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EDELÉNYI MŰVELŐDÉS-
TÖRTÉNET
Várossá nyilvánításának 30. évfordu-
lója alkalmából „Helytörténeti hétfők” 
címmel indítottak útjára előadássoro-
zatot Edelényben. 
A prezentáció az őskortól napjainkig 
öleli fel a település történetét, melynek 
negyedik részében, november 28-án 
az edelényi templomok múltjával is-
merkedett meg a közönség. A korábbi 
három előadás foglalkozott Edelény 
honfoglalás előtti régészeti leleteivel, 
valamint a Borsodi Földvár 1987 – 1999 
között végzett ásatásának történeté-
vel. A feltárás egy honfoglalás kori, ma-
gyarok lakta települést találtak, mely-
nek házai a vár sáncainak felhúzása 
előtt, a 10. században épültek. 
A város jelentős műemléke az 1730-ban 
épült, 2014-2015 között Európai Uniós 
támogatásból felújított L’Huillier-Coburg 
barokk kastély, mely Edelényi Kastély-
sziget néven várja az érdeklődőket. Az 
előadássorozatot Habodás Pál helytörté-
nész, az MKKM igazgatója tartotta.

ÜNNEPRE HANGOLÓDVA 
Hosszú utat tett meg a Mikulás, hogy tel-
jesítse a gyermekek kívánságait. Rudolf, 
Fürge, Szélvész és a többi rénszarvas re-
pítette szánja december 5-én, Vadnán 
landolt, ahol a Göőz Pál Művelődési Ház-
ban a kazincbarcikai Pom-Pom Família 
„Téli utazás“ című, mesés-zenés, inter-
aktív műsora szórakoztatta a lurkókat, 
majd a Zenemanó hívására megérkezett 
a Télapó, hogy megajándékozza a falu 
apróságait. 
Sajószentpéteren december 6-án oko-
zott meglepetést a nagyszakállú. A 
kulturális központban kézműves fog-
lalkozással, valamint táncházzal vár-
ták a kicsiket és nagyokat egyaránt. 
Az ügyeskedők az ünnepre hangolód-
va különböző díszeket készítettek. A 
táncházhoz a talpalávalót Hódi Klára és 
zenekara húzta. 
Edelényben a városi könyvtárban ka-
rácsonyi játszóházat szerveztek a ki-
csiknek december 3-án, ahol Fischer-
né Diczházi Judit segítségével, téli 
hangulatot árasztó kartonpapír-házi-
kókat készítettek a gyerekek. 

Tájegységek népdalcsokrai

Többéves hagyományra tekint vissza, hogy a karácsonyt meg-

előző időszakban Sajószentpéteren találkoznak a népdalkö-

rök, átadva tájegységeink meghatározó dallamvilágát. Decem-

ber 3-án hat énekkar lépett közönség elé a Sajószentpéteri 

Kulturális Központban. A szervezők igyekeznek minden évben 

új kórusokat bemutatni a publikumnak, bár vannak visszatérő 

fellépők is. Ilyen a Bánhorváti Népdalkör, illetve a Rozmaring 

Asszonykórus Rudabányáról. Rajtuk kívül az érdeklődők lát-

hatták, hallhatták a Mezőcsáti Népdalkört, a Sajóládi Dalkört, 

a helyiek képviseletében a Sajógyöngye Népdalkört. A hatá-

ron túlról, Bodollóról érkezett a Búzakalász Női Éneklőcsoport. 

Mindegyik csoport aktív résztvevője környezete kulturális 

életének, és küldetésének tekinti hagyományaink ápolását, 

népdalkincsünk megőrzését. 

JÓ EGÉSZSÉGET AZ 
ÜNNEPEKRE IS!
Itt az ünnepi készülődés ideje. Az 
ezzel járó megterhelést célszerű 
előrelátó tervezéssel csökkenteni. 
Az ajándékok beszerzése, a bevá-
sárlás, a családi programok szer-
vezése sok embernél kimerülést 
és stresszt okozhat, ami gyengí-
ti az immunrendszert. Különösen 
veszélyeztetettek a magas vér-
nyomásban és cukorbetegség-
ben szenvedők, de az idegeskedés 
és a szétszórtság balesetveszély 
forrása is lehet. Javaslom, hogy 
tudatosan tervezzék meg teen-
dőiket, elkerülve ezzel a felesle-
ges idegeskedést. Aki rendszere-
sen szed gyógyszert, indulás előtt 
gondosan ellenőrizze, hogy min-
dent bevett-e, ha pedig hosszabb 
ideig lesz távol, vigyen magával 
megfelelő mennyiséget. Tanácso-
lom, hogy az állandó gyógyszerek 
mellé szerezzenek be lázcsillapí-
tó, görcsoldó, fájdalomcsillapító, 
emésztést elősegítő tablettákat is. 
Természetesen gondoskodjanak a 

megfelelő táplálék- és folyadék-
bevitelről is. Érdemes réteges öl-
tözéket választani az üzletekben 
lévő meleg és a kinti hideg hő-
mérsékleti különbség miatt, ki-
küszöbölve ezzel a megfázás 
lehetőségét. A nagyobb tömeg-
ben előfordulhatnak náthás, kö-
högő, tüsszögő vásárlók, amit 
könnyen átadhatnak, ha túl kö-
zel kerülünk hozzájuk. A fertő-
zés veszélyét csökkentik a dro-
gériákban is kapható fertőtlenítő 
törlőkendők. Az utak a hidegebb 
idő, esetleg a hó miatt csúszós-
sá válhatnak, ezért kényelmes 
és kevésbé csúszós lábbelit vá-
lasszanak. Körültekintően közle-
kedjenek és induljanak el időben 
úti céljuk felé! 
Amennyiben beteg, segítség-
re szoruló, elesett emberrel ta-
lálkoznak, ne menjenek el se-
gítségnyújtás és néhány jó szó 
nélkül, mert ezzel akár életet is 
menthetnek!

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tisztelt Ügyfeleink!
Értesítjük Önöket, hogy a december 26-ai ünnepnap miatt 

2016. december 26. – 2016. december 31. között 
szolgáltatási területünkön 

egy nappal később ürítjük a hulladékgyűjtő edényeket.

Hétfőn nem lesz szállítás, 
valamint az ügyfélfogadás is szünetel.

Ügyfélszolgálatunk a fent megjelölt időszakban 
kizárólag telefonon érhető el az esetleges szállítással 

összefüggő problémák kezeléséhez, egyéb jellegű 
ügyintézésre azonban nincs lehetőség.

