
Karácsonyra várva

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket, 
sikerekben gazdag, 
boldog új évet kívánunk 
minden kedves 
olvasónknak!

Karácsonyikülönszám
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Kedves Olvasók!
„A szürkeség nem egy szín, hanem egy állapot, amin lehet vál-
toztatni” - s, hogy mi kell hozzá? Kazincbarcikáért tenni akaró, 
elhivatott emberek sokasága és rengeteg munka, ami olyan 
nagyszerű dolgokban ölt testet, mint az új sportcsarnok, a 
Kazinczy-tornacsarnok, a IV. Kolorfesztivál, vagy számos 
díj és elismerés, amelyek egytől egyig azt bizonyít-
ják: városunk a régió egyik meghatározó gazdasági, 
kulturális és sportközpontja. Kemény munkából 
2017-ben sem lesz kevesebb, de a cél világos: 
a kazincbarcikaiak szeressék az otthonukat, 
szeressenek itt élni, találják meg a boldogu-
lásukat városunkban. Aki pedig idejön, az lás-
son olyat, amit sehol máshol; ízleljen olyat, 
aminek párja nincs; tapasztaljon olyat, ami-
hez foghatót még soha!
 
Kedves Olvasók! Jövőre is maradjanak hű-
ségesek a Kolor 7-hez, a régió magazinjához, 
ami hétről hétre beszámol Önöknek arról, 
hogy Kazincbarcikán és térségében meny-
nyi minden történik. Kívánok mindannyiuknak 
békés, meghitt karácsonyt és a 2016-oshoz 
fogható, színes, élményekben gazdag, sikeres 
új esztendőt! 
 

Szitka Péter
polgármester

Kolor-rekord Nagykövetek 
látogatása

Sportcsarnokátadó
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HÍREK

A HÁROM GYERTYALÁNG
„Millió csillag ragyog fenn az égen, gyémántként szikráznak az éj 
sötétjében. De egyik fény sem csillog olyan szépen, mint a szeretet az 
ember szívében”. Ez a mottója a hagyományos adventi gyertyagyúj-
tásnak Szendrőben. A város főterén már meggyújtották a koszorú 
három gyertyáját, a történelmi egyházak képviselőinek részvéte-
lével. November 27-én az első lángot Kalász László a Szendrői Apá-
czai Csere János Általános Iskola 
igazgatója lobbantotta fel. Ünnepi 
műsort az iskola diákjai és a helyi 
óvodások adtak. Advent második 
gyertyáját Kókainé Béres Mariann 
a Szendrői Református Általános 
Iskola igazgatója gyújtotta meg. Mű-
sorral készült a református feleke-
zet gyermek és felnőtt közössége. 
Ezüstvasárnapon a Római Katoli-
kus Egyházközség tagjai nevében 
a harmadik lángot Ferencz Károly 
római katolikus plébános gyújtotta 
meg. Az utolsó láng fellobbantása To-
morszki István polgármestert illeti. 

KÖZÖS IMÁDSÁG A 
CSÁSZTA-HEGYEN
A Civil Összefogás az Edelényi Változásokért Egyesület a keresztény 
egyházakkal és az Edelényi Hegyek Közösségének gazdáival közös 
karácsonyi áhítatra invitálták Edelény lakóit a Császta-szőlőhegyre. 
A szervezők december 10-én hatodik alkalommal rendezték meg az 
„Ott Fenn a Hegyen” elnevezésű adventi ünnepséget.  A jelenlévők 
fohásszal, énekkel készültek fel lélekben a karácsonyra és élték át 
együtt az adventi várakozás élményét. A műsorok után tábortü-
zeket gyújtottak a szervezők, melyek melegében kaláccsal, forralt 
borral, teával látták vendégül a résztvevőket.

ADVENTI MÓKA A 
KÖNYVTÁRBAN
Sajószentpéteren a Lévay József Városi Könyvtárban egy héten át, 
december 10-e és 17-e között különleges programokkal várták el-
sősorban a város apróságait, de a felnőttek is számíthattak megle-
petésre. Szombaton a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Mű-

vészeti Iskola három növendékének 
minikoncertjével kezdődött a rendez-
vény, majd a Sajószentpéteri Irodalmi 
Kör tagjai találkoztak vendégeikkel. 
Három művészeti ág adott egymásnak 
randevút, a képzőművészet, a költészet 
és a zene. A következő napok kínála-
tában helyet kapott a „Kis kezek nagy 
mesterek” című kiállítás, ahol három 
tagóvoda mutatkozott be, az évben ké-
szült legkülönfélébb alkotásaikkal. A 
tárlatot Palla Melinda, a Sajószentpé-
teri Kulturális és Sportközpont, Városi 
Könyvtár igazgatója nyitotta meg. A 
felnőtteknek jelentett bohókás meg-
mérettetést az „Agytornanadrág” 
kvíz. A város különböző intézménye-
inek háromfős csapatai mérkőztek 
meg egymással. Kalandos könyv-
tárórán vehettek részt a gyerekek, 
ugyanis a kérdéseket és feladatokat 
az általuk készített papír hógolyó for-
májában dobálták szét egymásnak, 
majd a válaszokat keresve be kellett 
kalandozniuk, fel kellett fedezniük 
a könyvtárat. A zárónapon a hagyo-
mányos karácsonyi játszóházban 
rénszarvast és különleges csillago-
kat készíthetnek a gyerekek. 

ÚJBORSZENTELÉS 
EDELÉNYBEN
Az Edelényi Hegyek Közössége a történelmi egyházakkal együtt 
tizenkettedik alkalommal rendezték meg az Újbor Szentelő Ün-
nepséget. A görögkatolikus templomban megtartott szertartást 
követően az egyházak képviselői megszentelték az új borokat. A 
ceremónián a Szent Márton Borlovagrend képviselői is jelen voltak, 
áldást kérve a királyi nedűkre. Ezt követően a kötetlenebb ünnep-
lés a Bódva Étteremben folytatódott, ahol felléptek a Mátyás Óvoda 
gyermekei, az Edelényi Férfikórus, és könnyed, humoros műsorral 
Illés István „Ayala”.

TISZTA SZÍVVEL

Karácsonyi díszeket és apró ajándéktárgyakat készítettek a 

gyerekek Vadnán az adventi játszóházban, december 9-én. A 

kézi készítésű csecsebecséket a Jézuska teszi majd szeretteik 

fája alá. A fadíszek nagy része pedig a falu, felajánlásból szár-

mazó, 6 méter magas fenyőfáját ékesíti. Nagy sikert aratott 

a gyerkőcök körében a karácsonyi mézeskalács felnőttekkel 

közös elkészítése. Az adventi vásáron a gyermekek, illetve a 

művelődési ház munkatársainak apró alkotásaiból lehetett 

válogatni. A befolyt összeget a helyi óvoda, illetve a Göőz Pál 

Művelődési Ház támogatására fordítják. 
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A karácsony jegyében ajándékoztak
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata és a Kazinc-
barcikai Szociális Szolgál-
tató Központ (KSzSzK) 
Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálata a korábbi 
évekhez hasonlóan két-
száz nagycsaládosnak, rá-
szoruló családnak, nehéz 
helyzetben lévő szépko-
rúnak, valamint száz haj-
léktalannak állított össze 
tartós élelmiszerekből és 
karácsonyi édességekből 
álló csomagot. 
Az adományozást decem-
ber 10-én a Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola 

aulájában tartották, ahol 
Szitka Péter polgármester, 
Bukó Géza önkormányzati 
képviselő és István Zsolt a 

KSzSzK igazgatója adta át 
az ajándékokat. 
A családokat terített asz-
tallal: teával, pogácsával, 
szendvicsekkel, sütemé-
nyekkel várták. A kará-
csonyi csomagosztás a 
hajléktalanszállón folyta-
tódott.
Az ajándékozás sikeré-
hez az önkormányzat és a 
szociális szolgáltató köz-
pont munkatársain kí-
vül hozzájárult – többek 
között - az Ambrózia Ét-
terem és Panzió, Önkor-
mányzati Rendészet Ka-
zincbarcika, valamint a 
polgárőrség. 

ADOMÁNYOZNI ÖRÖM
A kazincbarcikai Katolikus 
Karitász folytatva hagyo-
mányát, december nyol-
cadikán 21. alkalommal 
rendezte meg vásárát a 
Don Bosco Sportközpont-
ban, melyre rengeteg ru-
haneműt, sporteszköszt 
és egyéb holmit gyűjtöt-
tek össze. 
A szervezetnek nem ez 
volt az egyetlen akciója: 
december 9-én és 10-
én az „Egymillió csillag a 
szegényekért” elneve-
zésű kampányon, vala-
mint a karitatív vásáron 
befolyt összegből főként 
élelmiszercsomagokat ál-
lítottak össze, melyeket a 

rászoruló családokhoz fo-
lyamatosan juttatnak el. 
A továbbiakban is várják az 
adományokat: december 
17-én a Mezey István Mű-
vészeti Központban dél-
után négy és este hét óra 
között a szeretetkuckóba, 
ahová tartós élelmiszere-
ket, könyveket, játékokat 
és gyermekcipőket lehet 
hozni. 
Szintén 21. alkalommal tart-
ják meg karácsony előtt, 
december 23-án a töl-
töttkáposzta-vacsorát a 
hajléktalanszállón: ahová 
nyolcvan adag töltött ká-
posztával, valamint házi 
süteményekkel készülnek. 

