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SZAVAZZON ÖN IS A LEGKREATÍVABB

HÁZFALFESTMÉNYRE!

A KREATÍV ALKOTÓI PÁLYÁZATRA BEÉRKEZETT HÁZFALTERVEK KÖZÜL A LEGTÖBB
SZAVAZATOT KAPOTT ALKOTÓ ELNYERI A 100 000 FT-OS KÖZÖNSÉGDÍJAT.
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ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS

SZÉPKORÚAK

SZÍNESEDNEK A MEGÚJULÓ ÓVODÁK

Hamarosan új színekben pompázik a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Csokonai úti
székhelyintézménye, a Százszorszép és a Napsugár Tagóvoda. Az energetikai felújítások az utolsó szakaszhoz érkeztek.
– Gyakorlatilag mindhárom intézményben a végső munkálatok zajlanak
már. Az épület falazatait
és tetőszerkezetét hőszigetelték, a nyílászárókat
kicserélték, a fűtési rendszerek szabályozó elemei
megújultak, és az új energiatakarékos világító testeket is kiépítették – tájékoztatott a beruházás
jelenlegi állapotáról Bukó
Géza, a társadalompolitikai bizottság elnöke, aki

az elmúlt napokban bejáráson vett részt a kivitelezővel.
– A több mint 530 millió forintos összértékű
korszerűsítés az Európai Unió támogatásával valósul meg, emellett önkormányzatunk
320 milliós hozzájárulásával az energetikai felújítással párhuzamosan
sor került a villamos hálózat részleges, a tűzjelző
hálózat teljes felújításá-

ra, az akadálymentesítési kiegészítő munkák elvégzésére is. A járókelők
már láthatják, hogy színesednek az óvodák, hiszen a külső festéssel is
hamarosan végeznek a
szakemberek. Ezeken kívül az informatikai és telefonhálózat fejlesztése,
valamint a riasztó és kap u te l e fo n - re n d s ze re k
kiépítése is megvalósul
– tette hozzá az önkormányzati képviselő.

A Napsugár óvoda mellett
a székhely és a Százszorszép oviban is napelemes
rendszer működik majd.
Az épületeken végzett
energetikai fejlesztéseknek köszönhetően az üzemeltetési költségek jelentősen csökkennek, hiszen
eggyel magasabb energetikai besorolást kaphatnak az intézmények.
– A Csokonai úti székhely
óvodában a városban működő többi ovival együtt
nagyon magas színvonalú
munka folyik. Úgy gondolom, hogy külsőleg is ráfért az épületre moderni-

zálás, ami az energetikai
fejlesztéssel és a további munkák befejeztével,
igazán méltó helyszínévé
válik az itt dolgozó szakemberek számára. Alig
várom, hogy lássam a kis
óvodások arcát, amikor
szeptemberben birtokba
veszik majd a színpompás
épületet – árulta el Lövey
Zoltán, a körzet önkormányzati képviselője.
A tervek szerint az ünnepélyes átadásra pár héten belül minhárom intézményben sor kerül a
szeptemberi tanévkezdés
előtt.

Napsugár tagóvoda

L

Székhelyóvoda

FEJLESZTÉS

A MÁJUS 1. ÚTON
FOLYTATÓDIK A JÁRDAFELÚJÍTÁS
L

Kazincbarcika város területén belül számos ponton
zajlik jelenleg is fejlesztési célú beruházás, melyek keretében több száz
négyzetméternyi járda
újult és újul meg, így például a Május 1. út 2-24.
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KAZINCBARCIKA POLGÁRMESTERÉNEK
KEZDEMÉNYEZÉSÉRE ALAKUL MEG
A VÁROSI IDŐSÜGYI TANÁCS

Európában és azon belül
Magyarországon is általánosan érvényesülő tendencia a népesség öregedése, azaz az időskorúak
össznépességen belüli arányának folyamatos
emelkedése. Ma a világ
lakosságának csaknem
egytizede 60 évesnél idősebb. Az ENSZ adatai szerint 2050-re 600 millióról
2 milliárdra nő a 60 év felettiek száma. Felismerve, hogy a társadalomnak
erre a kérdésre egyre nagyobb figyelmet kell fordítania, az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította
október 1-jét az Idősek
Világnapjává, melyet Kazincbarcika minden évben
méltóképpen ünnepel.
Az országos Idősek Tanácsának mintájára egyre
több város önkormányzata hozza létre a saját Idősügyi Tanácsát is,
amelynek az idősek élet-