A települések listájáért és további információkért látogassa 
meg weboldalunkat, vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

www.zoldvolgy.hu     |    06-48/799-300
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Rendkívüli üléssel folytatta 
munkáját november 30-án 
Kazincbarcika városának 
képviselő-testülete.
A tanácskozáson a város-
atyák javaslatot fogadtak 
el az Észak-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt.-vel 
helyi közösségi közlekedés 
megvalósítására irányuló 
közszolgáltatási szerződés 
megkötéséről. Ez a helyi kö-
zösségi közlekedés meg-
reformálását célzó döntési 
folyamat egy újabb állomá-
sa volt, de a téma várhatóan 
napirenden lesz a decemberi 
munkaterv szerinti ülésen is. 
Tárgyalta grémium a vá-
ros által üzemeltetett köz-

n e ve l é s i  i n té z m é n ye k 
állami működtetésbe vé-
telével összefüggő va-
gyonkezelési szerződés és 
átadás-átvételi megálla-
podás megkötéséről szó-
ló javaslatot is. A napirend 
aktualitását az adta, hogy 
egy jogszabályváltozás 
értelmében az eddig ön-
kormányzati tulajdonban 
lévő intézményeket 2017. 
január 1-jétől át kell adnia 
a helyi testületeknek az ál-
lam részére.
Az előző témával volt kap-
csolatos a harmadik na-
pirend is , a képviselők 
ugyanis arról is döntöt-
tek, hogy a Barcika Príma 

Kft. által üzemeltetett tá-
lalókonyhákon található, 
az önkormányzat tulajdo-
nában lévő eszközöket in-

gyenesen a Barcika Príma 
Kft. tulajdonába adják.
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzatának idei utol-

só, munkaterv szerinti 
testületi ülését december 
16-án tartják, melyet a 
KVTV felvételről közvetít.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS”

Terítéken a közlekedés és az iskolák

BARCIKA PARK KFT.

TÉLI SÍKOSSÁG-MENTESÍTÉS
A Barcika Park Nonprofit Kft. 
munkavállalói jelenleg az őszi 
munkálatok befejező tevé-
kenységeit végzik. December 
elejére 35 darab fa, valamint 
hozzávetőlegesen 5000 da-
rab cserje kiültetése fejező-
dött be. 
– Az őszi lomb összegereb-
lyézését és elszállítását folya-
matosan végezzük, valamint 
az évelő növények és a kőe-
dények téliesítése is meg-
történt. Mindezen feladatok 
mellett nem feledkezhettünk 
meg arról a tényről sem, hogy 
időközben beköszöntött a tél. 
Cégünk a téli időszakban nagy 
figyelmet fordít a város üze-
meltetésében lévő útsza-
kaszok, közterületi járdák, 
lépcsők, buszmegállók, par-
kolók takarítására, téli síkos-
ság-mentesítésére – tudtuk 
meg Solcz Rolandtól, a kft. 
ügyvezető igazgatójától. 
Az ügyvezető elárulta azt is, 
hogy telephelyükön a téli idő-
szakra történő felkészülés ke-
retében 50 tonna ipari sót és 
150 tonna csúszásmentesítő 
anyagot – 2-4 mm frakciójú 
mészkőőrleményt – tárol-
tak le. Ezt az induló készletet 

a felhasználás előrehaladtá-
val és az előrejelzések figye-
lembevételével folyamatosan 
pótolják. Havazás esetén az 
útszakaszok tisztítására négy 
tolólappal és szórógéppel fel-
szerelhető platós tehergép-
jármű áll rendelkezésükre, 
melyek szóróanyaggal tör-
ténő ellátását két homlokra-
kodó gép biztosítja.
A járdák, parkolók gépi sí-
kosság-mentesítését három 
kommunális, egyenként 19-
27 lóerő teljesítményű trak-
torral tudják biztosítani, ezek 
mindegyike hótolólappal és 
érdesítőanyag-szóró beren-
dezéssel is el van látva. Mind-
emelett hétfőtől-péntekig 7 
és 15 óra között – az időjárás 
függvényében – maximáli-
san mintegy 300 fő is végez 
síkosság-mentesítést hóla-
páttal, jégtörővel felszerelve, 
kiemelten a forgalmas jár-

daszakaszok, lépcsők, busz-
megállók, orvosi rendelők és 
közintézmények környezetét 
megcélozva. 
Készenléti rendszert is mű-
ködtet a cég, arra az esetre, 
ha a rendes munkaidőn kívül 
merülne fel a síkosság-men-
tesítés igénye. Erre a feladat-
ra összesen 33 munkavállaló 
áll rendelkezésükre, akik az 
előrejelzések függvényében, 
szükség esetén egy órán be-
lül, felváltva, egyszerre 3-8 fő-
vel tudják elkezdeni a munkát. 
A síkosság-mentesítéssel 
kapcsolatos észrevételeiket, 
bejelentéseiket a 06/48 510-
30 telefonszámon tehetik 
meg, a hóügyelet-vezetőknél. 
Mindezek mellett szeretnék 
felhívni a lakosság figyelmét a 
téli útviszonyokra, mind gép-
járművel, mind gyalogosan 
fokozottan ügyeljenek a biz-
tonságos közlekedésre!

FELHÍVÁS

”LEGYEN AZ ÜNNEP 
MÉG SZEBB!”

(adventtől-vízkeresztig)
Hagyományos karácsonyi városszépítő versenyt hirdet 
a Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma és a Kazincbarcikai 
Városszépítő Egyesület.

Kategóriák:
- legszebben díszített erkély,
- legszebben díszített lépcsőház,
- legszebben díszített családi ház,
- legszebben díszített üzlet,
- legszebben díszített intézmény.

A díjazásra javasolt dekorációkat névvel, pontos címmel 
a jozsef.fancsik@gmail.com, vagy a dienesmaria@gmail.
com címre szíveskedjenek eljuttatni 2017. január 6-áig!

Köszönjük!
Dienes Mária Fancsik József
KEF-elnök  KVSZE-elnök

Illusztráció
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MAGYARORSZÁGI LÉGIMENTÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

Több mint ezerötszáz plüssmacit gyűjtöttek

A tervezettnél jóval több plüssmaci gyűlt össze a Magyar-
országi Légimentésért Alapítvány felhívására Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében. A legtöbben Kazincbarcikán ada-
koztak. 