AZ ÜNNEPEK ALATT 
IS ADJUNK VÉRT!

A véradás fontosságára 
hívja fel a figyelmet Ger-
gely Lászlóné, a Magyar 
Vöröskereszt Észak-Bor-
sod Területi Szervezeté-
nek vezetője. Mint mond-
ta, az élet az ünnepek alatt 
sem áll meg, ilyenkor is vé-
geznek életmentő beavat-
kozásokat, fontos tehát, 
hogy megfelelő mennyi-
ségű vérkészítmény álljon 
a kórházak rendelkezésé-
re. Arról is tájékoztatott, 
hogy a lakosság 5 %-nak 
kellene véradónak lennie, 
de sajnos ez nincs meg. 
Nagyon bíznak azokban 
a regisztrált donorokban, 
akik az ország más vidé-
kein, esetleg külföldön 
dolgoznak és a szeretet 
ünnepére hazatérve si-

kerül megszólítani őket is, 
hiszen az idősebb korosz-
tály tagjai lassan kiöre-
gednek, a fiatal generációt 
pedig nem igazán érdek-
li a véradás fontossága. 
Örömmel nyugtázta, hogy 
a helyszínek biztosításá-
ban a helyi önkormányza-
tok maximális segítséget 
nyújtanak. 
Aki tud és szeretne segí-
teni, azt Kazincbarcikán, 
december 19-én, 8.00-tól 
17.00-ig várják az Egressy 
Béni Művelődési Központ-
ban.  Vidéken Múcsonyban 
a Petőfi Sándor Művelődé-
si Házban 9.00-tól 12.00-
ig lesz véradás, Sajószent-
péteren a Rendezvények 
Házában pedig 08.00-tól 
13.00-ig. 

SEGÍTSÜNK EGYÜTT!
A Magyarországi Légimen-
tésért Alapítvány tavaly 
nyáron civil kezdeménye-
zésre jött létre. Céljuk, hogy 
a légimentés működését, 
tárgyi és infrastrukturális 
fejlesztését támogassák, 
valamint tevékenységük-
kel társadalmi tudatformáló 
szerepet töltsenek be, kap-
csolatot létrehozva a lakos-
ság és a magyar légimentés 
között. 
Hazánkban a mentőheli-
koptereket üzemeltető, 
száz százalékban állami tu-
lajdonú Magyar Légimentő 
Nonprofit Kft. már egy tíz 
éve folyamatosan működő, 

a magyar sürgősségi ellá-
tásban elismert, professzi-
onális csapattal rendelkező 
szervezet, akikre tényleg 
illik a „hétköznapi hősök” 
cím. A mindennapi működ-
tetés mellett azonban van-
nak olyan területek, ahol 
szükséges lenne még fej-
leszteni, fejlődni. Ilyenek 
többek között a nem saját 
tulajdonú légimentő bázi-
sokon lévő hangárok építé-
se, illetve fűthetővé tétele, 
mely a hidegebb hónapok-
ban nagyban befolyásolja 
a helikopterek indulásának 
idejét. Javítani lehetne még 
az új egészségügyi felsze-

relésen, illetve a tartalék 
egészségügyi eszközök ál-
lományán is. 
Az országban lévő hét légi 
bázis közül például csupán 
egy rendelkezik ultrahang-
készülékkel. Az alapítvány 
nagyszabású kampányt 
tervez, hogy a miskolci bá-
zis is tulajdonosa lehessen 
egy folyadék kimutatásá-
ra alkalmas UH-eszköznek. 
Az alapítvány munkatársai 
a cégek és vállaltok mellett 
a lakosság együttműkö-
désére is számít, ugyanis a 
készülék ára nettó kétmillió 
forintba kerül. 

Magyarországi Légimentésért Alapítvány adószáma: 18655973-1-05, 
Bankszámlaszám: Azúr Takarék Takarékszövetkezet Forró 54600140-14009291
E-mail: legimentesert@gmail.com

JÓTÉKONYSÁG
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Várd be szeretteidet is!

A karácsonyi út veszélyes volt Máriának és József-
nek. Karácsonyi készülődésünk veszélyes lehet 
nekünk is. Az, hogy ők elkerülték a veszélyeket, és 
bár nem úgy, és nem ott, ahol tervezték, de meg-
született az, akit vártak, az azért volt lehetséges, 
mert állandóan figyeltek az Istenre, és megértet-
ték a lehetetlennek tűnő eseményekben is az Is-
ten üzenetét.

Aki folyamatosan gyorsan hajt, annak a rohanásá-
ból ütközés lesz. A lelki rohanásból, lelki ütközés, 
karambol lesz. Advent = vigyázz a gondolataidra, 
mert a gondolatokból szavak lesznek. Vigyázz a 
szavaidra, mert a szavakból tettek lesznek, vi-
gyázz a tettekre, mert az jellemeddé válhat!
Az adventi vasárnapok megállók, alkalmak a pi-
henésre. Vendéglők: alkalmak a lelki táplálkozásra. 
Mérföldkövek, alkalmak a tájékozódásra. Várd be 
szeretteidet is! Együtt érkezzetek a karácsonyi 
örömhöz.
A vásárlási lázban mindent be akarunk árazni. Gaz-
dag ifjú: még az örök életet is. Mit tegyek, hogy 
elnyerjem? Jézus veszi az értékmérést. A min-
denséget mindennel lehet csak mérni. Add el, amid 
van! Nem azt mondja, hogy dobd ki. Pazarold el… 
használd bátran! Tégy jót azzal, amit Isten Adott! 
Mindent megér az Isten országa. Isten is mindent 
adott neked: az életét. Ne tégy félre semmit! Ő is 
egészen emberré lett. Egészen kiszolgáltatta ma-
gát karácsonykor és nagypénteken.
Isten soha nem veszi el tőled azt, amid van. Te add 
oda szabadon! Karácsony nem vásárolható meg. 
Ajándékba kapható, ha van helye a szívedben. Bízz 
mindent és mindenkit Istenre, hisz tőle kaptad 
őket! Ez a kötelező karácsonyi bravúr. Ebben nincs 
kockázat. Ez a hit alapállása. Jézus Krisztus sokkal 

nagyobb kockázatot vállalt, amikor karácsonykor 
ránk bízta magát.
Advent azt is jelenti, hogy: Emelkedj a dolgok fölé! 
Ellentétben a vásárlással, amely arra ösztönöz, 
hogy süllyedj egyre mélyebbre. Sokan ezt adós-
ságban teszik, másik emberségükből vetkőznek 
ki, megint mások úgy elfáradnak, hogy mosolyra 
már nem futja erejükből karácsonykor. Te az an-
gyalok énekével, a pásztorok egyszerűségével, a 
királyok bölcsességével élj, láss! Hozz áldozatot a 
korai felkeléssel. Rorate = Istennel kezdem a napot. 
Mire elindulok, már őt viszem munkahelyemre. A 
felkelő napot már ővele köszöntöm.
Ki üdvözülhet? – kérdezik az apostolok Krisztus-
tól. Önmagában senki. Ajándékod is csak az ima 
szánján érkezik meg szeretteid szívéhez. Szere-
teted az Örök Szeretet harmóniájába kapcsolódva 
őrzi meg szépségét. Jövő héten ezt gyakoroljuk! 
Ezen a héten nagy segítséget kapunk Máriától 
Krisztust váró készületünkben. Könnyező Má-
riapócsi Kegyképe Miskolcra látogatott 12-én. 
Tanuljunk tőle alázatos szívet, segítő szeretetet. 
Kérjük közbenjárását megfáradt kapcsolataink 
felfrissítéséhez! 

Dr. Janka Gábor
görögkatolikus parókus

Egyházi képviselőink gondolatai az adventi időszakról
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Isten találékony szeretete
Mikor Rómában tanultam, sokszor rácsodálkoztam 
az olasz karácsonyra, és arra a gazdag szeretetre 
és ötletességre, ahogyan a Betlehemet elkészítik. 
Nem csak néhány megszokott figurát használnak, 
hanem olyan szereplők is megjelennek a betlehemi 
istálló körül, akikre alig szoktunk gondolni: a kovács, 
a szabó, a pék, a vizet hordó asszony, a koldus, a 
furulyázó pásztor, a játszó kisgyerek és még sokan 
mások. Hosszú órákat töltenek karácsony napjára 
készülve azzal, hogy megkeressék kinek hol a he-
lye, hogy hogyan legyen megvilágítva a forrás és a 
tó, hogy merre kanyarodjon a kis kövekkel kirakott 
út… Mindenkinek megvan a maga logikája. Van, aki 
szereti a kedvenc figuráit az istállóhoz közel elhe-
lyezni, és vannak, akik szeretnek bizonyos sze-
mélyeket jó távol felállítani onnan, mert ők nem 
zavarhatják az alvó Kisjézus nyugalmát.
A betlehemi figurák között akad egy mindenkit 
megosztó személy: a hétalvó. Megfigyeltem, hogy 
az alvó figurával nehéz mit kezdeni. Keresik a szá-
mára legjobb helyet, mert nehézséget okoz nekik 
a világ lustájának személyisége. Vajon minél távo-
labb helyezzék el őt, mert alszik, és nem érdekli őt 
semmi a jézusi eseményekből, vagy minél közelebb, 
mert ha egyszer váratlanul felébred, akkor azonnal 
rádöbben, hogy mi is történt? Aztán vannak, akik 
nem akarják sem hibáztatni, sem az első sorba 