körülményeit közvetlenül érintő jogszabályok
és döntések előkészítése során véleményezési
és javaslattételi joga van.
Kazincbarcika Város Önkormányzata is kiemelt
figyelmet fordít az idősek
tiszteletének, megbecsülésének és biztonságának
elősegítésére, az idős lakossággal történő együttműködésre, az időskorú
emberek életkörülményeinek javítására, az aktivitásuknak megőrzésére,
életminőségük fenntartására.
– A szépkorúak életkörülményeinek javításáért
viselt felelősségtől vezérelve javasoltam, hogy a
Képviselő-testület melletti javaslattevő, véleményező, kezdeményező
és konzultatív feladatokat ellátó szervezet, a
kazincbarcikai Idősügyi
Tanács létrehozatalát ve-

gyük napirendre. A tanács
közvetítő szerepet tölthet majd be az idősekkel
foglalkozó szervezetek,
intézmények, valamint
az önkormányzat között.
Egy általános helyzetfelmérést követően szeretnénk, ha az önkormányzati
lehetőségeknek megfelelően egyfajta támogatási stratégiát dolgoznának
ki, melyben a színvonalas programok mellett az
idősellátás minőségének
javítása is szerepel. A létrehozandó Idősügyi Tanács működésének feltételrendszere és feladatai
kapcsán azt kértem, hogy
egy konkrét javaslat kerüljön előkészítésre, melyről a Képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésén érdemben
dönteni tud, s ezt követően a tényleges munka is
megkezdődhet. – mondta
Szitka Péter polgármester.

Idősek Világnapja 2018
Szitka Péter polgármester
a nőnapi Szenior
Szabadegyetemen

Százszorszép
tagóvoda
let rehabilitációs tervé- –

közötti szakasz. A munkálatok már elkezdődtek,
melynek során új járdaszegély és burkolat kerül
az érintett területre.
– Közel húsz millió forint
önkormányzati forrásból valósul meg a terü-

nek részeként a Május 1.
út 2-24. szám előtti járdaszakasz rendbetétele. Mindez csak a kezdet,
hiszen a közeljövőben a
folytatjuk a felújításokat, a házak közötti terek
megszépülnek, valamint
új parkolókat alakítunk
ki. Gyakran beszélgetek
a városrészen élőkkel,
folyamatosan egyeztetjük a lakossági igényeket- mondta Bukó Géza,
a körzet önkormányzati
képviselője.
A környéken élők nagyon
lelkesen fogadták a felújítás hírét, hiszen ez a járdaszakasz már rossz állapotban volt.

Nagyon örülök, hogy
rendbe teszik a járdát, hiszen az idős emberek már
nehezebben járnak, és a
hepehupás, töredezett
úton igencsak figyelnem
kellett, hogy hová lépek –
mondta el Éles Gáborné, aki
1963 óta lakik Kazincbarcikán, a Május 1. úton.
A szintén ott élő Trója Ferenc és Szántó Tiborné
szerint is ráfért már a szakaszra a felújítás:
– Hálásak vagyunk, hogy
végre ez a környék is elkezdett szépülni, és biztonsággal tudunk majd közlekedni a megújult járdán.
– Mindig is kicsit irigykedve
figyeltem, hogy Kazincbarcika többi része, a belvá-

L

Szenior Szabadegyetem
Bukó Géza

ros vagy a Fő tér hogyan
fejlődik, épül, szépül. Most
rendkívül boldog vagyok,
hogy ránk is gondolnak,
és itt is elkezdődött a változás. Szeretek itt lakni,
hiszen nagyon nyugodt,
csendes ez a környék. Figyelnek ránk, és meghallgatják a véleményünket
– nyilatkozta Pletenyik
Jánosné.

Idősek Világnapja 2018
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KOLORFESZTIVÁL 7.0

„MINDEN ÚGY A JÓ, AHOGY VAN!”