A Maci-kampányt azzal a cél-
lal hívták életre a szervezők, 
hogy egy esetleges baleset 
vagy betegség kapcsán a 
mentősök plüssmacit ad-
hassanak a bajbajutott gye-
rekeknek a mentőautóban. 
Ezzel szeretnék enyhíteni 
a kicsik félelmét. Az orszá-
gos kampányhoz egy szülő, 

Hadobás Melitta jóvoltából 
csatlakozott Borsod-Aba-
új-Zemlén megye is, ugyanis 
ő lett az itteni gyűjtés koor-
ditátora, főszervezője. A Ma-
gyarországi Légimentésért 
Alapítvány a kampány haj-
rájában kapcsolódott a gyűj-
tésbe. Az akció során renge-
teg plüssállat gyűlt össze, 

nemcsak macit, hanem más 
állatot is örömmel hoztak a 
magánszemélyek, az intéz-
mények és a cégek képvise-
lői. A játékok többek között 
Borsod megye huszonnégy 
mentőállomására kerülnek 
majd. 
A kazincbarcikai TESCO áru-
ház is gyűjtőpont volt, ahol 
december 3-án több bevá-
sárlókosár telt meg plüssál-
lattal. A programon a gyere-
kek belülről egy mentőautót 
is megnézhettek.

ALAPÍTVÁNYI BÁL

Ötvenéves a Pollack iskola
A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola de-
cember 3-án tartotta hagyományos alapítványi bálját. 
Az esemény különlegessége az volt, hogy az intézmény 
idén ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját. 

A program a végzős diá-
kok keringőjével kezdődött, 
majd Fürjes-Gáborné Csépá-
nyi Ágnes az iskola igazgatója 
köszöntötte a megjelenteket. 
Az igazgató beszédében ki-
emelte; hatalmas mérföldkő 
a jubileumi év az intézmény 
életében, hiszen minden ren-
dezvényt e köré szerveztek kollégáival. Az igazgató hoz-
zátette; a jövőben is folytatni fogják a tőlük megszokott 
színvonalas munkát. Az eseményen Szitka Péter polgár-
mester és Klimon István alpolgármester is jelen voltak. 
A város első embere köszöntőjében további sikereket 
kívánt az intézményben zajló oktatáshoz. A beszédeket 
követően a székhelyiskola pedagógusai színes produk-
cióval örvendeztették meg a bálozókat.

„FOGD MOST KÉT KEZEM…”

ÁTADTÁK AZ ADOMÁNYT
A „Fogd most két kezem…” 
című jótékonysági es-
ten összegyűlt 
a d o m á n y t 
d e c e m -
ber 5-én 
a szer-
v e z ő k 
képvise-
l e t é b e n 
K á l m á n 
Vilmosné, az 
Újkazinci Baráti 
Kör vezetője adta át 
jelképesen Tóth Gá-
bornak, a Kazinc-
barcikai Városi 
Kórház igaz-
g a tój á n a k 
és dr. Sal-
ha Walid-
nak, a Hos-
pice Osztály 

főorvosának. Az összegyűlt 
650 000 Ft-ból az 

osztályon ápolt 
betegek kom-

fo r té r z e -
tét javító 
eszközö-
ket – té-
véket, ka-
napékat, 

relax fote-
leket, pléde-

ket, asztalokat, 
tárolószekrénye-

ket és dekorációs tárgyakat 
– vásároltak. A rendezvény 

végén az  adományozók 
és az osztály 
dolgozói kö-

zösen tekin-
tették meg az 

intézményegység-
ben folyó munkát.

KAZINCBARCIKAI EGYESÜLETEK FÓRUMA 

HÚSZÉVESEK LETTEK

Idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma. Ebből az 
alkalomból mutatták be jubileumi kiadványukat november 30-án, a Kazincbarcikai Egressy 
Béni Városi Könyvtárban. A rendezvényen az egyesület tagjai vettek részt, ahol rövid műsort 
néztek meg, majd a bemutatót követően a program köteletlen beszélgetéssel folytatódott. 
A jubileumi eseménysorozat december 14-én jubileumi közgyűléssel zárul.
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A gyermekek legnagyobb örömére minden évben megrendezik a városi Mi-
kulás-ünnepséget. Idén az Adventtől Újévig eseménysorozat keretén belül 
december 4-e és 6-a között színesebbnél színesebb téli programon szóra-
koztak a gyermekek, akik többek között diafilmeket néztek, kisvonatoztak 
és ellátogattak a Mikulás-házba.

A Mikulás-járat első útja december 
4-én reggel kilenckor indult a Me-
zey-udvaráról Dubicsányba. A vona-
tozásra, valamit Rudolfra és barátaira 
már az első napon rengeteg nebuló 
volt kíváncsi. Az ünnepi fényben pom-
pázó különleges jármű iránt még a ko-

rábbiaknál is nagyobb volt az 
érdeklődés: a menetjegyek 
már jóval a programsoro-
zat előtt elfogytak. A három 
napon át tartó vonatozáson 
több százan vettek részt. 
Dubicsány idén először csatla-
kozott a Mikulás-napi programso-
rozathoz. A nebulók egy pohár forró 
tea, sült alma és mézeskalács elfo-
gyasztása közben csillogó szemmel 
hallgatták a nagyszakállú barátainak 
történetét.

– Nagyon tetszett a Mi-
kulás-vonatozás, s az 
óvónénik megígérték, 
hogy jövőre is eljövünk 
majd. Jól éreztem ma-

gam, együtt énekeltünk 

a Mikulásnak, aki azt mondta, hogy ha 
eléggé tiszta a cipőnk, akkor találunk 
benne ajándékot – mesélt élményeiről 
Deák Levente, a vonat egyik kis utasa 
hazaérkezése után.

– Örültem, hogy kaptunk 
meleg teát, sült almát és 
mézeskalácsot is. A ba-
rátaimmal együtt éne-
keltünk a Mikulásnak, 

aki cserébe ajándékot 
ígért nekünk. Amit különö-

sen érdekesnek találtam, hogy 
a falon láthattuk a rénszarvasok ké-
peit és nevüket. Jól mulattunk – árulta 
el Harnócz Hanna, aki szintén frissen 
érkezett a járattal.
Advent második vasárnapján a Gyer-
mekek Háza-Kézművesház dolgozói 
játszóházzal várták az alkotó kedvű 
családokat, akik mindegyik műhely-
ben többek között ajtó- vagy asztali 
díszt is készítettek. 
A városi Mikulás-ünnepség mindhá-
rom napján a Deme Fotó jóvoltából 

a legkisebbektől a legnagyobbakig 
bárki fotózkodhatott a Télapóval, de 
aki kettesben akart maradni a nagy-
szakállúval az az intézmény udvarán 
lévő házikójában meglátogathatta őt.
A vasárnapi programok a Kazincbar-
cikai Összevont Óvodák óvónőinek 
gyermekműsorával zárultak.