rakni, mert azt azért mégsem érdemli meg. Így el-
helyezik valahol félúton, vagy egy nyugodt sarok-
ban, ahonnan azért jól láthatja az eseményeket, ha 
mégis felébredne.
A hétalvó alakja kifejezi mindazt a kettősséget, ami 
bennünk és körülöttünk, a mi világunkban is meg-

található. Jóleső érzés arra gondolni, hogy Jézus a 
világ lustájának, aki egyáltalán nem várja őt, neki is 
megszületett. S azoknak is, akik a hétköznapok sű-
rűjében agyonhajszolják magukat, vagy már „min-
den dolgot” megismertek a világban és képtelenek 
rácsodálkozni az istállószagú Messiásra.
Isten szeretete sokkal erősebb és komolyabb a mi 
elbóbiskolt és felületes magatartásunknál. Az Ő 
szeretete átkarolja egyik és a másik magatartású 
embert is. A karácsony Isten találékony szerete-
tének egyik csúcspontja. Készek vagyunk vagy 
nem, éberek vagy álomba merültek, vágyakozók 
vagy közönyösek: Ő megszületett, Isten belépett 
a történelmünkbe, emberré lett az emberek között.
Kívánom, hogy Szenteste kapjuk meg a rácsodál-
kozás ajándékát! Mert hogyan is lehetne ez a ka-
rácsony másabb, mint az összes többi, ha nincs a 
szívünkben legalább egy morzsányival több a pász-
torok ámulatából, akik azon az estén odarohantak 
a jászolhoz… Legyen tele karácsonyunk ámulattal, 
mely rádöbbent minket, hogy a mindennapjainkban 
is mindig jelen van Isten az ő szeretetével!

Áldott karácsonyt kívánok minden kedves olva-
sónak!

Vitális Gábor SDB
plébános

A magasban dolgoznak!

Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben 
Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek nap-
keletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: „Hol van a 
zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő 
csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk 
őt.” (Máté evangéliuma 2,2.)
Egy templom tornyának a felújításánál a következő 
tábla figyelmeztette a járókelőket: Vigyázat, a ma-
gasban dolgoznak! Akik kitették ezt a feliratot, talán 
nem is tudták, hogy a torony felújításon túl mekkora 
isteni igazságot hirdettek azzal a táblával. Az első 

karácsonykor is dolgoztak a magasban, hiszen kü-
lönös csillag ragyogott akkor az égen, amely mutat-
ta Jézus születésének a helyét.  Mégis azt olvassuk 
a Bibliában, hogy csak a napkeleti bölcsek vették 
észre és követték Jézus csillagát. Vajon miért? Hi-
szen olyan sokan szerepeltek még a karácsonyi 
történetben: Augusztus császár, Heródes király, 
írástudók, pásztorok…
A válasz nagyon egyszerű. Azért, mert csak a bet-
lehemi bölcsek néztek fölfelé, csak őket érdekelte 
mit látnak az égen. A többi ember azonban mással 
volt elfoglalva.  Augusztus császár talán csak a bi-
rodalmával volt elfoglalva, Heródes Jézus „eltávo-
lításával” foglalkozott, az írástudók saját tudomá-
nyukkal törődtek, a pásztorokat a nyájuk kötötte 
le.  Életünk, ünnepeink legnagyobb nyomorúsá-
ga, hogy elfelejtünk fölfelé nézni, megfeledkezünk 
Jézusról, Istenről.  Manapság is olyan sok minden 
lefoglal minket. Olyanok vagyunk, mint Augusztus 
császár, csak saját életünkkel, a mi kis birodal-
munkkal foglalkozunk. A világ olyan, mint Heródes 
király, Jézust el akarja távolítani az életből, ünnep-
ből. Bár jóllehet kell a világnak karácsonyfa, ajándék, 
csillogás, ünnepi étel, de Jézus nem kell.
Pedig karácsony Jézus születésének az ünnepe. 
A fölfelé nézés ünnepe, amikor földi rohanásunk, 

elfoglaltságunk közepette megállít az Isten, hogy 
egy pár napon át felemeljük lélekben tekintetün-
ket. Istenre nézzünk, s túllássunk gondon, bánaton, 
megpróbáltatáson, bizonytalanságon, s meglássuk 
az Ő igazi szeretetét. 
Hiszen „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen”. (János evangéli-
uma 3,16.) 
Ahol megtapasztalják Isten szeretetét, ott tudják 
igazán egymást szeretni az emberek. Ott tudnak 
a másiknak megbocsátani, örömet okozni, s egy-
mást Isten ajándékának tekinteni. Isten arra tanít 
bennünket, hogy lássunk túl a földi ünneplésen, a 
földi karácsonyon, s keressük meg Jézust, mint a 
napkeleti bölcsek.
 Ezen az ünnepen is, ha fölfelé nézünk, meglátjuk a 
betlehemi csillagot. Jóllehet, már nem az égen, ha-
nem templomunk tornyán van, s a magasból hirdeti: 
Itt lehet Jézussal találkozni. 
Adja Isten, hogy templomunkban sokan találkoz-
zunk egymással és Jézussal! Ezekkel a gondola-
tokkal kívánok áldott karácsonyi ünnepeket!

Kolumbán Gábor 
református lelkipásztor, Kazincbarcika-felső.
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Készüljön velünk az ünnepekre, és szerezze be  
nálunk tökéletes karácsonyi ajándékait!

  női, férfi olasz műbőr táskák
  női, férfi olasz műbőr pénztárcák
  női, férfi rostbőr- és bőrtáskák
  menyasszonyi kiegészítők
  nikkelmentes női, férfi bizsuékszerek
  swarovski-ékszerek
  kiegészítők (óra, sál, csat)
  gyerek kiegészítők
  ajándéktárgyak

Sok szeretettel és egyedi, 
bővülő árukészlettel várunk  
minden kedves vásárlót!

Tel.: 48/318-798    Cím: Egressy út 28.    Facebook: Baró Bőr Kazincbarcika

Kell
em

es 

ünnep
eket 

kívánunk 

minden
kinek!
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Városunk vendége volt az ismert fitneszguru, Rubint Réka, aki fellépése 
szünetében adott interjút. Szívvel-lélekkel vallott szenvedélyéről, a sport-
ról, kazincbarcikai kötődéséről és azt is elárulta, hogyan telik a szeretet 
ünnepe a Schobert családban. 

Az ünnepek alatt is fitten
„Kazincbarcika a szívemben van, imádtam itt élni.”

–Sokan összegyűltek, hogy együtt 
tornázzanak Önnel december 10-én, 
a Merry Fitness programon. Melyik 
inspirálóbb: egyéni edzésterv alap-
ján sportolni, vagy egymást segítve, 
csoportosan?
– Csoportban tornázni több szem-
pontból is jó. A szégyenlősebbek el 
tudnak bújni a tömegben, ugyanakkor 
ösztönzőleg is hat, hiszen ha valaki 
elfárad, tőlem vagy a mellette állótól 
segítséget kap a folytatásra. Ráadá-
sul egy csoportos órán olyan energiák 
szabadulnak fel és adódnak össze, 
melyek erőt adhatnak a folytatáshoz, 
valamint impulzívan hathatnak azok-
ra a napokra, amikor az ember esetleg 
egy picit visszabújna a csigaházába 
és meggyőzné magát arról, hogy ne 
sportoljon.  Ezért szoktam javasol-
ni, hogy olyan sportágat válasszunk, 
amiben örömünket leljük, mert a sza-
badidőnkből szakítunk időt a sportra, 
és fontos, hogy az a 15, 20, 30 perc, 
amit ezzel töltünk, arról az ember-
ről szóljon, akivel a nap huszonnégy 
órájában együtt élünk, az pedig ön-
magunk. 

– A karácsony a nagy evés-ivások 
időszaka. Mennyire figyeljünk oda a 
kalóriákra?
– Én nem hiszek az ünnephez kötött, 
most felmentem magam és „eszem-
iszom, amennyit akarok” elvekben. 
Azt gondolom, hogy a tudatos em-
ber az ünnepek alatt is tudatos. Lehet 
nagyon jókat enni, a bejglitől elkezdve 
a túrós rétesen át a halászléig, a töl-
tött káposztáig, mindent. A fontos az, 
hogy figyeljünk az összetevőkre. Ak-
kor ugyanolyan teljes értékű ünnepet 
ünnepelhetünk egy kiegyensúlyozott 
vércukorszinttel, mintha hagyomá-
nyos étrend szerint táplálkoznánk, 
mivel a cukor, a finomliszt folyama-
tosan egy inzulin hullámvasúton tart 
minket. Amennyiben alacsony szén-
hidráttartalmú összetevőkkel töltjük 
meg a menüt, azt fogjuk tapasztalni, 
hogy jókat ettünk, a mérleg nyelve 

mégsem változik, ezáltal sokkal ki-
egyensúlyozottabbak leszünk. 

– Szabad csokit enni?
– Szabad csokit enni, hiszen most már 
vannak olyan csokoládék, szaloncuk-
rok is, melyek nem tartalmaznak hoz-
záadott cukrot, hanem természetes 
módon vannak ízesítve, – értem ez-
alatt az eritritet, a maltitolt, ill. steviát, 
– amit nyugodtan, bűntudat nélkül 
lehet fogyasztani. 

