percben némiképp vá-
ratlanul szerezte meg a 
vezetést a Kazincbar-
cika. Iszák hajszálpon-
tos jobboldali beadását 
Lukács fejelte kapu-
ra, messziről úgy tűnt 
Uram bravúrral védeni 
tudott, de a játékveze-
tő úgy ítélte meg, hogy 

a csabai kapus a gólvonal 
mögül piszkálta ki a labdát. 
A közönség és a hazai tré-
ner Schindler Szabolcs is 
erőteljesen vitatta a ven-
dégek gólját, de mindhiába, 
mert a sípmester hajtha-
tatlan volt. Három perccel a 
félidő vége előtt egyenlít-
hettek volna a házigazdák, 
de Kovács Ádám távoli lö-
vését hárította Horváth. A 
KBSC így egygólos előny-
nyel várta a szünet utáni 
folytatást.
A második játékrészben 
igyekezett veszélyeseb-
ben támadni a Békéscsa-
ba, de igazán veszélyes 
lehetősége nem akadt. 
Pantovics lövéseit Hor-
váth rendre védeni tud-
ta, és hiába játszott me-
zőnyfölényben a lila-fehér 
együttes, gólt nem tudott 
szerezni. A Kazincbarci-
ka hősiesen védekezett 
és zsinórban harmadszor 
győzött a Békéscsaba el-
len idegenben. A mostani 
1-0-ás sikerével a KBSC 
24 pontos és a 14. helyen 
várja a februári folytatást, 
amikor, ha az időjárás is 
úgy akarja február 2-án az 
Ajka együttesét fogadja a 
kék-sárga alakulat.

DIÁ KOLI M PIA I ÚSZÁS

A MEGYEI DÖNTŐBEN  
A LEGJOBBAK

Diákolimpiai úszás körzeti fordulóját tartották de-
cember 13-án a Kazincbarcikai Fedett Uszodában. A 
megmérettetésen több mint 100 gyermek vett részt.

A körzeti fordulón a kazincbarcikai diákok I. II. III. és IV. 
korcsoportban mutathatták meg mennyire felkészül-
tek. Mell, hát és gyors úszásnemben 50 és 100 m volt 
a teljesítendő táv, a váltóúszásnál pedig minden ver-
senyzőnek egy hosszt kellett leúsznia. A fordulókat kö-
vetően, a megyei döntőbe minden kategória legjobbja 
juthatott tovább. 
Az eredmények a kolorline.hu oldalon találhatók.

VRCK

IZGALMAS  
SZAKASZZÁRÁS

A férfi röplabda NB I A csoportjának 10. fordulójában 
Kecskeméten lépett pályára a Vegyész RC Kazincbarci-
ka. A kék-sárgák két szoros és egy sima játszmában 
szenvedtek 3-0-ás vereséget, ez azt jelenti, hogy az 
utánpótlás válogatott elleni mérkőzés függvényében 
minden bizonnyal a második helyen zárják a bajnokság 
első szakaszát.  

A VRCK MAFC elleni vere-
sége után mindkét csapat 
számára az volt a mér-
kőzés tétje, hogy a győz-
tes élen zárja az alapsza-
kasz első körét. Az első 
játszma szorosan ala-
kult igazán nagy előny-
re nem tudott szert tenni 
egyik csapat sem. A sza-
kasz közepén 13-10-nél 
meglépett a Kecskemét, 
melyre Kardos azon-
nal időkéréssel reagált. A 
kék-sárgák azonban ahe-
lyett, hogy rendezték vol-
na soraikat, még nagyobb 
előnyt adtak a házigaz-
dáknak. A hajrához kö-
zeledve 20-16-nál eldől-