ADVENTTŐL ÚJÉVIG

Megy a vonat, megy a vonat Dubicsányba
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SVÁJCI PÁLYÁZAT

A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program 
társfinanszírozásával valósul meg. www.svajcihozzajarulas.hu, www.swiss-contribution.hu

„Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” címmel 
Kazincbarcika Város Önkormányzata három szomszédos helyhatósággal 
karöltve összehangolt fejlesztési projekteket valósít meg a Svájci Hozzá-
járulási Program 1,4 milliárd forintos támogatásával. Ennek részeként 2013 
szeptemberében nyílt meg a „Vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló 
támogatása a Kazincbarcikai kistérségben” pályázati alap. Ennek teljes vissza 
nem térítendő támogatási összege mintegy 238 millió Ft, melyre immáron 
négy körben lehetett pályázni. Ez alkalommal a Tandi ’98 Kft. új tevékenysé-
géről tájékoztatunk.

A Tandi ’98 Kft. indulásakor egy apró 
piaci szegmens igényeit szolgálta 
ki. Tevékenységük bővítése céljából 
kezdtek el foglalkozni a REGEL-air® 
márkanevű rejtett ablakszellőzők 
forgalmazásával. A svájci pályázat jó-
voltából elnyert támogatás jelentős 
mértékben hozzájárult a termék be-
vezetése során felmerült költségek-
hez. Ebből finanszírozták a kiállítási 
bemutató installációt, a plakátokat, a 
reklámot és az égésilevegő-számítá-
sok elvégzését is. 
A projekt Magyarországon eddig nem 
ismert, ablakfalcba - az ablak szárnya 

és tokja közötti térbe - rejtett, bezárt 
ablaknál is szabályozott, állandó, hu-
zatmentes friss levegő bebocsátást 
lehetővé tévő szellőző forgalmazása. 
Ez segít megelőzni a penészesedést 
és a fűtésből származó mérgezése-
ket is. A cég jóvoltából nagyon sok 
potenciális vevő értesült a termék 
hasznosságáról, de áttörést egyelőre 
még nem sikerült elérniük. Terveik kö-
zött szerepel, hogy olyan növekedést 
érjenek el vállalkozásukkal, hogy akár 
új munkahellyel is bővítsék a céget. 

Bővebben: www.innoperfom.hu

ZÁRT ABLAKNÁL IS FRISS A LEVEGŐ
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KIÁLLÍTÁS

ILYEN A BÁNYÁSZ ÉLETE
„Ilyen a bányász élete” 
címmel nyílt tárlat a Kis-
galériában december 1-jén 
Viszoczky Sándor gyűj-
teményéből, melyet fő-
ként festmények, grafikák, 
a bányászathoz szüksé-
ges eszközök alkotnak. A 
megnyitón Ladányi And-
rás a Bányaipari Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsé-
ge által kiadott „Bányamun-
kás” című lap nyugalmazott 
főszerkesztője méltatta a 
gyűjtőt és az alkotásokat.
Viszoczky Sándor a Borso-
di Szénbányák nyugalma-
zott munkatársa a vernisz-
százson elmondta; csupán 
a véletlen műve volt, hogy a 
bányászathoz kötődő tár-
gyak gyűjtésébe kezdjen. 

– Évtizedekkel ezelőtt egy 
rendezvényre készültünk, 
amelyre Mezey István ba-
rátom készített tizenhat 
grafikát, amit nagy meg-
lepetésemre nekem adott. 
Valahogy így kezdődött – 
mesélte a gyűjtő. Ezután 
egy hölgy adományozott 

neki egy bányászról ké-
szült portrét, majd a Borso-
di Szénbányák Szakszer-
vezete végkielégítésként 
képeket és egyéb tárgyakat 
ajánlott a kiállítónak. 
A bányászatot bemutató 
kiállítás 2017. január 4-éig 
látható.

GIMI GALÉRIA

KITŰZTÉK A 
TŰZŐK MUNKÁIT
„Varrjunk együtt!” címmel 
nyílt tárlat a Barcikai Tűzők 
Munkáiból december 6-án 
a Gimi Galériában. 
A kiállítást egy rövid ze-
nés műsor után a Szalézi 
Szent Ferenc Gimnázium 
oktatási igazgatóhelyette-
se nyitotta meg. Máthéné 
Kacsinkó Katalin beszédé-
ben elmondta, a Barcikai 
Tűzők csoportja 2004-ben 
alakult a foltvarrás iránt 

érdeklődő alkotókból, azóta 
tagjai több hazai versenyen 
szerepeltek már eredmé-
nyesen. 
Az igazgatóhelyettes hang-
súlyozta, a kreatív műhely 
közel egy évtizede rendsze-
res kiállítója a Gimi Galériá-
nak, s öröm számukra, hogy 
a karácsony előtti ünnepi 
tárlatukat is ők rendezték 
be. A tárlat december 16-áig 
tekinthető meg.

EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR

A GYERMEKEKRŐL 
SZÓLT A HÉT
A hag yo má nyo kna k 
megfelelően idén is meg-
rendezték a gyermek-
könyvtári napokat a ka-
zincbarcikai Egressy Béni 
Városi Könyvtárban. A 
Mikulás és a karácsony 
témakörében szervezett 
programok december 
5-én kezdődtek és pén-
teken értek véget. 
A gyermekkönyvtári na-
pok alatt változatos prog-
ramokkal várták az ér-
deklődőket:  volt többek 
között irodalmi foglalko-
zás óvodásoknak, inter-

aktív óvodai program, kre-
atív délután és író-olvasó 
találkozó is. 
– Idén megújítottuk a prog-
ramsorozatot, mert annak 
idején ez a programsorozat a 
Gyermek könyvhét kapcsán 
jött létre. A változás abban 
mutatkozik meg, hogy sok-
kal inkább a könyvtári fog-
lalkozásokra, a könyvtár-
használatra fókuszálunk, s 
mindemellett új könyveket 
mutatunk be a gyermekek-
nek – emelte ki Molekné Kő-
rösi Beatrix az Egressy Béni 
Városi Könyvtár igazgatója. 