– Hogyan vált a sport a „szerelmévé”?
– Egy évig Kazincbarcikára, az egész-
ségügyi szakközépiskolába jártam. A 
testnevelő tanárom félévkor meg akart 
buktatni. Mivel minden tantárgyból 
kitűnő voltam, a tantestület kérésé-
re kaptam egy kegyelem kettest, és 
a második félévben megtettem min-
dent, hogy bebizonyítsam, méltó va-
gyok a jobb jegyre.  Abban a fél évben 
vált szenvedélyemmé a sport. Neki 
köszönhetem, ezt a mozgás öröme 
adta életérzést, mely az életemmé 
és a munkámmá vált.

– Milyen élmények kötik Kazincbar-
cikához?
– Kazincbarcika a gyerekkorom nya-
rainak állandó helyszíne volt, nagyma-
mám a Libalegelő mellett, a falurészen 
lakott. A faluban élő református lel-
készcsalád is a rokonságomba tartozik. 
Édesanyám húgának a férje volt a lelki-
pásztor, most pedig az unokabátyám. 
Nekem a falu a második otthonom volt, 
itt töltöttük a téli szünet egy részét, 
nyáron, amint elkezdődött a szünet, 
szó szerint ideköltöztünk és szep-
tember elején mentünk csak vissza. 
Nekem Kazincbarcika a szívemben van, 
imádtam itt élni.

– Hogyan ünneplik a karácsonyt?
– Nálunk már november végétől ha-
talmas készülődés van. Elkészültek a 
levelek a Télapónak és a Jézuskának. 
A pici, Zalán, nagy csodálattal vár-
ja a Jézuskát, aki december 24-én 

meg is érkezik. A Szentestét Norbi 
édes anyjával ünnepeljük nálunk, 
én egész nap sütök-főzök, Lara 
lányom nagy segítségemre 
van ebben. Főzök egy finom 
húslevest, töltött káposztát, 
kacsacombot, illetve min-
den olyan finomságot, ami 
más asztalra is felkerül. 
25-én ellátogatunk Jász-
berénybe az én szüleimhez, 
26-án ők jönnek hozzánk. 27-től 
pihenünk. Nekem lesz egy-két fellé-
pésem, mert nem bírtam magammal, 
de elsősorban a családé a főszerep. 

Rubint Réka Kazincbarcikán született 1978-ban. Személyi edző, 
különböző fitneszkiadványok, edzésprogramok szerzője. Általá-
nos iskolai tanulmányait a jászberényi Székely Mihály Általános 
Iskolában végezte. Ezt követően a kazincbarcikai Egészségügyi 
és Óvónőképző Szakközépiskolába járt egy évig. Jászberényben, 
a Lehel Vezér Gimnáziumban érettségizett, majd a fővárosi ELTE 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán tanult to-
vább. Három gyermek édesanyja.

VITAMIN, L-carnitine, AAKG, 
fehérje, TÖMEGNÖVELŐ,  
zsírégető, aminosav, BCAA, 
collagén, IZÜLETVÉDŐ, 
MSN, fitness, ERŐEMELÉS, 
kreatin formula, C-vitamin, 

 arginin

www.gsport.shop.hu       Kazincbarcika, Egressy Béni út 45.

Nyitva h.-p.: 14.00-17.00, szo.:10.00-12.00

DOBJ KÉT HATOST, ÉS NYERJ  
920 g SCITEC FEHÉRJÉT!
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Heti ajánlatunk
Már a Papírmadár® üzletünkben
is használhatod SuperShop kártyádat!

A több ezer különböző író,- és irodaszer mellé ezentúl SuperShop 
pontok is járnak, azaz minden 100 forint értékű vásárlás után 
1 pontot írunk jóvá. A kártyádon összegyűlt pontokat pedig bármi-
lyen termékre beválthatod 1 pont = 1 Ft értékben. Ha nincs még           
SuperShop kártyád, üzletünkben bármikor igényelhetsz.

100Ft 1PONT=

1Ft=1PONT

VÁSÁRLÁSKOR:

BEVÁLTÁSKOR:

Látogass el Papírmadár®
üzletünkbe, és keresd heti akciónkat!

Nincs még SuperShop kártyád?
Igényelj gyorsan és egyszerűen

papír-írószer üzletünkben!

www.facebook.com/papirmadar
PA P Í R M A DÁ R  FAC E B O O K www.papirmadar.hu

szorolap_Supershop_Zebramarker.pdf   1   2016.12.07.   11:44:47

MARGÓ PAPÍR-ÍRÓSZER
3700 Kazincbarcika, Egressy út 52.
(a MÁRKA ABC mellett)



A karácsony a kereszténység legnagyobb ünnepe, ennek 
ellenére világszerte sok nem vallásos ember is számon 
tartja a szeretet ünnepeként, mellyel együtt jár az ajándé-
kozás, a meghitt dallamok, az ajándékok, a szépen meg-
terített asztal, illetve otthonunk díszítése. Mégis talán a 
legnépszerűbb szokás a karácsonyfa-állítás, melynek első 
feljegyzése Strasbourgból a 15. század végéről Sebastian 
Brant német írótól származik. Ekkoriban még almával és 
ostyával díszítették az örökzöldet. Világhódító útjára a 20. 
században indult: kezdetben csillagszórót, szaloncukrot, 
gömböket akasztottak a fákra. Napjainkban azonban ren-
geteg lehetőségünk van, különböző stílusok között válo-
gathatunk, így nehéz eldönteni mivel díszítsük a fenyőt. Az 
idei trendekről, valamint az asztaldíszekről Fóris Csabát, a 
Rafael Virág tulajdonosát kérdeztük.

Ünnepi pompa
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A trendtől függetle-
nül érdemes törekedni 
a harmóniára mind 
színekben, mind pedig 
stílusban. A karácsonyfa-
díszeknél egyre elterjed-
tebbek a natúr dekorációk 
fából, illetve textilből: na-
gyon divatosak a különbö-
ző figurák, textilangyalkák, 
rénszarvasok és szánkók, 
de mindezek mellett meg-
férnek a klasszikus dara-
bok, így például az üveg-
gömbök is. 
Természetesen le-
het kísérletezni: 
nyugodtan kombi-
nálhatjuk a natúr 
függőket a csil-
logó díszekkel, de 
m i n d e n ké p p e n 
visszafogott vagy 
matt színeket vá-
lasszunk. A ha-
gyományok ked-
velői aggathatnak 
még szaloncukrot 
a fára, illetve a töké-
letes összkép elérése 
érdekében az izzósorról se 
feledkezzünk meg!
A grincsfa nem új keletű do-
log, egy-két éve került elő 
újra. Bátran használhatjuk 
asztaldíszként, de a meré-
szebbek akár karácsonyfa 

helyett is alkalmazhatják. 
Akik emellett döntenek, 
nyugodtan dekorálhatják, 
de figyeljünk oda arra, hogy 
ne essünk túlzásba. A ke-
vesebb néha több!
Az asztaldíszeknél ügyel-

jünk arra, 
hogy élő 
n y e r s -

anyagokból dolgoz-
zunk: alapja legyen 

fenyő, s azon termé-
sek, apró díszek, szá-
rított gyümölcsök le-
gyenek. Színekben itt 
is kövessük a trendet: 
használjunk pasztellt, 
illetve barnás színe-
ket, de a klasszikus 
bordó, piros, és az 
arany is szóba jö-

hetnek. Ne feled-
kezzünk meg a 
gyertyákról sem, 

hiszen egy jól át-
gondolt asztal-

dekoráción fontos 
szerepe van. Lehet 

hosszú, nyújtott, rövi-
debb tömb- vagy esetleg 
figurás gyertya is, ami az 
idén újdonságnak számít.
A dekoráció igazán úgy 
hangulatos, ha a gyertyát 
az ünnepi asztalon megy-
gyújtjuk rajta.



12 2016. DECEMBER 16.

A karácsony szó hallatán sokaknak a szeretet, az ajándékok, a hó és a hideg, vagy éppen az 
evés-ivás jut eszébe. Azonban az ünnepkör egyik legjellegzetesebb szokása a vacsora, a 
nagy közös családi étkezés. 

A néphagyomány szerint a 
karácsonyi asztalnak igen 
fontos szerep jutott: szigo-
rú rendje volt díszítésének, 
valamint az étkezésnek is, 
a feltálalt fogásoknak pedig 
mágikus erőt tulajdonítottak. 
A hiedelem szerint az ünne-
pi asztalra gabonamagvakat 
helyeztek, s ebből adtak a ba-
romfiaknak, hogy jól tojjanak; 
az asztal alá pedig szalmát 
tettek, annak emlékére, hogy 

Jézus jászolban született. 
Később ezt a szalmát a jó-
szág alá tették, hogy egész-
séges legyen, de volt ahol a 
gyümölcsfákra is kötöztek 
belőle, jó termést remélve.
A paraszti étkezési szokások 
alapjai ma is megtalálhatók 
karácsonyi étrendben: gya-
koriak a halból készült éte-
lek, de angolszász befolyásra 
elterjedt a pulyka is. A bor-
leves a nagypolgári étkezési 

kultúra része, a mákos guba 
viszont szintén a paraszti 
hagyományból ered, csak-
úgy, mint az elmaradhatat-
lan bejgli.
A karácsonyi ételek és ét-
kezések rituáléja általában 
kőbe vésett minden csa-
ládban. Receptrovatunkban 
a töltött káposzta receptjét, 
s az édesszájúak kedvéért a 
klasszikus mézeskalács el-
készítését mutatjuk be.