Mészáros János Elek Bánhorvátiban kápráztatta el hangjával a közönséget

igazi ír kocsmahangulatot teremtett a Paddy
and the Rats összetéveszthetetlen zenéjével

Dés László és Závada Pál barátságát egy zenés
felolvasóest folyamán ismerhették meg

Herczku Ágnes Nikola Parov kíséretével töltötte
meg éteri zenével a görögkatolikus templomot

A Kreatív Kuckó 10 napon keresztül kézműves foglalkozásokkal, bemutatókkal, koncertekkel
biztosított felhőtlen szórakozást kicsiknek és nagyoknak egyaránt

A L'art pour l'art Társulat Mintha elvágták vol
című produkcióján szem nem maradt szárazon

A dubicsányi Magtár udvarban a blues szerelmesei igazi csemegéket kaphattak; elsőként Fekete Jenő és társai, majd Török Ádám és a Mini szórakoztatták a fesztiválozókat

Az Eleven nevű kazincbarcikai rockbanda alapozta meg a hangulatot a Kowalksy meg a Vega több ezer embert megmozgató koncertje előtt,
ahol egymás után hangzottak fel az ismert és új slágerek

Tuningautó kiállítás és találkozó várta az érdeklődőket a Csónakázó-tónál, ahol a népszerű
stand-up előadó, Dombóvári István szórakoztatta a látogatókat

A kifli nem csak péksütemény - tudhattuk
meg az azonos nevű zenekar koncertjén

Szent Martin a nyár ölelésében váltotta
valóra a közönség álmait

Igazi könnyűzenei csemege volt a Blahalouisiana, majd az őket követő Wellhello fergeteges
koncertje a fesztivál nagyszínpadán

A Kicsi Gesztenye Klub és az Iszkiri zenekar fantasztikus műsorral varázsolt igazi fesztiválhangulatot a legkisebbeknek is

Borsod MTB Bajnoka 2019-ben a fesztivál
sportprogramjait színesítette

A MusiColore Énekegyüttes nevében is igazán passzolt a színes városhoz

A táncművészet is helyet kapott az összművészeti fesztivál palettáján

A RENDEZVÉNY FŐ TÁMOGATÓJA: KAZIN CBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A MagyaRock Dalszínház elhozta a Hungária
örökzöld slágereit Sajóivánkára
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BERUHÁZÁS

HELYBEN
VAGYUNK!

1000 Mbit/s
www.parisat.hu

SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT
sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.
Válaszd ki, hogy mekkora sebességű INTERNETET szeretnél.
128 DIGITÁLIS TV (40 HD) csatorna kódolatlanul.
További 32 TV (15 HD) műsor kódoltan.
AJÁNDÉK ANALÓG műsorok.
PRÉMIUM műsorok reklám nélkül: HBO PAK, HBO MAX-PAK,
CINEMAX PAK, FILM NOW , 6XL 24 órás erotikus csomag.
ONLINE TV: HBO GO, FILMBOX LIVE
Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal.
Díjmentes számhordozás, PARISAT hálózaton belül ingyenes.
Keresd bátran Üzletkötőinket, akik segítenek eligazodni
rendkívül széles választékú szolgáltatásaink között.
MEGRENDELÉS: PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.
Telefon: 48/512-448 e-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötők száma: 20/537-2550, 20/563-6496

0 Ft Bekötési díj.

AKCIÓNK régi és új Ügyfelek részére egyaránt érvényes.
1000 Mbit/s optikai csatlakozás Kazincbarcikán lehetséges
előzetes technikai felmérés után.
Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás
rendje nem változik az augusztus 20-i ünnepnap
alkalmával. A hulladékot változatlanul, a korábbi
megszokott rend szerint szállítjuk el.

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

2019. augusztus 19-én és 20-án
az ügyfélszolgálati irodáink és a
hulladékudvarok ZÁRVA tartanak.
A hulladéknaptárak letöltéséhez és egyéb információkért látogasson el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra
vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat!

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

BMH Nonprofit Kft.

SUZUKIVÁSÁR!
SUZUKIVÁSÁR!

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

Értékesítés: (48) 510-060 Szerviz: (30) 345-2813
Kazincbarcika, Tardonai u. 59.

H-P: 08-17-ig;

www.szabosuzuki.hu

Szo: 08-13-ig

MEGÉRKEZIK A RÉGEN VÁRT AUTOMATA
NYILVÁNOS ILLEMHELY A FŐ TÉRRE

A Fő tér felújításának második ütemében megérkezik
a sport- és pihenőparkba a lakók által régóta áhított
nyilvános illemhely is. De mire is számíthatnak az ott
élők és a játszótéren szórakozó városlakók? Mit is takar pontosan ez a automata nyilvános illemhely?
A városvezetés és a projekt kivitelezésében illetékes szakemberek választása hosszas keresés
után végül egy magyar
gyártó által nagy sikerrel forgalmazott termék
mellett döntöttek.
– Korántsem volt egyszerű a döntésünk. Számos gyártó termékét
megtekintettük és jónéhány már működő, jelenleg is élesben üzemelő
illemhelyet megtekintettünk, mielőtt döntöttünk
volna ennek a típusnak a
megvásárlásáról. A legnagyobb kérdés annak eldöntése volt, hogy olyan
illemhelyet állítsunk-e
hadrendbe, amelynek
fenntartása külön személyzetet igényel, vagy