ni látszott a szett, de a 
barcikaiak nem adták fel. 
21-21-nél egyenlítettek 
Juhászék, és 24-22-nél 
már két játszmalabdájuk 
is volt. A lehetőségekkel 
azonban nem tudott élni a 
Vegyész. A vendégeknek 
ezt követően is volt még 
két esélyük, hogy lezárják 
a szettet, de végül az al-
földiek a második sanszuk 
után 29-27-re nyerték az 
első felvonást. 
A második etapban sem 
sokat változott a játék 
képe, fej-fej mellett haladt 
a két csapat. Dávid Zoltán 
együttese a hajrához érve 
20-18-ra vezetett, mely 

után a VRCK trénere időt 
kért. Az edzői intelmek 
hasznosnak bizonyultak, 
mert 22-22-nél egyen-
lített a Barcika. Az izgal-
mas végjátékot követően 
előbb a hazaiaknak, majd 
a vendégeknek voltak 
játsz malabdái, de egyik fél 
sem értékesítette azt és 
27-27 állt az eredményjel-
zőn. Ekkor a kecskeméti-
ek támadásai sikereseb-
bek voltak, két határozott 
megmozdulásuknak kö-
szönhetően ismét 29-27-
re hozták a szakaszt és 
2-0-ra vezettek.
A harmadik felvonás-
ban a meccsben maradás 
volt a tét a VRCK számá-
ra. Marek Kardos együt-
tesének azonban ebben 
a szakaszban már sze-
mernyi esélye sem volt. 
A kecskemétiek 9-4-es 
vezetésénél kért időt elő-
ször a vendégtréner, majd 
nem sokkal később 17-11-
nél megismételte ezt. A 
KRC könnyedén hozta a 
szettet 25-15-re, ami így 
számukra 3-0-ás sikert 
jelentett. A Kazincbarci-
ka így a második, vagy a 
harmadik helyen zárja az 
alapszakasz első körét. A 
VRCK legközelebb lapzár-
tákkor december 18-án 
szerdán a Dunaferr ellen 
játszik Magyar Kupa ne-
gyeddöntő visszavágót, 
majd a bajnokságban de-
cember 21-én az utánpót-
lás-válogatott ellen Rác-
almáson lépnek pályára. 
Amennyiben a Kecskemét 
és a Vegyész is győz utol-
só mérkőzésén, úgy az al-
földiek az első, a barcika-
iak a második, a MAFC a 
harmadik helyen végez. Fotó: vrck.hu

KISKARÁCSONY, 
NAGYKARÁCSONY

A Gyermekek Háza-Kéz-
művesház munkatársai 
„Kiskarácsony, nagyka-
rácsony” címmel, adventi 
foglalkozásra hívták a Csil-
lagfürt EGYMI felsős ta-
nulóit, valamint a Kincsem 
Napközi gyermek – és fi-
atal felnőtt gondozottjait, 
december 17-én. Az intéz-
mény dolgozói összessé-

gében ötven, a foglalkozás-
ban részt vevő gyermeket 
avattak be a kézműveske-
dés rejtelmeibe. Ügyes ke-
zek szorgalmas munkájának 
eredményeképpen a fogya-
tékkal élő fiatalok gyertyá-
val díszített fenyőgallyakból 
csodaszép asztali dekoráci-
ókat állítottak össze az ün-
nepre.

KIBONTAKOZTATJÁK  
A TEHETSÉGÜKET

A Don Bosco Tanoda program növendékei léptek szín-
padra december 12-én csütörtökön a Herbolyai közös-
ségi házban. A gyerekek különböző műsorokkal, vers-
sel, dallal és zenével készültek a nagy napra.