TERÜLJ, TERÜLJ ASZTALKÁM!

TÖLTÖTT KÁPOSZTA
Hozzávalók:
1 kg darálthús
20 dkg gersli
1 fej vöröshagyma
2 fej fokhagyma
1 mokkáskanál bors
1 mokkáskanál 
köménymag
ízlés szerint só
2 db tojás
1 fej káposzta
füstölt hús
kolbász
200 ml paradicsompüré

Elkészítés:
Az alapanyagokat ösz-
szegyúrjuk, majd az előfőzött 
káposzta leveleibe töltjük. A 
hideg vízbe áztatott pataki 
tál alját savanyú káposztával 
kibéleljük, majd ráhelyezzük a 
káposzta-tekercseket a füs-
tölt húst és a kolbászt, ezt kö-
vetően még egy réteg sava-
nyú káposzta következik és 
egy pár gerezd fokhagyma. A 
tetejét pirospaprikával meg-
szórjuk és paradicsompürét 
öntünk rá.

MÉZESKALÁCS
Hozzávalók (6 főre):
500 g búzaliszt 
1,5 kiskanál szódabikar-
bóna
2 evőkanál mézeskalács 
fűszerkeverék
3 evőkanál holland 
kakaópor 
150 g porcukor
150 g vaj
125 g méz – vegyes virág
2 db tojás

Elkészítés:
A lisztet a szódabikarbóná-
val, a fűszerrel, a kakaópor-
ral, és a porcukorral elkever-
jük. Belekockázzuk a vajat 
és elmorzsoljuk benne. Hoz-
záadjuk a mézet, és a tojá-
sokat majd összegyúrjuk. 
A tésztát enyhén lisztezett 
felületen kinyújtjuk, kiszag-
gatjuk és sütőpapírral bélelt 
tepsibe tesszük. 180 C fok-
ra előmelegített sütőben kb 
nyolc percig sütjük. Ami-
kor kivesszük, a kalácsokat, 
még nyersnek tűnhetnek, de 
ahogy hűlnek úgy szilárdul-
nak. Ne süssük túl!
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Hozzávalók: 
3dl narancslé, 3 cl grenadine 

(igény szerint jégkockák)

Elkészítése: 
Öntsük a shakerbe a narancslevet és a 
grenadine-t – ha szeretnénk, tegyünk 

hozzá jégkockát – és rázzuk jól ösz-
sze. A tulipánpoharat díszítsük 

narancskarikával.

Batman

Hamarosan elérkezik az esztendő utolsó napja, s beköszönt az újév, mellyel együtt jár a szilveszteri 
ünneplés. A barátokkal töltött házibulin a hangulat fokozására mi más lehetne jobb eszköz, mint pár 
tetszetős és finom koktél? A következő italok nemcsak szemet gyönyörködtetőek, de ízre is iste-
niek, ráadásul hipergyorsan elkészülnek. Forgassa a shakert, akárcsak Tom Cruise a Koktélban!

Szilveszterre hangolva

Hozzávalók: 
1 dl narancslé, 

1 dl ananászlé, 1 dl almalé, 
2 cl citrom vagy lime-lé

Elkészítése: 
Az alapanyagokat keverjük jól el, 
majd öntsük magas falú pohár-

ba, melynek szélét díszítsük 
narancs- és citromkari-

kákkal.

Juice Combo

ALKOHOL NÉLKÜL
Hozzávalók: 3 dl ananászlé, 

3 cl kókuszszirup, 3-4 db tejszín, 
jégkocka

ALKOHOLOS 
Hozzávalók: 3 cl fehér rum, 3 dl ananászlé, 3 cl 

kókuszszirup, 3-4 db tejszín, jégkocka
Elkészítése: Töltsük a mixerbe az alapanyago-

kat, rázzuk jól össze, majd öntsük tulipán-
pohárba. Ha szeretnénk, hogy krémesebb 

legyen, tegyünk tejszínt hozzá. Díszí-
téshez használjunk ananászsze-

letet és koktélcseresz-
nyét.

Hozzávalók: 
3 cl vodka, 2 cl 

countreau, 1-2 cl friss cit-
rom leve, egy kanál méz

Elkészítés: 
Öntsük az összetevőket a mixerbe, 

jól rázzuk össze, majd kisebb méretű 
pohárba töltsük. A poharat citrom-

mal dekoráljuk. Alkoholtar-
talma miatt fogyasszuk 

mértékkel!

Hozzávalók:
4 cm Bailey’s Irish Cream, 

2 cl grenadine, 2-3 db tejszín

Elkészítés:
Rázzuk össze az alapanyagokat, önt-
sük martinis pohárba, majd szórjuk 

meg a tetejét kakaóporral. Alko-
holtartalma miatt fogyasszuk 

mértékkel!

PiÑa Colada

Snowflake
Winter Passion
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WWW.MAZSOKO.HU   |  CÍM: KAZINCBARCIKA, TÁNCSICS MIHÁLY ÚT 11.

Nyitvatartás: 

hétfő–péntek  
6.00–17.00, 

szombat  
6.00–12.00

Szaloncukor 15 íz 1 kg 800 Ft
Vadász szaloncukor 1 kg 3000 Ft
Tejkaramellás szaloncukor 1 kg 1000 Ft
Konzum szaloncukor 1 kg 1200 Ft
Stühmer szaloncukor 1 kg 5500 Ft
Süsü gyerekpezsgő 0,75 l 160 Ft
Chio Chips 70 g 235 Ft
Kvász 0,5 l 190 Ft
Zafír ásványvíz 1,5 l 50 Ft
Hell energiaital 0,75 l 129 Ft
Pepsi 2,5 l 299 Ft
Apenta 1, 5 l 160 Ft

Karácsonyi desszertek
Mieszkó Praliné 1 kg 2200 Ft
Go energiaital 0,5 l 85 Ft
Coccolino 1,9 l 890 Ft

Műanyag poharak, evőeszközök
Vegyi áruk nagy választékban, sütemények, kávék, 
üdítők, energiaitalok, állateledelek, tészták.

BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁN A MAZSOKO!
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A karácsony a szeretet ünnepe, ilyenkor összegyűlik a csa-
lád, együtt ülnek a szépen megterített asztal körül és közben 
felelevenítik a legutóbbi találkozás óta történt emlékezetes 
pillanataikat. A gyerekek tűkön ülve várják, hogy végre el-
érkezzen a számukra legjobban várt perc, az ajándékok át-
adása. A felnőttek pedig izgulva kísérik figyelemmel, hogy 
eltalálták-e a kicsik kívánságát, hiszen rengeteg játék közül 
kellett kiválasztaniuk, hogy mivel szerezhetik a legnagyobb 
örömet. Egy biztos, ha valamelyik Lego- vagy Duplo- termék 
kerül a fa alá, azzal nem lehet mellényúlni. 

A több mint hetven éve útjára 
indult építőkocka több gene-
rációnyi gyereknek szerzett 
boldog perceket. A világon 
összesen csupán öt gyár-
ban gyártanak legót, köztük 
a nyíregyházi Lego Manufac-
turing Kft. üzemében is, ahol 
2008 óta termelik a népszerű 
játékot. Ráadásul kizárólag itt 
készül a kisebb gyerekeknek 
ajánlott Duplo. 
A négyezred milliméter 
pontosságú kockákból és 
elemekből naponta mint-
egy hetven millió kerül ki a 
gyárból. A gyártás során a 
műanyag granulátumokból 
több mint 800 fröccsöntő gép 
készíti a játék különböző da-
rabjait a hét minden napján, 
napi 24 órában. A kész dara-
bok dobozba kerülnek, majd 
egy szállítórendszeren ke-

resztül vagy a raktárba vagy 
pedig a termelés más részle-
geibe jutnak el. 
A figurák és az elemek a tam-
ponnyomó segítségével kap-
ják meg arcvonásaikat, illet-
ve mintázatukat. A festéket 
a gép azonnal meg is szárít-
ja. A dolgozók a figurákat, a 
járgányokat és az állatokat a 
szerelvényekben rakják ösz-
sze, majd egy újabb egység-
ben történik a csomagolás. 
Ennek során a gépek kis do-
bozokba válogatják a kocká-
kat, amiket le is mérnek, hogy 

biztosan minden elem meg-
legyen. Ha minden rendben, 
akkor ezek műanyag tasa-
kokba kerülnek. A zacskókat 
útmutatókkal és a különálló 
elemekkel együtt Lego vagy 
Duplo dobozokba rakják a 
gyár munkatársai, ezután le-
zárják és leragasztják őket. A 
színes dobozok újabb doboz-
ba, majd raklapokra és egy 
védőcsomagolást követően 
a kamionokba kerülnek. Így 
jutnak el a játékboltok, a hi-
permarketek és egyéb üzle-
tek polcaira. 

LÁSSUK A LEGÓT!LÁSSUK A LEGÓT!

A csokoládé az egyik legkedveltebb édesség világszerte. 
A gyerekek nagy örömére az adventi időszakban még a leg-
szigorúbb szülők is megengedőbbek, hiszen a Mikulás-cso-
magból nem hiányozhat legalább egy csokitélapó,és az ő 
szemükben a karácsonyfa legszebb dísze is a csokibevonatú 
szaloncukor. A fenséges ízű desszert ízét mindannyian ismer-
jük, ám, hogy mitől lesz ilyen finom azt csak akkor tudjuk meg, 
ha ellátogatunk oda, ahol készítik.