AVATÁS

SZALAGOT TŰZTEK
November 26-án megkez-
dődött a szalagavató-sze-
zon Kazincbarcikán. A sort 
az Ózdi Szakképzési Cent-
rum (ÓSZC) Surányi Endre 
Gimnáziuma, Szakkép-
ző Iskolája és Kollégiu-
ma nyitotta: novem-
ber 26-án és 27-én 
az Egressy színház-
termében az intéz-
mény 221 végzős di-
ákjának tűzték fel a 
szalagot. 
A z ÓSZC Deák Fe-
re n c Sz a kké pző Is-
kolája és M űvészeti 
Szakgimnáziumának ün-

nepségét december 2-án 
az intézményben rendez-

ték, ahol 60 tanuló kapott 
szalagot. Aznap a Szalézi 

Szent Ferenc Gimnázium 
tanulói a Don Bosco Sport-
központ falai között ünne-
peltek, ahol a négy végzős 
osztály 123 tanulója érde-

melte ki a végzősöknek 
járó jelképet. 

A sort az Irinyi Já-
n o s  Re fo r m á t u s 
S z a k g i m n á z i u m , 
Szakközépiskola és 

Diákotthon, valamint 
a Don Bosco Általános 

Iskola, Szakközépiskola, 
Szakgimnázium, Gimnázi-
um zárja. Az előbbiben 110 
fő az utóbbiban 55 fő hord-
hatja ezentúl a szalagot.
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Keressen minket a kazincbarcikai TESCO-ban! Vásároljon jegyet az adventi és újévi programokra a bevásárlás előtt vagy után!
December 9, péntek: 16.00–18.00; december 10, szombat: 9.00–14.00

AJÁNLÓ

Január 4-ig SAJÓMENTI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET  
10 ÉVES JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA

Gyermekek Háza– 
Kézművesház Díjtalan

Január 4-ig CSALÁDI TÁRLAT  
A HORVÁTH CSALÁD ALKOTÁSAIBÓL

Mezey István Művészeti Központ 
Kiállítóterme Díjtalan

Január 4-ig „ILYEN A BÁNYÁSZ ÉLETE”  
BÁNYÁSZAT A KÉPZŐMŰVÉSZETBEN

Kisgaléria Díjtalan

December 10.  
(szombat) 11.00 AMATŐR ÚSZÓVERSENY Kazincbarcikai Fedett Uszoda Nevezés:  

250 Ft

December 10.  
(szombat) 14.00 MERRY FITNESS RUBINT RÉKÁVAL Kazinczy Ferenc Tornacsarnok Előv.: 1500 Ft, 

helysz.: 2000 Ft

December 10.  
(szombat) 18.00 GÜSCH-KONCERT Mezey Művész Kávézó Díjtalan

December 11.  
(vasárnap) 10.00–12.00 ADVENTI JÁTSZÓHÁZ GYEREKEKNEK Gyermekek Háza–Kézművesház Részvételi díj: 

350 Ft

December 16. 
(péntek) 17.00–19.00

MÉZESKALÁCS-DÍSZÍTŐ  
FOGLALKOZÁS FELNŐTTEKNEK

Gyermekek Háza–Kézművesház Jegyár:  
1200 Ft

December 16.  
(péntek) 18.00 

H.C. ANDERSEN: HÓKIRÁLYNŐ 
A NOIR SZÍNHÁZ MESEJÁTÉKA

Egressy Béni Művelődési Központ Jegyár:  
1200 Ft

December 17.  
(szombat) 10.00–12.00 ADVENTI JÁTSZÓHÁZ GYEREKEKNEK Gyermekek Háza–Kézművesház Részvételi díj: 

350 Ft

December 17.  
(szombat) 17.00

KOLOR ADVENT fellép: ALEVA ZSÓFI, 
sztárvendég: SZIKORA RÓBERT ÉS AZ R-GO

Mezey István Művészeti Központ 
udvara

Belépőjegy:  
300 Ft

December 18.  
(vasárnap) 18.00 KARÁCSONYI PRESSZÓ A KVTV-N

December 20–27. EGYHÁZAK KARÁCSONYA - ÉLŐ BETLEHEM A GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOMNÁL
Január 7.- 
február 11.

VIII. SZITKA BÉLA KISPÁLYÁS 
 LABDARÚGÓ EMLÉKTORNA

Don Bosco Sportcsarnok Kazincbarcika  
és KSK-Irinyi Tornacsarnok

Belépőjegy:  
300 Ft

Január 10–11. 
(kedd-szerda) 19.00

MIRANDOLINA, TE DRÁGA  
ZENÉS KOMÉDIA

Egressy Béni Művelődési Központ Jegyár:  
2400 Ft

Január 13.  
(péntek) 19.00

ÚJÉVI KONCERT JANZA KATÁVAL  
közreműködik: MELÓDIA KAMARAZENEKAR

Egressy Béni Művelődési Központ Jegyár:  
1000 Ft

Január 14–15.  
(szombat-vasárnap) II. ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS Mezey István Művészeti Központ Díjtalan

Jegyek kaphatók az Egressy Béni Művelődési Központ és a Mezey István Művészeti Központ jegypénztárában
További információk: www.barcikaart.hu, www.kolorcity.hu

A Barcika Art Kft. bemutatja
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OLVASÓINK KÜLDTÉK 

Küldje be, mesélje el!
Örömteli esemény történt a családjában, környezetében, amiről másoknak 
is szívesen beszámolna? Úgy érzi, olyasmi esett meg önnel, amit mindenki-
nek elmondana? A Kolor7 Küldje be, mesélje el! rovatában megteheti!
Rövid, lehetőleg fotóval ellátott írását juttassa el szerkesztőségünkbe  
(3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály utca 32–34.) személyesen, postai úton, 
vagy küldje el a szerkesztoseg@barcikaart.hu e-mail-címre. A szöveget 
és a fényképet szerkesztett, rövidített változatban, térítésmentesen 
leközöljük.