Az április elsejével indult 
tanoda, amit Don Bos-
co szellemében működ-
tetnek, bemutatta azt, 
hogy mi történt a meg-
alakulásuk óta eltelt há-
romnegyed év alatt. A 
szervezők célja, hogy 
megmutassák az érdek-

lődőknek, mi mindennel 
foglalkoznak.
A gyerekek dallal, verssel, 
és az állatok mesés életé-
ből készült színdarabbal 
készültek erre az esté-
re. A tanoda nem feltétle-
nül oktatással foglalkozik, 
inkább nevelő tevékeny-

séget folytat. Nagy hang-
súlyt fektetnek arra, hogy 
a gyerekek tehetsége ki-
bontakozhasson. Emellett 
tanulásban segítik őket, a 
kompetenciák fejleszté-
sében, illetve a pályavá-
lasztásban. A gyerekek-
nek lehetőségük van sok 
olyan helyre ellátogatni a 
tanoda programjain ke-
resztül, ahol még soha 
nem voltak, ezáltal tágítva 
a látókörüket.

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ

DON BOSCO TANODA 

A Vatikánban jártak, sőt 
még a pápával is találkoz-
tak a Kazincbarcikai Gobelin 
Öltögetők Körének tagjai. 
Örömmel adunk helyet rö-
vidített beszámolójuknak 
Kissné Király Piroska tol-
lából.

December 9-én felültünk 
Ferihegyen a Rómába tar-
tó repülőjáratra, és kezdetét 
vette a nagy kaland. Akkor 
még nem gondoltuk, hogy 
milyen nagy élmények vár-
nak ránk, csak azt tudtuk, 
Szárnyas oltárunkat kiállít-
ják a Vatikánban a 100 Já-
szol nemzetközi kiállításon. 
Négy alkotója közül Barta 
Józsefné, Kissné Király Pi-
roska, Mariska Györgyné 
utazott, Veres Tivadarné 
itthonról izgult értünk.
A 100 Jászol kiállítás de-
cember 7-e és 2020. január 
12-e között látogatható in-
gyenesen a Szent Péter-tér 
tőszomszédságában talál-
ható Via dell’Ospedalén, ami 
a Via della Conciliazione egyik 
mellékutcája. Miközben né-
zegettük a kiállítás darab-
jait arra figyeltünk fel, hogy 
ismerős magyar karácsonyi 
dalok csendülnek fel: Csor-
dapásztorok, Ó, gyönyörű 
szép titokzatos éj, Dicső-
ség a mennyben az Istennek. 
Megtudtuk, hogy az ünnep-
ségen a budapesti Kodály 

Zoltán Magyar Kórusisko-
la Sapszon Borbála vezette 
kamarakórusa énekel. A kiál-
lításon 130 Betlehem látha-
tó, melyek közül 18 érkezett 
Magyarországról. 26. éve a 
Magyar Kézművességért 
Alapítvány javasolja kiállítás-
ra a beérkezett munkákat, 
melyek a Vatikánban újabb 
válogatáson esnek át. 
A megnyitón jelen volt több 
ország szentszéki nagykö-
vete, a római magyar közös-
ség tagjai, és a szervezők 
meglepetéseként feltűnt 
Ferenc pápa hófehér alak-
ja is. Rino Fisichella érsek 
fogadta őt, körbevezette a 
kiállított jászlak között, ahol 
elbeszélgetett az alkotókkal, 
miközben magyar karácsonyi 
énekeket adott elő a buda-
pesti kórus. 
Feledhetetlen élmény volt, 
hogy nemcsak láthat-
tuk személyesen a pápát, 

de kezet foghattunk vele, 
és örök emlékül egy-egy 
féldrágakőből készült olva-
sót kaptunk tőle (achát és 
rózsakvarc). A pápa imát 
mondott és áldást adott az 
egybegyűltekre. Köszöntöt-
te a magyar delegációt, a ki-
állítókat és a kórus tagjait.
Fisichella érsek átadta a fris-
sen kelt apostoli levél egy 
eredeti, Ferenc pápa által 
aláírt példányát Magyaror-
szág szentszéki nagykö-
vetének, Habsburg-Lot-
haringiai Eduárdnak, aki az 
ünnepség végén személye-
sen megköszönte munkán-
kat és jelenlétünket, mivel 
mi képviseltük ott a magyar 
kiállítókat.
Mi pedig egy gobelin map-
pával köszöntük meg neki, 
hogy évek óta támogatja és 
hozzásegíti a magyar kéz-
műveseket e kiállítson való 
bemutatkozásra.

KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HERBOLYÁRA IS 
MEGÉRKEZETT A TÉLAPÓ
Megérkezett a Télapó a Herbolyai városrészen élő 
gyerekekhez is. December 11-én kézműveskedés, 
könyvtár és Mikulás-csomag várta a kicsiket.

A Barcika Art Kft. által 
szervezett Mikulás-ko-
cogás nevezési díjaként 
összegyűlt csomagokat 
osztotta szét a Télapó a 
Kazincbarcikai Szociá-
lis Szolgáltató Központ 
Család és Gyermekjólé-
ti Szolgálat Herbolyai in-
tézményegységében, a 
gyermekek nagy örömére.

Az eseményen a kicsik az 
Idővár Nyugdíjas Kulturális 
Klub segítségével alkot-
tak különböző karácsonyi 
dekorációkat, és a letéti 
könyvtárat is használat-
ba vehették. A KSZSZK 
munkatársaival pedig mé-
zeskalácsot is süthettek, 
majd ki is díszíthették azt 
az apróságok.

A KAZINCBARCIKAI GOBELIN ÖLTÖGETŐK KÖRE

TALÁLKOZÁS A PÁPÁVAL
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A KolorLab Innovációs Központban, amely a Jószerencsét út 1/A. sz. 
alatt található, irodák és raktárhelyiségek kiadók. Az inkubátorház teljes 
energetikai felújításon és átalakításon esett át a közelmúltban. Műszaki 
szempontból korszerűsítették, amelynek keretében teljes homlokza-
ti felújítás, nyílászárócsere, hőszigetelés, hűtés-fűtés korszerűsítés, 
valamint a kor igényeinek megfelelő irodák kialakítása is megtörtént.

Az általános bérleti díj 2000 Ft/m2+áfa, amely tartalmazza a teljes re-
zsiköltséget is, de egyéb még kedvezőbb bérleti díj-kategóriákat is meg-
állapítottak.

I. emelet m2

Irodák 53,59
Irodák 57,66

II. emelet m2

Irodák 53,87
Irodák 53,82
Irodák 53,78
Irodák 55,44

KOLORLAB INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Irodák kiadók

Raktárhelyiségek 20 m2-től bérelhetőek.
Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a 
következő elérhetőségeken:

kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea
telefon: +36-20/461-3627

e-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás a karácsonyi ünnepek alatt (2019. december 24 – 26.),

valamint 2020. január 1-jén változatlanul, a megszokott ürítési rend szerint történik.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA:
2019. DECEMBER 23., HÉTFŐ: 08:00 – 16:00

2019. DECEMBER 24 – 29., KEDD – VASÁRNAP: ZÁRVA
2019. DECEMBER 30., HÉTFŐ: 08:00 – 16:00
2019. DECEMBER 31., KEDD: 08:00 – 12:00

2020. JANUÁR 1., SZERDA: ZÁRVA
A kazincbarcikai ügyfélszolgálati iroda 2019. 12. 16. – 2020. 01. 02. között költözés miatt zárva tart. 

Hulladékudvarok nyitvatartási rendje 2019. december 21. – 2020. január 3. között:

*A Kazincbarcika I. hulladékudvar 2020. január 1-től megszüntetésre kerül.

Egyéb információkért látogasson el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat.
A 2020. évre vonatkozó hulladéknaptárak hamarosan feltöltésre kerülnek.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN A BMH NONPROFIT KFT.

Hulladékudvar 2019. 12. 21. 2019. 12. 22. – 
2020. 01. 01. 2020. 01. 02. 2020. 01. 03.

Kazincbarcika I.* 08:00 – 16:00 ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

Kazincbarcika II. ZÁRVA ZÁRVA 08:00 – 16:00 08:00 – 16:00

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.!