Magyarországon közel száz 
éve indult el a csokigyártás 
Szerencsen. A különféle ka-
kaóbab-keverékből készült 
termékeik jellegzetes ízét 
egészen 1975-ig a friss, reg-
geli tejből készült tejpor adta, 

melynek gyártása során a 
tejcukor karamellizálódott. 
Ma már pontosan ugyanazt 
az ízt nem tudják produkál-
ni, de jelenleg Kelet-Euró-
pa legmagasabb – legalább 
40 % – kakaóanyag-tartal-

mú tejcsokoládéját gyártják 
a Szerencsi Bon Bon Kft. gyá-
rában. A privatizálás után a 
Nestlé lehetővé tette, hogy 
a 2004-ben megszűnt cso-
koládégyártás két üzemrész-
ben továbbra is folytatódjon. 
Így lehetséges, hogy ma is lé-
tezik még egyebek mellett a 
Szerencsi Melódia – mai ne-
vén Retro – vagy Figaró-sze-
let, de nem tűnt el az állat ABC 
sem további körülbelül száz 
édes társával együtt. 
A csokoládé alapanyaga 
a kakaóbab, melyben 40-

50 kakaóbabtermés van. 
A termést begyűjtés után 
kiszárítják, fermentálják, 
majd pörkölik. Pörkölés után 
szétválasztják a csírát és a 
héját, és magából a magbel-
sőből gyártják a kakaómasz-
szát. A masszából préselik a 
kakaóvajat, a visszamaradt 
préselvényből kapják a ka-
kaópogácsát, amiből ka-
kaópor készül. Ha 
a kakaómasz-
szához cuk-
rot teszünk, 
akkor ét-

csokoládét, ha több tejport, 
akkor tejcsokoládét kapunk. 

Az így készült csokolá-
dé az alapja minden 

jól ismert szeren-
csi csokoládé-
terméknek, így a 
szaloncukornak 

is. Az üzemben 14 
fajtát gyártanak me-

lyek zöme marcipános. 
A gyárban a legmagasabb 
értékű lübecki marcipánt 
használják különböző dúsítá-
sokkal: sárgabarackkal, áfo-
nyával, aszaltszilvával, vagy 
alkoholos meggyel. Van még 
trüffel-krémes, rumkakaós, 
Vadász szelet ízű, valamint 
mogyorós szaloncukor is. 

Csoki minden mennyiségben
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Négy éve még csak egy Magyarországon példa nélkül álló ötlet, egy Excel-táblákba be-
írt pályázati keretösszeg és néhány látványos külföldi minta - ennyi állt rendelkezésre a 
svájci pályázatból azóta megvalósult kazincbarcikai színes épületdekorációkhoz. Az am-
biciózus vállaláshoz - miszerint legalább harminc nagyméretű falfestés lesz elhelyezve a 
város középületeinek és társasházainak homlokzatain - itthon egy, még teljesen járatlan 
utat kellett bejárni. Először is meg kellett győzni a városlakókat, a társasházak tulajdo-
nosait, hogy az új, színes városi imázs jegyében készülő kreatív falfestések jó hírét viszik 
Kazincbarcikának, és egyszer majd mindenki megtalálhatja az ízléséhez leginkább közel 
álló kedvencét a felfestett grafikák között. Megértve a projekt lényegét, a helyiek, az ön-
kormányzat, a projektet segítő önkormányzati cégek és a társasházkezelők összefogtak 
azért, hogy a 2012 végén még járatlan út négy év múlva már jól kitaposott ösvény legyen, 
az új Kolorcity imázs egyik legismertebb eleme. A sokféle művészi értéket, látásmódot 
és mondanivalót képviselő grafikák kiválasztásához több kreatív pályázatot (2013-ban 
nyílt országosat, 2016-ban nyílt nemzetközit, illetve 2014-ben és 2015-ben meghívásost) 
kellett lebonyolítani. A kivitelezéshez pedig találni kellett egy olyan megbízható festőmű-
vész csapatot, akik nemcsak a művészi festéshez értenek, hanem megfelelő tapasztala-
tuk és komoly felkészültségük van ahhoz, hogy alpintechnikával, egy szál kötélen lógva, 
vagy motoros állványon állva a hatalmas méretű falfestményeket képesek is felfesteni. 
Az összefogás sikerét mutatja, hogy 2016 végére elkészült a harminc kép, amelyekre egy 
egész város büszke lehet!

FALFESTÉS

WE COULD PAINT Az elmúlt években megszámlálhatatlanul sok pozitív hírt 
generáltak Kazincbarcikáról a színes épületdekorációk, 
amelyek kivitelezésük sorrendjében a következők:

2013
1. Mátyás király út 25-27-29. - Designsrobot (Pereházy 

Dóra): Színes szomszédok
2. Dobó tér 8-9-10. - Kovács G. Tamás: Biciklik és halak 

Kolorcity-ben
3. Babits Mihály út 3-5-7-9. - Szántai-Virág Dóra: Lányarc
4. Egressy Béni út 58-60. - Illés Imre: Színes körforgalom
5. Egressy Béni út 40-42-44-46-48-50. - Fintha Mátyás: 

Egressy Béni (2016-ban újrafestve)
6. Pollack Mihály út 1-3-5. - Karácsonyi László: Sárga és 

piros autó
7. Civilház - Fignár Réka - Kozicz Szabolcs - Fignár Levente: 

Kazincbarcika 3D-ben
8. Mátyás király út 28-34. - Grubánovits Attila: Színes 

tévék

2014
9. Pollack Mihály út 32-34. - Kolorcity-alaparculat öreg 

hölggyel (Grubánovits Attila-átdolgozása)
10. Egressy Béni út 34-38. - Karácsonyi László: Alpinista 

falfestő
11. Nagy Lajos út 14-18. - Páhy József: Könyvespolc
12. Mikszáth Kálmán út 8-10. - Karácsonyi László: Űrhajós 

a holdon
13. Rákóczi tér 9. - Mezey István: Anya gyermekével
14. Rákóczi tér 9. - Mezey István: Csodaszarvas

2015
15. Vajda János út 18-20. - Somodi-Hornyák Szilárd: Rákóczi 

téri ház
16. Pollack Mihály út 9-11-13. - Karácsonyi László: Hangyász
17. Csokonai úti bölcsőde - Andrássy Judit: Meseváros
18. Mátyás király út 12-14-16-18. - Nagy Gyula: Kabarcis 

Barcika-óra

2016
19. Hőközpont - Fehérvári Tekla: Elefánt és orrszarvú
20. Gyulai Pál út 1-3-5-7-9. - Koczka Ivett: Kolorcity-

vonalkód
21. Pollack Mihály út 17-19-21. - Gévai Bálint: Filmtekercs
22. Füzike Tagóvoda - Gőgös Károly: Kukucska
23. Dobó tér 4-5-6-7. - Roszkos Zsófia: Kerékpár
24. Pollack Mihály út 23-25-27. - Szaplonczay Marianna: 

Őszi ház
25. Veres Péter út 5-7., 9-11., 13-15. - Szaplonczay Marianna: 

Veres Péter
26. Dobó tér 8-9-10. - Szaplonczay Marianna: Dobó István
27. Mátyás király út 4-6-8-10. - Gőgös Károly: Álmaid 

valóra válhatnak
28. Május 1. út 25-27-29. - Fehérvári Tekla: Erdő
29. Fő tér 20-21-22. - Artificial Group - Ádám Gergő: Friedrich
30. Iskola út 1-3-5. - Fintha Mátyás: We can paint a new 

tomorrow

Nem svájci forrásból valósult meg a kazincbarcikai szenny-
víztelep Múcsonyi úti irodaházának dekorációja, amelyre 
Szabó Julianna: Pitypangok és Kerepesi Mónika: Színes 
madarat reptető c. tervei lettek 2016 nyarán felfestve.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 10.



17KOLOR 7  •  II. / 46.

30.

11.

9. 17.13.14.

12. 16.15. 18.

20. 21. 24.23. 25.

26. 27. 29.28. 30.

19. 22.
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Advent harmadik hétvégéje a sport és a kézművesség szerelmeseiről szólt, de a zene sem 
hiányzott a kínálatból. Szombaton egy amatőr úszóverseny, és egy fergeteges fitnesz vár-
ta a tornázni vágyókat, akik három remek szakember segítségével mozgatták át izmaikat. 
Este egy hangulatos koncertet adott a Güsch! együttes. Ezüstvasárnap a Gyermekek Háza 
– Kézművesházba várták az ügyes kezű családokat. 