KÖNNYŰZENE KOMOLYAN
Iskolánkban november 30-
án ismét egy olyan rendez-
vény valósult meg, ami-
lyen eddig még nem volt. 
A „Könnyűzene komolyan” 
elnevezésű zongorahang-
versenyen rajzfilm és film-
zenék, musicalrészletek, 
könnyűzenei slágerek, 
jazz darabok szólaltak meg 
a növendékek által. Peda-
gógiai programunk lehető-
vé teszi, hogy minden ta-
nuló minden félévben egy 
könnyedebb darabot is ta-
nulhasson, és zongoristá-
ink szerették volna bebizo-
nyítani – ezt sikerrel meg 
is tették -, hogy a könnyű-
zene sem „könnyű”, ezek 

elsajátításával is ugyan-
úgy megvan a munka, mint 
a komolyzenei művekkel. 
A koncerten az előképzős-
től a továbbképzősig – az 
óvodás kortól a felnőtt ko-
rig – mindegyik korosz-
tály képviseltette magát. 
Volt négykezes és hatke-
zes darab is a koncerten. A 
hatkezes mű előadásának 
érdekessége, hogy három 
testvér játszotta. A leg-
érdekfeszítőbb produkci-
óknak a tanár-diák közös 
előadások számítottak.
Nagy örömünkre ez a ren-
dezvény is teltházzal ment, 
a növendékek hozzátarto-
zóin kívül más tanszakokról 

is akadtak szép számmal 
érdeklődők. A zongorakon-
certen a teljesség igénye 
nélkül  megszólaló darabok: 

Sarmanto: Elefánt-boogie, 
Norton: Inter-city stomp, 
Christina Perri: A thousand 
years, Webber: Memory (A 

Macskákból), Webber: Az 
operaház fantomja (rész-
let), Paul Desmond: Take 
five. Kerek Gábor igazga-
tó úr örömét és gratuláció-
ját fejezte ki a megvalósult 
program kapcsán a zongo-
ratanárok felé és kijelen-
tette, hogy a zeneművé-
szeti ág más tanszakainál is 
szorgalmazni fogja hasonló 
könnyed hangvételű hang-
versenyek megrendezését.

Tarjányi Orsolya,  
a Kazincbarcikai  

Kodály Zoltán  
Alapfokú Művészeti Iskola 

igazgatóhelyettese

REJTVÉNY

SKANDINÁV REJTVÉNY
Az alábbi skandináv rejtvény a Barcika Art Adventtől 
Újévig programsorozatához kapcsolódik.

Ha kész a megfejtéssel, írja meg nekünk! A helyes meg-
oldásokkal két belépőjegyet nyerhet a Kazincbarcikai 
Fedett Uszodába.

Beküldési határidő: december 16.

Cím: 3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 32-34.

E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu

A nyereménnyel kapcsolatos részleteket a 
Kolor7 szerkesztőségével a 06-20/479-4351-es 
telefonszámon lehet megbeszélni.

A november 11-ei rejtvényünk nyertese: 
GÁLOS LÁSZLÓ  
(lgalos@gmail.com)
Nyereménye átvehető a Kazincbarcikai Fedett Uszoda 
pénztáránál.
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MIKULÁS-KOCOGÁS

Több mint százan futottak
Az Adventtől Újévig rendezvénysorozat egyik leglátogatot-
tabb programja, a városi Mikulás-ünnepség részeként decem-
ber 4-én Mikulás-kocogásra várták a szervezők a mozgás 
szerelmeseit. A résztvevők 2,9 kilométert futottak a Rákóczi 
tér – Egressy út – Jószerencsét út – Egressy út – Rákóczi 
tér útvonalon. A sportprogramon a hétvégére megérkezett 
igazi téli hideg ellenére is több mint százan kocogtak együtt, 
akik nevezési díjként egy-egy csomagot hoztak a regisztrá-
cióhoz. A több mint száz ajándékcsomag a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálaton keresztül a kazincbarcikai nagycsa-
ládosokhoz jutott el.

VRCK

FELEMÁS FORDULÓK
Három szettben kikapott 
a címvédő Fino Kaposvár 
otthonában a férfi röplab-
da NB I 13. fordulójában a 
Vegyész Röplabda Club 
Kazincbarcika november 
30-án. A december 4-ei, 
14. fordulóban a VRCK az 
Openhouse Szolnoki RK-
SI-t látta vendégül. A Ve-
gyész 3-2-re nyert, így 
csak két pontot szerzett a 
harcosan küzdő szolnokiak 
ellen.  (vrck.hu)

13. FORDULÓ: 
Fino Kaposvár – Vegyész 
RC Kazincbarcika 3-0 
(21, 17, 22)
Kaposvár: Keen, Dávid, Vaj-
da, Bögöly, Bozóki, Nagy. 
Csere: Deák (liberó), Kal-
már. Vezetőedző: Demeter 
György.
Vegyész: Kecskeméti, Janu-
zovics, Banai, Árva, Borovi-
csanin, Juhász. Csere: Dudás 
(liberó), Toronyai, Surányi. 
Vezetőedző: Toma Sándor.

14. FORDULÓ: 
VRCK – Openhouse Szol-
noki RKSI 3-2 
(-21, 19, 16, -22, 11)
Vegyész: Borovicsanin, Ja-
nuzovics, Toronyai, Banai, 
Juhász, Árva. Csere: Dudás 
(liberó), Kecskeméti, Kovács. 
Vezetőedző: Toma Sándor.
Szolnok: Török, Krupánszki, 
Specht, Varga, Gönczi, Rása. 
Csere: Bene (liberó), Fülöp, 
Tóth. Vezetőedző: Gulyás 
Ferenc.

KBSC

Hibátlan hazai mérleg 
A december 2-ai NB II-es labdarúgó-mérkőzés előtt az volt 
a kérdés, hogy a téli szünetet az élen tölti-e a KBSC, és nem 
mellékesen sikerül-e megőrizni eddigi hibátlan hazai mérleget. 
A csapat kedvező, ellenfelük kedvezőtlen előjelekkel várta az 
idei év utolsó bajnokiját, amely egyben a tavaszi szezon első 
mérkőzése volt. A megelőző két bajnokin ugyanis a KBSC 
hat, míg az STC nulla pontot szerzett. A KBSC első találatára 
csaknem fél órát kellett várni, amikor is egy kiugratást köve-
tően Farkas talált az ellenfél hálójába. A második játékrészben 
fokozatosan őrölte fel csapatunk az ellenfél ellenállását, előbb 
egy Marius-Farkas, majd egy Burics-Süttő összejátékból si-
került gólt elérni. Az ellenfél még szépíteni tudott, de hogy ne 
tápláljanak reményeket a pontszerzésről, arról ismét Farkas 
gondoskodott. Végeredmény: 4-1.
KBSC: Fülöp - Szemere, Belényesi, Fekete, Süttő - Molnár, 
Sigér, Burics, Constaninescu, Engel - Farkas
Gólszerzők: Farkas (3), Süttő
Cserék: Burics helyett Turcsik, Farkas helyett Bene, Engel 
helyett Faggyas
Koleszár György: – Gratulálok a csapat őszi teljesítményéhez!
FELHÍVÁS