automatizáltat. Végül, miután a gyakorlatban is láttuk ezt a terméket, és a
gyártó is garanciát adott
arra, hogy vandálbiztos
épületről van szó, erre a
magyar termékre esett a
választásunk – árulta el
Klimon István alpolgármester.
– Régi ígéret volt ez az
önkormányzat részéről,
számos alkalommal kerestek meg az illemhely
hiányával a Fő tér lakói,
különösen azok fájlalták
ennek hiányát, akik még
emlékeztek arra, amikor volt ilyenre lehetőség
a környékén. Egy valós
igényről van szó, és úton
útfélen megerősítettek
bennünket abban, hogy
erre szükség van. Na-

gyon bízom abban, hogy
a gyakorlatban is beválik majd ez a megoldás,
és mind az itt lakók, mind
a park látogatói magukénak érzik majd annyira ezt
az igényes épületet, hogy
a gyakorlatban is hos�szú távon szolgálja majd
az itt pihenők kényelmét
– fejtette ki véleményét
Pétervári György, a terület önkormányzati képviselője.
Az utcabútor jellegű WC
automatikája, a padló- és
vécémosó berendezéseknek köszönhetően, a
teljes enteriőr tisztán tartásáról gondoskodik. Ez
az automatika pedig az illemhely kihasználtságától függően képes arra,
hogy akár minden használó után takarítson vagy
csak alkalmanként, esetleg naponta tisztítsa meg
a helységet.
Az igazi újdonságot azonban a külső kamerarendszer és az ehhez kapcsolódó szerviztéri vezérlés
jelenti. Az illemhelyekhez formailag jól illeszkedő konzolokra rögzített, éjjel-nappal üzemelő
térfigyelő kamerák működnek. A felhasználók
számára kialakított kezelőpanelen elhelyezett kamera pedig rögzíti a szerviztérben a képet,
így egy esetleges rongálás esetén a toalett üzemeltetői azonnal reagálni
tudnak a vészhelyzetre,
és egy későbbi nyomozás
során egyszerűen vis�szakereshető felvétel is
készül.
Az épület tervezésénél fontos szempont volt,
hogy a fogyatékkal élők is
könnyedén tudják használni az illemhelyeket,
ezért a belső térkialakítás tervezésénél fokozot-

tan ügyeltek arra, hogy
azokat mozgássérültek
vagy az idősebb korosztály tagjai is könnyedén
igénybe vehessék majd.
A garantáltan vandálbiztos, reklámfelülettel is
használható épület füstérzékelővel és könnyen
használható kezelőfelületével remélhetőleg hos�-

szú évekig szolgálja majd
a Fő tér vendégeinek kényelmét. A nyugati nagyvárosokban már szolgálatba állított, modern
illemhely a tervek szerint
már az ősszel megépülhet
Kazincbarcika szívében a
tér látogatóinak és város
lakóinak legnagyobb örömére.
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ÚJABB FEJLESZTÉSEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN

A PUBHANGULAT GARANTÁLT JÖVŐRE A KÖZPONTI KONYHÁBAN

SÜLNEK MAJD A PÉKSÜTEMÉNYEK

Az ír punk - rock kocsmazenét játszó Paddy and the
Rats üstökösként tűnt fel 2008-ban a hazai könnyűzenei élet palettáján.
Újszerűségük, dinamizmusuk hihetetlen gyorsasággal meghozta gyümölcsét, ma már folyamatosan
járják az országot, sőt a világot egyedi műsoraikkal.
A külföldi rajongók kedvéért angol és ír művészneveket használnak, és borzasztóan hálásak a sorsnak,
hogy megtalálták azt a hangzást, ami mindannyiukhoz közel áll. Joey MacOnkay- jel - polgári nevén
- Maczonkai Gézával, az együttes elektromos gitárosával beszélgettünk.
Az zenekar megalakulásától kezdve szinte
ugyanaz a csapat felállása, csupán 2012-ben történt egy váltás, amikor
Sonny Sullivan helyére
Bernie Bellamy lépett.
A zene stílusa határozta meg a csapat összetételét, vagy az együttes
összeállítása szabta meg
a zenei irányt?
Ez nagyon jó kérdés,
mert szerintem egyértelműen a zenei stílusu n k hatá rozta meg,
hogy miért állt így össze
a zenekar. Amikor elindultunk és kitaláltuk,
hogy ezt a műfajt fogjuk
csinálni, a hagyományos
rockzenekaroktól eltérően folkzenészeket is
kerestünk. Ezért esett
a választásunk Samre, aki kiválóan hegedül,
emellett sok más hangszeren, többek között
skót dudán játszik, valamint a harmonikásunkra, Sonnyra, akit közben
Bernie váltott.

A kezdet kezdetén gondolták, hogy ilyen sikeresek lesznek? Nem
féltek attól, hogy a hazai közönség miként fogadja ezt a tőlünk idegen
stílust?
Korábban mindannyian más zenekarban léptünk fel és éreztük, hogy
valamiféle frissítésre
van szükségünk. Tulajdonképpen énekesünk,
Paddy terelte a csapatot
erre az útra. Ő mutatott
nekünk hasonló zenéket
ahhoz, melyeket most
játszunk. Annyira újszerűnek, üdének éreztük,
hogy mindannyian hatalmas lendülettel vetettük bele magunkat
a munkába. S hogy féltünk-e a fogadtatástól?
Akkoriban egy évig még
párhuzamosan futott a
Disco Express és a Paddy and the Rats együttes
és az utóbbinak olyan
gyorsan lett nagyobb
sikere, hogy nem nagyon volt időnk eltöp-

Szeptembertől megújult webfelületen rendelhető meg az
A és B menü, valamint továbbra is kényelmesen, gyorsan
intézhetik bankkártyás befizetésüket a közétkeztetési
szolgáltatását igénybe vevők. A közeljövőben további fejlesztések várhatók a Barcika Príma Kft. központi
konyhájában, jövőre már az ott, frissen sütött péksütemények kerülnek majd terítékre.

rengeni a jövőn. Talán
azért robbantunk be hamar a köztudatba, mert
ezt megelőzően ennek a
műfajnak nem volt előzménye a magyar zenei
palettán. Nagyon régen a Méz együttes csinált hasonlót, de ők kifejezetten a folkzenét
művelték, csak feldolgozásokat játszottak, mi
pedig írtuk a saját dalainkat is.
Hogyan születnek a dalaik?
A számok nagy részét
a z é n e k e s - d a l s z e rzőnknek, Paddynek köszönhetjük. A dalok 8090%-a úgy néz ki, hogy
az ő elgondolásaihoz teszünk mi még hozzá valamit. Szintúgy sok ötlet
születik a stúdió munkálatok közben, aztán a
producerek is előállnak
a javaslataikkal. Nagyon
sok függ a hangszereléstől. Ahhoz képest,
ahogy elindul egy dal
és a végén lemezre kerül, nagyon sokat változik. Rengeteg munka és
együtt dolgozás kérdése,
hogy mi lesz a végeredmény.
Kialakult-e az évek során olyan rajongói kör,
amelyik rendszeresen

látogatja a koncertjeiket?
Igen, van egy nagyjából 50-100 emberből álló
mag, akik viszonylag
folyamatosan kísérnek
minket. Az is előfordult,
hogy külföldön, Németországban játszottunk
és megjelentek, de egy
amszterdami kiskocsmában ugyancsak találkoztunk körülbelül
húsz magyarral ebből a
körből. Nagyon jó, ha eljönnek egy olyan helyre, ahol nem ismernek
minket, ők csinálják a
hangulatot, így jobban
csatlakoznak hozzájuk a
többiek is.
A Kolorfesztiválról milyen élményei vannak?
A legutolsó kolorfesztiválos élményemről an�nyit talán, hogy akkor
pont esett az eső, úgyhogy úgy mászkáltunk,
mint az ázott verebek
a színpad meg az öltöző
között. Annak ellenére elég sokan voltak, el
is csodálkoztam, de aztán hallottam, hogy nagy
volt a félsz, hogy nagyobb vihar lesz és ezért
került be a művelődési házba. Ennek igazán
nem örülünk, mert ha jó
idő van, sokkal jobb kint
játszani a szabadban.

Sokkal jobb hangulata
van, de ha ez van, ehhez
kell alkalmazkodni. Mivel mi jó részt borsodiak, miskolciak vagyunk,
Kazincbarcika és a Kolorfesztivál félig – meddig
hazai terepnek számít,
akkor is voltunk kint,
amikor nem játszottunk.
Úgy tűnik, a zenekar
megállíthatatlan. Milyen
terveik vannak a jövőre
nézve?
Sok tervünk van, de
most az a legfontosabb,
hogy szusszanjunk egy
kicsit. Szeptember elején gyakorlatilag vége a
nyári fesztiválszezonnak, és akarunk egy nagyobb szünetet tartani.
Muszáj pihennünk, mert
az elmúlt éveink arról szóltak, hogy évente kb. 80 – 100 koncertet
tartottunk. Ha szorosan
vesszük, minden harmadik – negyedik napon játszottunk. Pillanatnyilag szintén olyan
időszakban vagyunk,
amikor heti 4-5 koncertünk van. Ebben nagyon
sok a külföldi út, picit elfáradtunk. Aztán készülünk valami újdonsággal,
ehhez szükségünk van
időre, ezért csak jövőre
találkozhat velünk a közönség.

A Kazincbarcika Város
Önkormányzata és a Barcika Príma Kft. kezdeményezésére két éve indított
szolgáltatás bevezetését
megelőzően, az intézmények felkészülten, megújult tálalókonyhákkal várták a közétkeztetésben
résztvevőket.
– A szolgáltatás bevezetése óta folyamatosan figyelemmel kísérjük a vis�szajelzéseket, amik szerint
hamar népszerűvé vált az
új rendszer. A menük tervezésekor is elsődleges
szempont volt, minden
napra olyan, egészséges
és finom ételeket kínálni, hogy mindenki találjon
kedvére valót a két lehetőség közül. Természetesen mindezt úgy, hogy így
is változatos, a megszokott jó minőségű, megfelelő tápanyagtartalmú
és tápértékű, az életkornak megfelelő ételek szerepeljenek egész héten a
választék között – mondta el Lövey Zoltán, a Barcika Príma Kft. nyugalmazott ügyvezetője, aki
nyugdíjba vonulása után

szakértőként, és önkkormányzati képviselőként
is folyamatosan segíti a
szakmai munkát.
– A kezdeményezés beváltotta a hozzá fűzött
reményeket. Az online
rendelés és fizetés szintén nagy sikert aratott,
hiszen bár meghatározott időpontokban személyesen is van lehetőség egyenlíteni a számlát,
a fotelból mégiscsak kényelmesebben és hatékonyabban el lehet intézni.
A számításainkat is felülmúlva átlagosan több,
mint ötven százalékos
a bankkártyás fizetést

lékot is meghaladta ez az
arány. A webfelületünk is
megújult, a könnyebb és
gyorsabb kezelhetőség
érdekében teljesen reszponzívvá alakítottuk az
oldalt, így bármilyen okoseszközzel könnyedén intézhető a menüválasztás
és az online fizetés is –
árulta el dr. Ronyecz Róbert, a Barcika Príma Kft.
ügyvezetője.
Kazincbarcika Város Önkormányzata a Barcika

Dr. Ronyecz Róbert

igénybe vevők száma, de
például a Pollack iskolában többször is előfordult,
hogy a nyolcvan száza-

Príma Kft.-n keresztül az
oktatási intézményekkel
együttműködve következetesen igyekszik olyan
egészséges élmódot népszerűsítő programokat
bevezetni, melyeken keresztül a gyerekek megismerhetik, megszerethetik
az újabb ízeket, a vitaminokban és rostanyagban
gazdag gyümölcsöket és
salátákat, így a mindennapjaik részévé válhat az
egészséges ételek fogyasztása. Próba jelleggel
tavaly május végén adtak

át egy vitamin-hűtőt a Kazincbarcikai Pollak Mihály
Általános Iskolában.
– Nagy várakozással figyeltük, hogy milyen sike-

nek a korszerű, energiatakarékos fenntartás érdekében. Szintén 2020-ban
egy péküzemmel és egy
cukrászati tanműhel�-

Lövey Zoltán

re lesz a kezdeményezésnek. Szerencsére nagyon
jó volt a fogadtatás, ezért
a céggel közösen a közeljövőben valamennyi intézménybe tervezünk ilyen
hűtőt telepíteni, így azok
a diákok is fogyaszthatnak friss zöldségeket és
gyümölcsöket, akiknek
esetleg otthon nincs erre
lehetőségük – tájékoztatott Klimon István alpolgármester, akitől a cégen
belül várható további fejlesztésekről is hallhattunk
részleteket.
– Egy nyertes pályázatnak
köszönhetően jövőre – a
városban működő intézményeinkhez hasonlóan
– energetikai felújításon
esik át a központi konyha,
ezen belül új nyílászárót és
szigetelést kap az épület,
elvégzik a tetőszigetelést,
ahová napelemek kerül-

lyel, valamint egy 20 m2es hűtőhelyiséggel is bővül
az intézmény.
Már a konyha létrehozásakor a tervek között szerepelt, hogy saját sütésű
pékáruval bővítik kínálatukat, így mindennap hajnalban sütött, friss péksütemények kerülnek majd a
terítékre. A cukrászati tanműhelyben pedig kézműves finomságokat fognak
készíteni, amivel szintén
édes meglepetést adhatnak a gyerekeknek és az
időseknek. Szintén jelentős eredménynek számít,
hogy így az áru beszerzésétől, a gyártáson át, egészen a fogyasztóig lehet
majd követni a termékek
útját, ráadásul az előállítási és szállítási költségek is
csökkennek majd, az eddigi beszerzési gyakorlathoz
képest.
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MONUMENTÁLIS KÖZTÉRI ALKOTÁS ÉRKEZIK

CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,
nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,
palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,
tetőcserepek

Alu- és horganyzott
csatornák

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!
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KOLORLAB INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Irodák kiadók

A KolorLab Innovációs Központban, amely a Jószerencsét út 1/A. sz.
alatt található, irodák és raktárhelyiségek kiadók. Az inkubátorház teljes
energetikai felújításon és átalakításon esett át a közelmúltban. Műszaki
szempontból korszerűsítették, amelynek keretében teljes homlokzati felújítás, nyílászárócsere, hőszigetelés, hűtés-fűtés korszerűsítés,
valamint a kor igényeinek megfelelő irodák kialakítása is megtörtént.
Az általános bérleti díj 2000 Ft/m2+áfa, amely tartalmazza a teljes rezsiköltséget is, de egyéb még kedvezőbb bérletidíj-kategóriákat is megállapítottak.

65 ÜZENET
A 65 ÉVES VÁROSNAK
ALKOSSON EGYÜTT

LALÁK ANGELIKA

KERAMIKUS MŰVÉSSZEL!
Kazincbarcika 65. születésnapja alkalmából
Lalák Angelika keramikus művész egyedi szobrot
készít Kazincbarcika Város Önkormányzatának
megbízásából.
A szobor felülete 65 üzenetet tartalmaz majd,
az üzenetek megírásában Önökre is számítunk!
Az üzenetek hossza maximum 20 karakter,
formája: kézzel írott.
A legkreatívabb és legkedvesebb üzenetek íróinak lehetősége nyílik a készülő alkotást díszítő kerámia felületére a
művésszel közösen dolgozni.
Az üzeneteket a Mezey István Művészeti Központ
és az Egressy Béni Művelődési Központ jegypénztáraiban
kihelyezett gyűjtőedényekben helyezheti el név és elérhetőség feltüntetésével augusztus 31-éig!

UTÁNPÓTLÁS-TOBORZÓ
Légy Te is a csapatunk tagja!
A KBSC szeretettel várja a futball iránt
érdeklődő 2013-2014-ben született
gyerekeket az U 7-es csapatába!

OROSZLÁN ŐRZI MAJD AZ UNIKORNIST

Kazincbarcika 65. születésnapja alkalmából hamarosan elkészül a város másik címerállatát, az oroszlánt
szimbolizáló új köztéri alkotás. Szőke Gábor Miklós
szobrász legújabb műve, a grandiózus acél szobor az
unikornis szomszédságában, a Mátyás király út és a Jószerencsét út kereszteződésénél lévő körforgalomban
kerül elhelyezésre.
A nemzetközileg is elismert művész a 2 méter
széles, 6 méter hosszú,
valamint 5 és fél méter
magas alkotását a Kolorcity Kazincbarcika arculat színeivel harmonizáló, egyedileg fényezett,
gyöngyszórt, lézer-vágott rozsdamentes acél
lemezekből építi majd
össze. A szobor különlegességét tovább fokozza,
hogy egyrészt sötétben
egyedileg programozott

Dátum
augusztus 16.
péntek

Kezdés

augusztus 17.
szombat

20.00

augusztus 18.
vasárnap

(3700 Kazincbarcika, Akácfa út 1.)

A TOBORZÓ IDŐPONTJA:

21.30
21.30
11.00

augusztus 19.
hétfő

2019. augusztus 27. (kedd), 18 óra

19.00

Érdeklődni: 06-30/445-8202

10.00

Irodák

57,66

14.00

II. emelet

m

Irodák

53,87

Irodák

53,82

Irodák

53,78

Irodák

55,44

Raktárhelyiségek 20 m2-től bérelhetőek.
Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a
következő elérhetőségeken:
kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea
telefon: +36-20/461-3627
e-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

Csónakázó-tó

Kazincbarcika

Felső-Barcikai
Református Templom
Belváros

Kazincbarcika

Csónakázó-tó

21.30

augusztus 20.
kedd

6-14 ÉVES

Szent Család Templom
Belváros

16.00
16.00

Kazincbarcika
Csónakázó-tó

18.00
19.30

KORÚ GYERMEKEK SZÁMÁRA
A TANFOLYAM IDŐTARTAMA 8 NAP
(HÉTKÖZNAPONKÉNT)

Kazincbarcika

21.00

m

A KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODÁBAN

Csónakázó-tó

20.00

53,59

INTENZÍV ÚSZÓTANFOLYAM

Kazincbarcika

16.00

Irodák

2

Helyszín

16.00

I. emelet

2

Település

14.00

A TOBORZÓ HELYSZÍNE:
Kazincbarcikai Sportközpont
műfüves pályája

20.00

led fénypark világítja meg
belülről, ezzel még látványosabbá téve városunk
új, ikonikus darabját, másrészt a művész első, színes acél szobra ez lesz.
A színpompás oroszlán
hatalmas gránittömbön
állva figyeli, őrzi majd Kazincbarcikát. A címerállatunk nyugalmat, erőt és
biztonságot sugárzó alakja remélhetőleg hamar a
városlakók szívébe lopja
magát.

21.00
augusztus 23. péntek

19.00

Sajógalgóc

Templomtér

Program
Kései Kitérő
Halott Pénz
Radar
P.Mobil

Elővétel Helyszín

Anima Vonósnégyes

ingyenes

Kolortúra kisvonattal
XI. Barcikai Bormustra
Tekergő - utcazene
Hot Jazz Band
Smink
Légtornász bemutató
Margaret Island
Ünnepi szentmise
Kolortúra kisvonattal
XI. Barcikai Bormustra
Tekergő - utcazene
Szinvavölgyi Néptáncegyütes
Bereczki Zoltán Szenvedély koncert
Tűzijáték
Balázs Fecó
vendégművész: Keresztes Ildikó

500 Ft

KEZDÉS: AUGUSZTUS 21. (SZERDA)
BEFEJEZÉS: AUGUSZTUS 30. (PÉNTEK)

JEGYEK K APHATÓAK AZ EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS A
MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT JEGYPÉNZTÁRAIBAN

Jelentkezési határidő: augusztus 16. (péntek)
Jelentkezés és információ:
Orosz Alexandra: +36 30 412 6850,
orosz.alexandra@barcikaart.hu

ONLINE JEGY VÁSÁRLÁS: WWW.KOLORCIT Y.HU

2 000 Ft 3 000 Ft
ingyenes

ingyenes

ingyenes
500 Ft

ingyenes

2 000 Ft
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FEJLŐDÉS
DINAMIZMUS
INNOVÁCIÓ

FOLYTATÓDIK A FŐ TÉR FEJLESZTÉSE
GIGA MÉRETŰ JÁTSZÓVÁR ÉS BÉBIHINTA
JÁTSZÓESZKÖZÖK MOZGÁSUKBAN
KORLÁTOZOTT GYERMEKEK SZÁMÁRA
AUTOMATA,
ÖNTISZTÍTÓ,
NYILVÁNOS
ILLEMHELY

ÚJ UTCABÚTOROK
BURKOLATOK MEGÚJÍTÁSA
CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS
SÉTÁNYOK KIALAKÍTÁSA
PARKOSÍTÁS, NÖVÉNYESÍTÉS
KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSE
1300 NÉGYZETMÉTER JÁRDAFELÚJÍTÁS

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: WWW.KOLORLINE.HU