Mozgás és művészet

Czégel Erika gymstick inst-
ruktor kiemelte, nagyon örül 
annak, hogy ez a nap megva-
lósult, hi-
szen 
a 

prog-
ramon keresztül sokak figyel-
mét fel tudták hívni a rend-
szeres mozgás jelentőségére.
– Különösen fontos ez így az 
ünnepek előtt, hiszen kará-
csonykor a terített asztalon, 
a sok-sok finomság mellett 
az ember hajlamos engedni 
a csábításnak. Bízom benne, 
hogy sokaknak erőt adtunk 
ahhoz, hogy januárban újult 
erővel folytassák az edzést, 
vagy éppen nekilássanak a 
rendszeres mozgásnak, hi-
szen ehhez soha nem késő 
– mondta az instruktor.
Az edzés után Rubint Réka 
is méltatta a fitneszprogra-
mot, hiszen kazincbarcikai 
születésüként nagyon fon-

tos neki a város, és az itt 
élők. 
(A népszerű fitneszedzővel 
készült portré a 9. oldalon ol-

vasható.)
A nap a Güsch! nevű for-

máció koncertjével zá-
rult a Mezey Művész 
Kávézóban. A telthá-
zas zenés esten a négy 
fiatalból álló együttes 

saját dalaik mellett fel-
dolgozásokkal szóra-

koztatta a megjelenteket. 
A Gyermekek Háza-Kéz-

művesház dolgozói december 
11-én, ezüstvasárnap déle-
lőttjén kilenc műhelyben vár-
ták az alkotó kedvű családo-
kat. Az érdeklődő szülők és 
gyermekeik többek között 
hagyományos asztali dísze-
ket és adventi naptárakat ké-
szítettek, valamint a gyertya-
mártást is kipróbálhatták.
Az adventi készülődés foly-
tatódik: december 16-án 
pénteken délután öt órától 
Horváthné Marika segítsé-
gével csodálatos mézes-
kalácsokat készíthetnek a 
felnőttek, ahol elsősorban 
a díszítésé lesz a főszerep. 
Másnap, december 17-én dé-
lelőtt tíz órától pedig újra a 
kicsiknek kedveznek, hiszen 
ismét adventi játszóházzal 
készülnek a szervezők.

A hétvégi programok a Ka-
zincbarcika Fedett Uszodá-
ban kezdődtek, ahol az előze-
tesen regisztrált résztvevők 
egy amatőr úszóversenyen 
vettek részt.
A rendezvény délután a Ka-
zinczy Ferenc Tornacsarnok-
ban folytatódott. A „Merry 
Fitness”-re rengetegen ösz-
szegyűltek, hogy az ünnepek 
előtt együtt mozgathassák 
át minden porcikájukat. El-
sőként Czégel Erikával egy 
gymstick-bemutatón me-
legíthettek be a látogatók. 
Őt Buczkó Péter követte, 
aki ironbox-edzésével kellő-
képpen átmozgatta a meg-
jelenteket. Az egyórás torna 
után jött a java, aki ugyan-
is nem fáradt el, Rubint Réka 
egy kőkemény 80 perces 
alakreform tornájával tehe-
tett pontot a nap végére.
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 – Gyerekkora óta rajong a 
szánhúzásért. Hogyan is-
merte meg ezt a sportot?
– Hat-nyolcéves koromban 
kezdtem Jack London regé-
nyeit olvasni. Teljesen magába 
szippantott a szánhúzó ku-
tyák és Alaszka világa. Pár 
évvel később tudtam meg, 
hogy a Föld legnagyobb meg-
mérettetése az Iditarod Tra-
il Sled Dog Race. Akkor még 
csak gyerekes vágyálomként 
fogalmazódott meg bennem, 
hogy egyszer majd én is ezt 
szeretném megcsinálni. Több 
évtized telt el, amíg összeállt 
a Göncölszekér a Fiastyúk-
kal és kialakultak azok a fel-
tételek – anyagilag, időbeli 
és egyéb szempontokból –, 
hogy ezt a távot meg tudtam 
engedni magamnak. Jelenleg 
a verseny második szezonját 
töltöm. 

– Mikor jutott el először 
Alaszkába a szánhúzó ver-
senyre?
– Először turistaként men-
tem ki, hogy beleszagoljak a 
levegőbe, megnézzem, hogy 
milyen ez az egész a való-
ságban. Úgy másfél éve, ta-
vasszal hirtelen indíttatás-
ból kitaláltam, hogy útnak 
indulok. Másnap megvettem 
a repülőjegyet, de még szál-
lásom sem volt. Erős belső 
kényszert éreztem, így végül 
kint találtam magam a verse-
nyen. Itt olyan kapcsolatokat 
sikerült kialakítanom, aminek 
köszönhetően végül leszer-

ződtem az egyik leghíresebb 
versenykennellel. A társaság 
az elmúlt öt évből négy Idi-
tarodot nyert. Az ő csapa-
tukban kezdtem egy lízingelt 
kutyacsapattal. A sikeres 
megmérettetéshez min-
denképpen helybeli kutyák 
kellenek. Ezeket az állatokat 
évszázadok óta speciálisan 
erre tenyésztik, ezért bírják 
a helyi extrém körülménye-
ket is. 

– A képzeleté-
ben kialakult egy 
képe az ottani vi-
lágról. Mennyivel 
másabb ott len-
ni, mint az álma-
iban?
– Teljesen más 
világ. Képzel-
jünk el egy Euró-
pa-méretű föld-
részt, melyen 
mindösszesen 6-700 ezer 
ember lakik! A lakosság fele 
egyetlenegy városban él, a 
többiek pedig olyan falvak-
ban, amelyek tanyavidékek 
kisebb sorozatából állnak. A 
vidék gyönyörű természeti 
adottságokkal rendelkezik. A 
helyiek pedig az időjárással 
ellentétben nagyon meleg-
szívűek.

– Mit kell tudni a versenyről 
a gyakorlatban?
–  Az 1800 km-es viadalon 
harcolva az elemekkel és a 
versenytársakkal, semmilyen 
külső segítséget nem vehe-

tünk igénybe. A küzdőtársak 
csak egymásra számíthat-
nak. Útjelzőtáblák, és check-
pointok azért vannak, de a 
Discovery Channel sportágtól 
függetlenül a világ legkemé-
nyebb kihívásának nevezte 
az Iditarodot.  Rengeteg elem 
találkozik egyszerre, ami már 
önmagában is extrém. A hő-
mérséklet akár -60 fok is le-
het, ami ha hozzászámoljuk 

a szelet, akkor akár -90 fo-
kosnak is érezhető. Tíz napon 
keresztül a napi huszonnégy 
órából egy versenyző átla-
gosan csak egy órát alszik. 
Aki már utazott hosszabb 
távra, például repülővel, tud-
ja, mennyire fárasztó egy 7-8 
órás út, holott csak ülni kell a 
kellemes hőmérsékletben, és 
folyamatosan hozzák a fris-
sítőket. Nálunk egy futam 
ugyanennyi idő. Például egy 
edzésen -31 fokban indultam 
el és 23 órát töltöttem a sza-
badban. Ez magába foglalt két 
futamot és egy táborozást. 
Kint aludtam a kutyák mellett 

Ezernyolcszáz kilométer, 
tizenhat kutya, egy hajtó kutyaszánon Alaszka egyik feléből 

a másikba, mindenféle külső segítség nélkül. Ez a világ legnagyobb kutyaszánhúzó verse-
nye az Iditarod Trail Sled Dog Race. Erre a megmérettetésre jutott ki Magyarországról el-
sőként Balogh Ottó, aki az erőpróbáról és az ahhoz vezető útról mesélt. 

a hálózsákban, majd vissza-
felé szánoztam még 70-80 
kilométert. Hiába nyomtam 
bármilyen gombot, csak nem 
jött a légiutas-kísérő a na-
rancslével!

– Mennyi erőt, időt vesz 
igénybe a felkészülés?
–  Most a második téli szezo-
nomnál tartok a felkészülés-
ben, így nem rendelkeztem túl 

nagy kutyaszá-
nos tapasztalat-
tal. Voltam ugyan 
egyszer-kétszer 
Lappföldön, de az 
inkább csak egy 
kisebb kóstoló 
volt. Amikor ki-
jöttem, egy na-
gyon kemény 
tréning kezdő-
dött nekem és 
a kutyáknak. 
Ráadásul a fel-

készüléssel párhuzamosan 
kezdtük el a kvalifikációt is. 
Az évben három ilyen lehető-
ségem volt, amit teljesítenem 
kellett ahhoz, hogy elindul-
hassak az Iditarodon. Szeren-
csére vettem az akadályt, így 
jövő március első hétvégéjén 
elstartolunk. Meglátjuk, hogy 
mire lesz elég ez a sok munka! 
Még a legnevesebb, az első 
helyre hajtó versenyzők is azt 
mondják: az elsődleges fela-
dat a túlélés és a célbaérés, 
és csak a második szempont 
a győzelem vagy a top tízbe 
jutás. Nekem nincsenek ilyen 
nagy ambícióim, hiszen nincs 

mögöttem az a tíz, húsz, har-
minc év, ami a legjobbaknak 
megvan. Az én célom, hogy 
sikeresen teljesítsem a távot. 

– Mi motiválta, hogy elindul-
jon a megmérettetésen?
– Szeretném felhívni az em-
berek figyelmét arra, hogy a 
gyerekkori álmok, sőt bármi-
lyen álom megvalósítása fon-
tos. Le kell porolni őket, félre 
kell tenni a körülményeket. Én 
úgy indultam el ezen a ver-
senyen, hogy nagyon kevés 
gyakorlattal rendelkeztem, a 
jobb és a bal térdem is problé-
más, sőt korábban gerincsér-
vem is volt. Hidegallergiám 
van, a perifériás vérkeringé-
sem szintén rossz, és spor-
tolói múltam sincs. Nem ez 
a tipikus kép, ami megjelenik 
előttünk arról, aki elindul a vi-
lág legkeményebb versenyén. 
Sokan mondták, hogy őrült 
vagyok, de az álmot követni 
kell! A másik mozgatórugóm, 
hogy kapcsolatba kerültem 
a Csodalámpa Alapítvánnyal, 
akik életveszélyesen beteg 
gyerekek álmát igyekeznek 
teljesíteni. Én fölvállaltam, 
hogy minden egyes futa-
mommal egy ilyen gyerek áb-
rándjának megvalósulásához 
járulok hozzá. Tavaly nyolc, 
idén talán még több kicsi örö-
mében segítettem. Ez nem 
csak egy extrémsport-kül-
detés, hanem nagyon fontos 
üzenet is. Gondoljunk a ke-
vésbé szerencsés embertár-
sainkra is, és tegyünk értük!