KÉZILABDA

Magabiztos győzelmek
A tartalékosan felálló Berettyóújfalu ellen végig vezetve szerezte meg a győzelmet a 
Kazincbarcikai Kézilabda Sport Egyesület (KKSE) férfi csapata az NB II Északkeleti cso-
portjának december 3-ai fordulójában. 
A szezon utolsó mérkőzése előtt Kovács László vezetőedző értékelte a csapat eddigi 
teljesítményét: 
–  A tavalyihoz képest egy hetven százalékban kicserélődött csapattal indultunk neki 
a szezonnak. Ez meg is látszott az év eleji kezdésnél. Lassan és folyamatosan javul a 
teljesítményük, ami pontokban is megnyilvánul. Jelenleg a középmezőnyhöz tartozik a 
társaság, de a játékosok képessége alapján többre hivatott. Ez remélhetőleg tavasszal 
a pontokban érzékelhető lesz! Az elmúlt három mérkőzés győzelemmel fejeződött be, 
hat pontot szereztünk, ami lendületet fog adni a sikeres folytatáshoz.

Kazincbarcikai KSE - Berettyó MSE 27-22 (17-10)

Lányok az élen
Fölényes győzelemmel zárta az évet a KKSE női csapata, amely a nyolcadik forduló után 
is vezeti a megyei bajnokságot 14 ponttal. 

Kazincbarcikai KSE - Diósgyőri KSE 31-16 (16-10)

GRUNDBIRKÓZÓ-DIÁKOLIMPIA 

Minden kategóriában továbbjutottak
A Magyar Diáksport Szö-
vetség 5 év szünet után 
vette fel ismét programjá-
ba a Grundbirkózó-Diáko-
limpiát. Az országos elő-
döntő keletmagyarországi 
régiójának versenyét no-
vember 30-án Miskolcon, 
az Egyetemi Körcsarnok-
ban bonyolították le. A 
versenyen 22 intézmény 

200 versenyzője indult I. és 
II. korcsoportban. Az orszá-
gos döntőbe a régiós ver-
seny első két helyezett csa-
pata jutott. A Kazincbarcikai 
Pollack Mihály Általános Is-
kola tanulói mindkét korosz-
tályban és mindkét nemben 
egyaránt 2. helyezést értek 
el, így képviselhetik iskolá-
jukat a veszprémi döntőben.

SPARTAN RACE

ELINDULT A NEVEZÉS
Jövő június 17-én Kazincbarcikára érkezik Európa legnagyobb akadályfutó versenye: a Spar-
tan Race. A nevezés elkezdődött, a verseny részvételi díja 17 325 Ft. Legyen Ön is race-s! 
Nevezni az www.spartanrace.onlinesystem.cz oldalon lehet.



11KOLOR 7  •  II. / 45.

EGRESSY BÉNI 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

December 13. (kedd) 16.00
 › KÖZOKTATÁS NAPJA

December 16. (péntek) 
Noir Színház:

 › H. C. ANDERSEN – HÓKIRÁLYNŐ 
MESEJÁTÉK

MEZEY ISTVÁN 
MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Folyamatosan megtekinthető
 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA ÉS 
KIÁLLÍTÁS; KABARCI-K TÁRLATA

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
Tel.: 06-48/310-116, 06-20/512-9873

December 9., 16.(péntek) 16.00 
 › MODELLEZŐMŰHELY

Vezeti: Kalanovics Zoltán

December 11. (vasárnap) 10.00
 › ADVENTI JÁTSZÓHÁZ

December 12. (hétfő) 15.00  
 › FOLT HÁTÁN-FOLT KLUB

Vezeti: Pácz Jánosné

 › December 12., 14. (hétfő, szerda) 15.30 
RAJZSZAKKÖR

Vezeti: Nagy Gyula

December 13. (kedd) 15.00  
 › TŰZZOMÁNCSZAKKÖR ÉS -KLUB

Vezeti: Farkasné Szabó Julianna

December 13. (kedd) 15.00 
 › KAZINCBARCIKAI GOBELIN 
ÖLTÖGETŐK KÖRE

Vezeti: Kissné Király Piroska

December 13. (kedd) 15.00  
 › CSIPKEMŰHELY GALÉRIA

Vezeti: Neszádeliné Kállai Mária

December 14. (szerda) 16.00  
 › KREATÍV KUCKÓ

Vezeti: Pappné Magyar Annamária

A szakkörökre, műhelyekbe való jelentkezés 
folyamatos. Érdeklődni: 48/310-116, 20/512-9873

SZENT CSALÁD-
TEMPLOM
Kazincbarcika, Szent Erzsébet sétány

December 22. (csütörtök) 18.00
 › KARÁCSONYI NAGYKONCERT

az In aeternum gospel énekegyüttes előadásában

PROGRAMAJÁNLÓ

KAZINCBARCIKAI 
SPORTKÖZPONT
KSK, Munkacsarnok: Kazincbarcika, Akácfa út 2., 
Tornacsarnok: Kazincbarcika, Lini tér 4.

December 9. (péntek) 17.00
Tornacsarnok

 › SZALAGAVATÓ
Irinyi János Református Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Diákotthon

December 11. (vasárnap) 9.00
KSK klubterem

 › KVSC-NYÍREGYHÁZI SISE
 › NB II-es sakkmérkőzés

December 11. (vasárnap) 10.00
Tornacsarnok

 › ORSZÁGOS SERDÜLŐ RÖPLABDA-
BAJNOKSÁG

December 17. (szombat) 8.00
KSK

 › JUDOVERSENY
a Kazincbarcikai Judo Egyesület szervezésében

KAZINCBARCIKAI 
FEDETT USZODA
Kazincbarcika, Hadak útja 1.

December 10. (szombat) 10.00
 › ÚSZÁS-DIÁKOLIMPA

körzeti döntő

December 10. (szombat) 11.00
 › AMATŐR ÚSZÓVERSENY 

KEDVES VENDÉGEINK!

December 10-én (szombaton) 10 órától 
diákolimpiai, 11 órától amatőr úszóversenyt 
rendezünk.
Ezen a napon 8 és 10 óra között lesznek a 
sportmedencés tanfolyami foglalkozások, 
valamint ekkor lesz lehetőség a 
versenyekre való bemelegítésre is. 
A tanmedencés foglalkozások időpontja 
változatlan marad.
A verseny ideje alatt az uszoda szabadon 
látogatható. Közönségúszásra 13 órától 
biztosítunk lehetőséget.