MIÉRT ÉPPEN 
ALASZKA?
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DIÁKSPORT

IDÉN IS DÍJAZTÁK A MEGYE LEGJOBBJAIT
A Kazincbarcikai Pollack Mi-
hály Általános Iskola a 800 
főnél nagyobb, nagy létszá-
mú iskolák, általános isko-
lák között végzett az dobo-
gó legmagasabb fokán, míg 
a Szalézi Szent Ferenc Gim-
názium a nagy létszámú kö-
zépiskolák között végzett a 
Miskolci Hermann Ottó Gim-
názium után közvetlenül, a 

második helyen a megyei 
intézmények sportverse-
nyében.
A miskolci megyei diáksport 
és szabadidő egyesület ün-
nepi ülésén Jó tanuló – jó 
sportoló emlékplakettet Ka-
zincbarcikáról a Pollack Iskola 
7. osztályos tanulója, Géczy 
Ákos vehetett át december 
8-án.

KBSC

Az élről várják a tavaszt
A KBSC az élről várja az NB III Keleti csoport tavaszi kezdést. 
A csapat január 9-én kezdi meg a felkészülést a szezonra. 
Jó pár edzőmérkőzésen tesztelik majd erejüket a velük egy 
osztályban lévő gárdákkal, illetve magasabb szintű pontva-
dászatban részt vevőkkel is.

A januári tervezett program: 
január 14. Encs Város kispályás tornája
január 18. KBSC – DVTK II.
január 21. KBSC – Bánhorváti
január 25. Balassagyarmat – KBSC
január 28. Nyíregyháza - KBSC

VRCK

IZGALMAS ÉVZÁRÓ
A Jihostroj Ceske Budejovice 3-0-s győzelmet aratott a Vegyész Röplabda Club Kazinc-
barcika otthonában december 8-án a Challenge Kupa 32-es főtábláján, így előnyből várja 
a december 21-ei visszavágót. A hazaiak nem vallottak szégyent, végig küzdöttek, a jobb 
erőkből álló cseheknek viszont csak az első szettben remegett meg a kezük. (www.vrck.hu)

VRCK– Jihostroj Ceske Budejovice 0-3 (-24, -17, -17)

Vegyész: Borovicsanin 
11, Gulyás 1, Januzovics 3, 
Kozsla 2, Kecskeméti 4, 
Árva 7. Csere: Dudás (li-
beró), Juhász 7, Budai 2, 
Surányi, Toronyai 1, Bokor 1. 
Vezetőedző: Toma Sándor.
Ceske Budejovice: Gevert 
18, Mach 9, Michalek 7, Habr 
5, Fila 11, Sobotka 6. Csere: 
Krystof (liberó). Vezető-
edző: Jan Svoboda.

Toma Sándor: – A célunk az, 
hogy olyan csapatokat hoz-
zunk Kazincbarcikára, ame-
lyek komoly szintet képvisel-
nek. Minket össze sem lehet 
hasonlítani ellenfelünkkel, di-
namikában és fizikumban is 
messze előttünk járnak. Az, 
hogy kikaptunk, nem meg-
lepő, de azt hiszem, hogy 
tisztességgel helytálltunk, 
gratulálok a játékosaimnak. 

Szurkolóinknak köszönjük 
a biztatást, fantasztikusak 
voltak.

Jan Svoboda: – Idegesen 
kezdtünk, nem voltunk jók 
fogadásban. Amikor meg-
nyugodtunk, akkor a nyi-
tásfogadásunk mellett a 
mezőnymunkánk is felja-
vult, és ez volt a sikerünk 
kulcsa.

Egy szettet ugyan Budapesten hagyott, de így is három ponttal gazdagodott a Vegyész 
Röplabda Club Kazincbarcika, miután az alapszakasz 15. fordulójában 3-1-re nyerni tudott 
a MAFC-BME otthonában december 11-én.

MAFC-BME – VRCK 1-3 (18, -23, -20, -23)

MAFC: Vocskó, Jánossy, 
Szabó B., Lesznyik, Ku-
nert, Csépke. Csere: Tamasi 
Á. (liberó), dr. Horváth, Eke.

Vezetőedző: Novák László.

Vegyész: Kecskeméti, Boro-
vicsanin, Kozsla, Árva, Janu-

zovics, Juhász. Csere: Dudás 
(liberó), Kovács Z., Budai, To-
ronyai, Gulyás, Surányi.
Vezetőedző: Toma Sándor.

THAI BOX

Mikulás-kupán mérték össze erejüket
Idén tizenhetedik alkalommal rendezett Mikulás-kupát a Kazincbarcikai Küzdő SE decem-
ber 10-én a Don Bosco Sportközpontban. Az érdeklődők tizenegy összecsapást láttak a 
Muay Thai Boksz gálán. 

A sporteseményre idén 
is több százan voltak kí-
váncsiak, ahová rengeteg 
sportoló érkezett az or-
szág számos pontjáról, de 
a határon túlról is voltak 
résztvevők. A mérkőzé-
seken gyermekek valamint 
felnőttek is a ringbe léptek, 
s a Küzdő SE nyolc tagja 
mutatta meg tudását. A fő 
meccset Józsa Ádám vívta, 
aki KO-val győzte le Kolónyi 
Csabát, a pécsi RFC ver-
senyzőjét.

Győztek:
Balogh László 
(Muay Thai),
Lakatos Márk (K1),
Pósa Gergő (K1),
Józsa Ádám (K1)

ÚSZÁS

Körzeti döntőt úsztak
December 10-én a 2016/17-es tanév diákolimpiai körzeti 
döntőjét majd amatőr úszóversenyt rendeztek a Kazincbarci-
kai Fedett Uszodában. Az egész délelőttös megméretettésen 
7 korcsoportban 96 versenyző állt rajtkőre.

Az első helyezett csapatok és versenyzők a megyei döntőbe 
jutottak, amelyet februárban Szerencsen és Ózdon rendez-
nek. (Részletes eredmények az opont.hu-n)
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AJÁNLÓ

Mezey István Művészeti Központ

II. Esküvő kiállítás
2017. Január 14–15. 

10.00-18.00 

A program díjtalan!

www.barcikaart.hu     Mezey@barcikaart.hu

www.kolorcity.hu

Ka z i nc b a r c i ka ,  R á k ó c z i  t ér  9 .

Boldog új évet, Kazincbarcika!
ÚJÉVI 

KONCERT 
– 2017 –

ADVENTTŐL ÚJÉVIG KAZINCBARCIKÁN
Egressy Béni Művelődési Központ

Január 13. (péntek) 19.00
MELÓDIA  

KAMARAZENEKAR
Sztárvendég: 

JANZA KATA
eMeRTon-díjas színésznő, 

musicalénekes

Jegyár: 1000 Ft
Jegyek kaphatók az Egressy 

Béni Művelődési Központ és a 
Mezey István Művészeti Központ 

jegypénztárában.

www.kolorcity.hu 
www.barcikaart.hu

KARÁCSONYI PRESSZÓ 
A -N

2016. DECEMBER 18. 18.00

Sztár műsorvezető:  

Völgyesi Gabi 
(Unique)

ÉRDEKES TÉMÁK, 
JÁTÉKOK, 

AJÁNDÉKOK, 
KARÁCSONYI 

SZTORIK 
Exkluzív vendégek:

Limited edition

Szabó  
Gyuri bácsi

a bükki 
füvesember 

www.kolorcity.hu

Simon 
Zhang,

HR koordinációs 
manager,  

BC Zrt.

Soltész 
Mónika

asztrológus
Nagy 

Boglárka
a Magyarországi 
Légimentésért 

Alapítvány  
alapítója 

Telefonon:

Balogh Ottó
az egyetlen magyar 

versenyző a  
2017-es szánhúzó  

VB-n
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06-48/312-823, info@lilatuzep.hu

CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

ALU- ÉS HORGANYZOTT CSATORNÁK
Lambériák, fűrészáruk, OSB, 

nádszövet, drótfonat, kerítésoszlop, 
palák, gipszkarton, profilok, 
csavarok. Creaton, Terrán, 

Tondach cserepek.

FABRIKETT KAPHATÓ!
SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

Aki velünk költözik, 
időt és pénzt spórol meg!
BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!
Tel.: 06-30/958-1200
www.nemethtrans.hu

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. – 2017. január 1. ZÁRVA

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

A BARCIKA ART KFT. INTÉZMÉNYEGYSÉGEINEK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA
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Mézbázis értékesítési pont

a Mártai család Zöldség - 
gyümölcs kereskedése 

Mindenkit sok szeretettel várunk!

www.facebook.com/mezbazis
www.mezbazis.hu

Termelői méz értékesítés

Termelői mézeink és propoliszos 
cseppünk értékesítését kezdte meg 

(3700 Kazincbarcika, Építők u. 39/A) 
a "Kórház dombon".
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