KAZINCBARCIKAI 
KODÁLY ZOLTÁN 
ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA
Kazincbarcika, Lini István tér 3.

December 21. (szerda) 14.00–16.30
 › KARÁCSONYI FORGATAG 

kirakodóvásárral, folyamatos zenével, táncházzal, 
kreatív műhellyel. 
Belépőjegy: 200 Ft, mellyel a szülői szervezet  
támogatja az iskolát.

December 21. (szerda) 17.00
 › KARÁCSONYVÁRÓ MŰSOR  

zenével, tánccal, verssel, közös énekléssel
A belépés díjtalan.

ehetőséget.

KAZINCZY FERENC 
TORNACSARNOK
Kazincbarcika, Herbolyai út 5.

December 10. (szombat) 14.00
 › MERRY FITNESS

Czégel Erikával, Buckó Péterrel, Rubint Rékával

VÁRJÁK AZ ADOMÁNYOKAT

A katolikus karitász december 17-én a Kolor 
Advent ideje alatt, 17.00 órától a Mezey István 
Művészeti Központba várja a felajánlók 
adományait a lakosság megsegítésére. 
Tartós élelmiszert, játékot, könyveket, 
ruhaneműt, gyermek- és felnőttcipőket 
várnak az adományozóktól, hogy tovább 
tudják adni még az ünnepek előtt, és örömet 
szerezzenek sok-sok rászoruló családnak!

 

SAJÓSZENTPÉTER 
LÉVAY JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR
Sajószentpéter, Bem József út 15.

December 10. (szombat) 10.00
 › ÜNNEPI HANGULATBAN

zenés irodalmi délelőtt a Sajószentpéteri Irodalmi 
Kör tagjaival, és a Kazincbarcikai Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola növendékeivel

December 12. (hétfő) 11.00
 › KIS KEZEK, NAGY MESTEREK

a sajószentpéteri óvodák kiállítása
A kiállítást megnyitja: Palla Melinda, a 
Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi 
Könyvtár igazgatója

December 13. (kedd) 10.00
 › RUDOLF,  A PIROS ORRÚ

diavetítés kicsiknek

December 14. (szerda) 16.00
 › AGYTORNANADRÁG 

játékos vetélkedő felnőtteknek

December 15. (csütörtök) 10.00
 › KARÁCSONYI MESETÁR

meseposztó óvodásoknak

December 16. (péntek) 10.00
 › KALANDOS KARÁCSONY – 
KALANDOZÁS A KÖNYVTÁRBAN

könyvtárhasználati óra általános iskolásokkal

December 17. (szombat) 10 óra
 › ÜNNEPVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ

karácsonyi díszek készítése

December 19. – 2017. január 2. ZÁRVA.
Nyitás: 2017. január 3. (kedd) 9.00
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6.00–12.00

IMPRESSZUM

KOLOR 7 – kulturális és közéleti hetilap, 
megjelenik péntekenként

ISSN 2416-2531
Megjelenik hetente 35000 példányban.

Kiadó: Barcika Art Kft. 
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 
T.: 48/510-220  |  F.: 48/510-224 
Ügyvezető igazgató:
dr. Makkai Orsolya

Munkatársak: Hegedűsné Munkácsi 
Mónika, Untenerné Márton Ágnes,  
Szűcs Krisztina, Zele Tímea.
Tördelés, design: 
Augusztin Nándor, Ursutz László

Hirdetésfelvétel: 20/428-1830
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, 
Pollack Mihály u. 32-34.
Telefon: 48/512-353, 48/512-354 
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu

Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és 
Könyvkiadó Kft. Lajosmizse 

Felelős vezető: 
Köves Béla ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó 
felelősséget nem vállal!  A lapban megjelenő 
cikkek, képek bármilyen formában való 
felhasználása a kiadó írásos engedélyével 
lehetséges.  Kéziratokat, fotókat nem őrzünk 
meg, és nem küldünk vissza.

VADÁSZ SZALONCUKOR (TÖBB ÍZ)  3000 Ft/kg
KONZUM SZALONCUKOR  1200 Ft/kg
TEJKARAMELLÁS SZALONCUKOR  1000 Ft/kg
MIESZKÓ FÜGGELÉK (TÖBB ÍZ)  2200 Ft
MILKA SZALONCUKOR (TÖBB ÍZ)  2200 Ft
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SÜTEMÉNYEK, LINZEREK NAGY VÁLASZTÉKBAN

TV + INTERNET + TELEFON
Válassz a sokrétű és megbízható szolgáltatásaink közül!

Akár 132 digitális TV-műsor 46 HD tartalommal

Akár 50 analóg TV és 500Mbit/s-os Internet

Ingyenes bekötés, díjmentes telepítés, cégeknek bérelt vonal. 

Ajánlatunk új és meglévő Ügyfelek részére érvényes, 
2 év hűségidő vállalása esetén a legkedvezőbb.

Tökéletes kép és hangminőség, TV-műsor rögzítési lehetőség, EPG…
Igény esetén: HBO HD, DIGI Film csomagok és Filmbox Live-hozzáférés

Csatornakiosztás: www.parisat.hu/AKCIÓK 
A részletekért hívd az ügyfélszolgálatunkat!

PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.  
Telefon: (48)512-448, (48)886-200 

E-mail: parisat@parisat.hu, Web: www.parisat.hu 
Mobil csak szerződéskötéshez: 20/53-72-550

KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODA 
December 24–25. ZÁRVA; 26. (hétfő) 6.00–
18.00; 27. (kedd) 8.00–20.00; 28. (szerda) 
6.00–18.00; 29. (csütörtök) 8.00–20.00; 
30. (péntek) 6.00–18.00; 31. (szombat) 
8.00–14.00; 1. (vasárnap) ZÁRVA

KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT 
December 24–26. ZÁRVA; 27–30. 6.00-
22.00; 31. – 2017. január 1. ZÁRVA

KSK TORNACSARNOK
December 23. – 2017. január 1. ZÁRVA

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
December 20-ától ZÁRVA.
Nyitás: 2017. január 2. (hétfő)

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
December 19–22. 9.00–18.00;
December 24–26. ZÁRVA;
December 27–30. 9.00–18.00;
December 31. ZÁRVA

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
December 22. – 2017. január 2.
ZÁRVA

A BARCIKA ART KFT. INTÉZMÉNYEGYSÉGEINEK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA


