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TOUR DE HONGRIE 2019

  KAZINCBARCIKÁRÓL STARTOLT A 3. SZAKASZ
Kazincbarcikáról rajtolt a 2019-es Tour de Hongrie har-
madik szakasza június 14-én. A legnagyobb magyar 
kerékpárverseny 194 kilométeres két félszakaszból 
álló futamát Szitka Péter polgármester indította útjára.

A 40. Tour de Hongrie ke-
rékpárversenyén 19 csa-
pat 132 kerékpárosa mérte 
össze erejét a legjobbnak 
járó címért. A versenyzők 
idén két kört tettek meg 
a színes városban, majd 
ezt követően délnek vet-
ték az irányt, és a Bükköt 
megkerülve Tiszafüred-
re tekertek a 117 kilomé-
teres első félszakaszban. 
Itt némi pihenőt követően 
ismét nyeregbe szálltak 
a és Hajdúszobosz lónak 
vették az irányt, ezzel zár-
va a 77 kilométeres máso-
dik félszakaszt.A startot 
megelőzően Eisenkram-
mer Károly, a Tour de 
Hongrie szervezőbizott-
ságának elnöke elismerő 
oklevelet adott át Szitka 
Péter polgármesternek, 
Kazincbarcika támogatá-

sáért, sikeres együttmű-
ködésért.
– Nagyon büszke vagyok 
arra, hogy idén második 
alkalommal lehetünk ki-
emelt helyszíne ennek a 
nemzetközileg is jelentős 
sporteseménynek. Ka-
zincbarcikán, mint Nemzeti 
Sportvárosban, rengete-
gen szurkolnak a kerék-
párosoknak. Annak érde-
kében, hogy minél többen 
élvezhessék a rendkívüli 
látványt és szurkolhassa-
nak a versenyzőknek, te-
lepülésünkön három szur-
kolói zónát is kialakítottunk 
– árulta el a városvezető.
A zónákba több óvodájából 
és iskolájából is érkeztek 
fiatalok, hogy minél jobb 
teljesítményre buzdítsák 
kedvenceiket az utolsó ta-
nítási napon. 

MAGYAR GYŐZELEM A  
KAZINCBARCIKÁRÓL INDULÓ SZAKASZON

A londoni olimpikon Lovassy Krisztián győzelmét hozta a Tour de Hongrie pénteki első 
félszakasza, a Kazincbarcika és Tiszafüred közötti 117 kilométeres etap.

A kazincbarcikai rajt után 
a város díjáért kiírt sprin-
tet a felvidéki Szabó Mik-
lós (Pannon Cycling Team) 
nyerte meg, s ezt követően 
sem maradt abba a magyar 
sikersorozat.
Az első komolyabb szöké-
si kísérlet során ismerős 
arcokat fedezhettünk fel: 
öten léptek el a többiektől, 
köztük volt az első szakasz 
két magyar szökevénye, 
Lovassy Krisztián (magyar 
válogatott) és Rózsa Ba-
lázs (Differdange-GeBa), 
valamint a szlovén Kat-
rasnik (Adria Mobil), a len-
gyel Aniolowski (CCC De-
velopment Team) és a cseh 

Otruba (Elkov-Author). A 
szökevények terve valódi 
sikert hozott, a mezőny 
ugyanis hagyta, hogy az 
öt bringás négy perc fölé 
hízlalja az előnyét.
A nagy forgást Rózsa Ba-
lázs nem bírta végig, visz-
szacsúszott a mezőnybe, 
de Lovassy Krisztiánék re-
mekül tartották magukat, s 
végül négyük között dőlt el 
a félszakasz első helye: az 
Epronex-BSS Oil Team ma-
gyar válogatott verseny-
zője sprintelt a legjobban, 
a lengyel Aniolowski hiába 
lökte előre a bringáját, fél 
kerékhosszal hazai siker 
született.

A magyarok közül legutóbb 
2016-ban Szalontay Sán-
dor győzött, a szombathe-
lyi prológon futotta a leg-
jobb időt, szakaszt pedig 
2006-ban nyert Szekeres 
Csaba, a Bükkszentlászló 
és Bükkszentkereszt kö-
zötti hegyi időfutamot.
A sárga trikós Krists Ne-
i l a n d s (I s ra e l  Cyc l i ng 
Academy), Valter Attila 
(CCC Development Team), 
Fetter Erik (Pannon Cy-
cling Team) és Dina Már-
ton (Kometa Cycling Team) 
is a mezőnyben ért célba, 
az összetettben Neilands 
első helye nem forgott ve-
szélyben. 

EREDMÉNYEK
3a. szakasz, Kazincbarcika-Tiszafüred (117 km):
1. Lovassy Krisztián (magyar válogatott) 2:33:21
2  Stanislaw Aniolkowski (lengyel, CCC Development Team) azonos idővel
3. Gasper Katrasnik (szlovén, Adria Mobil) a. i.

Összetett verseny: 1. (sárga mezben) Krists Neilands (lett, Israel Cycling 
Academy)
A gyorsasági pontversenyben: 1. (zöld mezben) Louis Bendixen (dán, Team Coop)
A hegyi pontversenyben: 1. (piros mezben) Krists Neilands (lett, Israel Cycling 
Academy)
A legjobb magyar versenyző: 1. (fehér mezben) Dina Márton (Kometa Cycling 
Team)

3b. szakasz, Tiszafüred-Hajdúszoboszló (69 km):
1. Alois Kankovsky  

(cseh, Elkov-Author) 1:28:04
2. Wouter Wippert  

(holland, EvoPro Racing) azonos idővel
3. Manuel Belletti  

(olasz, Androni Giocattoli-Sidermec) a. i.

Összetett verseny: 1. (sárga mezben) Krists Nei-
lands (lett, Israel Cycling Academy)
A gyorsasági pontversenyben: 1. (zöld mezben) 
Louis Bendixen (dán, Team Coop)
A hegyi pontversenyben: 1. (piros mezben) Krists 
Neilands (lett, Israel Cycling Academy)
A legjobb magyar versenyző: 1. (fehér mezben) 
Fetter Erik (Pannon Cycling Team)

A SPRINTEREKÉ VOLT A DÉLUTÁN

Délután, a 3.b szakaszon, a Tiszafüred és Hajdúszo-
bosz ló közötti 69 kilométeres száguldás végén a cseh 
Elkov-Author sprintere, Alois Kankovsky szerezte 
meg az első helyet.

A rövidke, kevesebb mint kétórás etap első felében a 
szlovák Cully és Vas Balázs (magyar válogatott) pró-
bákozott szökéssel, egy idő után Cully magára ma-
radt, de aztán – ahogyan az várható volt – a legjobb 
sprinterek csapatai vették át az irányítást.
A csapatok közül nagyon aktív volt a Kometa, az And-
roni és a CCC, majd a Neri Sottoli is, az Israel Cycling 
Academy pedig nagy erőkkel védte a sárga trikós Ne-
ilands-ot, végül mégis az Elkov-Authorsprintere, Alois 
Kankovsky ünnepelhetett, óriási küzdelemben előzte 
meg az EvoPro Racing holland versenyzőjét, Wouter 
Wippertet és az első szakaszon győztes Manuel Bel-
lettit.
A mieink közül a válogatott Karl Ádám és a CCC De-
velopment Team magyarja, Valter Attila a sprint előtti 
helyezkedés során több társával együtt bukott (előb-
bi valóban elesett, utóbbi nem tudott a bukás miatt 
azonnal továbbmenni, az eset az utolsó három kilo-
méteren belül történt, így az időeredményüket nem 
befolyásolta), ez az etap a legjobban Filutás Viktornak 
sikerült, a Pannon Cycling Team kerekese a 23. helyet 
szerezte meg. De ugyancsak ünnepelhetett Fetter 
Erik, aki a szakasz közben kijelölt gyorsasági részhaj-
rán megszerzett időjóváírással átvette a legjobb ma-
gyarnak járó fehér trikót Dina Mártontól.
Az összetett élén nem változott a helyzet, továbbra 
is a lett Krists Neilands vezet, övé lett a sárga mez, a 
gyorsasági pontverseny legjobbjának járó zöld mezt a 
dán Bendixen őrizte meg, a piros mez pedig Krists Ne-
ilands-é maradt.
A legjobb magyart illető fehér trikót az időjóváírásnak 
köszönhetően Fetter Erik vette át.
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É LETMÓD

BRINGÁRA FEL!
A kerékpározásnak számos előnye lehet, a Tour de Hongrie kazincbarcikai szaka-
szát látva gondoltuk összefoglaljuk a kerékpározás nyilvánvaló és kevésbé egyér-
telmű előnyös hatását a szervezetre. A kerékpározás ugyanis alighanem egyike a 
leghasznosabb, és legegészségesebb sportolási formáknak.

A kerékpározás ugyanis 
az egészségügyi előnyök 
mellett számos egyéb 
formában is jótékony ha-
tással lehet a minden-
napi életünkre. Többek 
között a mentális állapo-
tunkat is javítja. Mint min-
den fizikai tevékenység, 
az aktív sportolás ugyan-
is serkenti a szel lemi 
teljesítő képességünket, 

ezen felül pedig jelentősen 
növelheti tájékozódási ké-
pességünket, és idősebb 
korban segíthet megőrizni 
a szellemi frissességün-
ket. 
Arról nem is szólva, hogy 
kerékpáron olyan helyek-
re juthatunk el, ahova au-
tóval sokáig tartana, vagy 
egyenesen lehetetlen len-
ne, míg gyalogosan renge-

teg időbe telne. A navigá-
ciós képességeink frissen 
tartása mellett, kerékpár-
ra pattanva olyan helyekre 
is eljuthatunk, ahova talán 
másképp semmiképpen 
sem, közben pedig meg-
ismerhetjük szűkebb és 
tágabb pátriárkánk olyan 
zugait, amelyek egyéb-
ként eszünkbe sem jut-
nának. 

FOGYJUNK KÉTKERÉKEN!

Ke ré k p á roz ás köz b e n 
fogyhatunk is. Egy óra 
kerekezés alatt 400 és 
1000 kalória közötti ener-
giát használ fel a szer-
vezet, így, ha ezt az utat 
választjuk munkába já-
ráshoz, vagy ügyes-bajos 
dolgaink intézéséhez biz-

tosan számíthatunk arra, 
hogy a fölösleges kilók 
kopni fognak testünkről. 
A kilók mennek, az iz-
mok pedig jönnek, a bi-
ciklizéssel ugyanis együtt 
jár némi izomtömeg-nö-
velés. Bár ez leginkább a 
lábra és hátra igaz, a meg-

felelő táplálkozás mellett 
izmosodhatunk is. Per-
sze nem akkora ütemben, 
mint más, komolyabb fi-
zikai megterheléssel járó 
sportoknál, mint a test-
építés vagy futás, de cse-
rébe jóval kisebb a sérülés 
és húzódás veszélye is. 

BICIKLIZZÜNK AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT!

A kerékpározás remek 
hatással van a tüdőnk-
re is, de ehhez nem árt fi-
gyelni arra, hogy milyen 
terepen és mikor tesszük, 
hiszen a reggeli és délutá-
ni csúcsforgalomban az 
autók között szlalomoz-
ni korántsem biztos, hogy 
annyira jó hatással van a 

szervezetünkre, mint azt 
szeretnénk. 
Arról nem beszélve, hogy 
akár még a rák kockáza-
ta is csökkenthető vele, 
egy nemrégiben készült 
skót tanulmány szerint az 
elmúlt öt évben biciklivel 
munkába járók között fele 
akkorra volt a daganatos 

megbetegedések aránya, 
mint a nem kerékpározók 
között. Arról nem is be-
szélve, hogy különösen 
a városi ember számára, 
a biciklivel való munkába 
járás nemcsak egészsé-
gesebb, de sokszor gyor-
sabb is, mint a tömegköz-
lekedés vagy az autó. 

AMIRE NEM IS GONDOLNÁNK

Sokat segíthet a tekerés 
abban is, hogy a kelleme-
sen elfáradt szerveze-
tünk könnyebb és mé-
lyebb álomba révedjen, 
jelentősen növelve ez-
zel annak hatékonyságát. 
Mindez nemcsak abban 
segíthet, hogy kipihenten 
ébredjünk, de a depresz-
szió leküzdésében és a 
mindennapi stressz haté-
kony csökkentésében is 
hatékony.  

Az pedig már csak hab 
a tortán, hogy a kerék-
párosok talán a legösz-
szetartóbb közösség. Ha 
egyszer az ember bele-
kezd és hasonszőrű tár-
sakra talál, a bringások 
n e m c s a k ta ná c s o k ka l 
látják majd el, de garan-
táltan hozzájárulnak ah-
hoz, hogy az ember egy 
vidámabb és teljesebb 
közösségi életet élhes-
sen.

BE RU H ÁZÁS

ÁTADTÁK AZ ALSÓVÁROSI KÖRÚTI 
KERÉKPÁRÚT-SZAKASZT

Az ország legnagyobb kerékpárversenye, a Tour de Hongrie harmadik etapjának ka-
zincbarcikai startja előtt adták át ünnepélyesen a közel 300 millió forintból megva-
lósuló kerékpárút-hálózat újabb szakaszát. A szalagot Szitka Péter polgármester, 
Klimon István alpolgármester és Eisenkrammer Károly, a TDH főszervezője közösen 
vágták át.

– A jelenlegi 700 méte-
res szakasz átadásával 
több, mint tíz kilométer-
nyire bővült a helyi bicik-
liút-hálózat városunkban. 
Hamarosan még további 
két etap felavatására is 
sor kerül, hiszen a Tardo-
nai úton és a Pollack Mi-
hály úton is befejeződ-
tek a munkálatok. Ezzel 
gyakorlatilag települé-
sünk összes intézménye, 
munkahelye, kereskedel-
mi létesítménye bizton-
ságosan megközelíthető 
kétkeréken is – mondta el 
Klimon István az átadóbe-
szédében, aki hozzátet-
te, hogy ezzel a fejlesztés 
még nem zárult le, ugyan-

is a tervek szerint a ka-
zincbarcikai hálózat csat-
lakozni fog az egészen 
Bánrévéig tartókerékpá-
rút-vonalig.
– Szeretnénk, ha a tu-
risztikai célból biciklizők is 
biztonságosan kerekez-
hetnének nemcsak a vá-
rosunkon belül, hanem a 
régió számos látnivalóval 
bővelkedő útjain is – árul-
ta el a városvezető.
Eis e n k ra m m e r Ká ro ly 
örömét fejezte ki, hogy a 
helyi önkormányzat ilyen 
nagy hangsúlyt fektet a 
kerékpárosok biztonsá-
gos közlekedésére és a 
kerékpáros kultúra ter-
jesztésére.

– A Tour de Hongrie csa-
patának mindig is fontos 
volt, hogy már az egész 
fiatal korosztály figyelmét 
felkeltse ennek a sport-
ágnak a szépségére, ezért 
számos olyan programot 
szervezünk, amelyben 
megismertetjük a gye-
rekeket a kerékpározás 
alapjaival és a biztonsá-
gos közlekedéshez szük-
séges szabályokkal, tud-
nivalókkal – fejtette ki a 
főszervező:
– Külön öröm számomra, 
ha egy ilyen átadóesemé-
nyen vehetek részt, hiszen 
közös célunk, hogy minél 
többen pattanjanak nye-
regbe az országban, és eh-

hez Kazincbarcikán minden 
lehetőség biztosítottá vált.
Az ünnepélyes szalagát-
vágást követően a Va-
kok és Gyengén látók 
B o r s o d - A b a ú j -Z e m p -
lén Megyei Egyesülete és 
a TriKolor Kazincbarcikai 
Triatlon Sportklub közre-
működésével egy tand-
embemutatót is láthattak 
a megjelentek.

Az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és a Ma-
gyar Kormány által biz-
tosított pályázati for-
rásokból, a Széchenyi 
2020-as program kere-
tében megvalósuló fej-
lesztés révén mintegy 3 
kilométernyi újabb sza-
kasszal bővült Kazinc-
barcika városi kerékpá-
rút-hálózata.
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1000 Mbit/s
www.parisat.hu

SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT 
sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.

Válaszd ki, hogy mekkora sebességű INTERNETET szeretnél.
128 DIGITÁLIS TV (40 HD) csatorna kódolatlanul. 

További 32 TV (15 HD) műsor kódoltan. 
AJÁNDÉK ANALÓG műsorok. 

PRÉMIUM műsorok reklám nélkül: HBO PAK, HBO MAX-PAK, 
CINEMAX PAK, FILM NOW , 6XL 24 órás erotikus csomag. 

ONLINE TV: HBO GO, FILMBOX LIVE
Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal.

Díjmentes számhordozás, PARISAT hálózaton belül ingyenes.
Keresd bátran Üzletkötőinket, akik segítenek eligazodni 

rendkívül széles választékú szolgáltatásaink között.  
MEGRENDELÉS: PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54. 

Telefon: 48/512-448 e-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötők száma: 20/537-2550, 20/563-6496

0 Ft Bekötési díj.   
AKCIÓNK régi és új Ügyfelek részére egyaránt érvényes. 

1000 Mbit/s optikai csatlakozás Kazincbarcikán lehetséges
előzetes technikai felmérés után.  

Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

HELYBEN
VAGYUNK!

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. 

AJÁNDÉK készletről vásárolt  ESETÉN1.4 GL Plus VITARA

PRÓBÁLJA KI NÁLUNK!

3+2 év garancia

3 év munkaDÍJMENTES időszakos SZERVIZ

SIESSEN! 
 

AJÁNDÉK
KETTŐ AZ

EGYBEN12
KÉSZLETRŐL VÁSÁROLT
1.4 GL+ VITARA ESETÉN

1.4 GL PLUS

Kazincbarcika, Tardonai u. 59.  H-P: 08-17-ig;   Szo: 08-13-ig
www.szabosuzuki.hu

     

Értékesítés: (48) 510-060  Szerviz: (30) 345-2813

Az első 3 időszakos szervizre vonatkozik.

2019.JÚLIUS.05-ig
vagy a készlet erejéig érvényes!

kiegészítő feltételekkel

PR EV E NC IÓ

DROGMENTES VILÁGNAP
A kábítószer ellenes világnap alkalmából a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság és a 
Kazincbarcikai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közös szervezésében szakmai és 
prevenciós előadásokat tartottak diákoknak és felnőtteknek az Egressy Béni Műve-
lődési Központ színháztermében június 12-én.

A program délelőtti ré-
szére az iskoláskorú fia-
talokat várták a szerve-
zők, ahol Zsebeházi Ferenc 
volt szerhasználó tartott 
prevenciós előadást és 
filmvetítést a diákoknak. 
Az előadó érdekes és nem 
mindennapi történeteket 
mondott el a tanulóknak, 
valamint  a kábítószerhez 

kötődő korábbi életéről 
mesélt kendőzetlenül.
A program délutáni részé-
re a szervezők a felnőtte-
ket várták, többek között 
a jelzőrendszer tag jait, 
védőnőket, a családsegí-
tő központ dolgozóit és a 
szociális szolgáltató köz-
pont munkatársait, to-
vábbá pedagógusokat, 

kórházi dolgozókat és 
rendőröket.
Becslések szerint a világon 
230 millió ember fogyaszt 
illegális kábítószereket, s 
ez évente kétszázezer em-
ber halálát okozza. Kuta-
tások szerint hazánkban 
átlagosan 10 fiatal közül 
négyen kipróbáltak már 
valamilyen illegális szert.

KÜ LSŐ V É DE LM I TE RV GYA KOR LAT

KLÓRÖMLÉS-SZIMULÁCIÓ  
A VÁROSBAN

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség helyi szervezete Kazincbarcika Város Ön-
kormányzatával közösen egy klórömléses szimuláció 
segítségével tartott katasztrófavédelmi gyakorlatot 
június 13-án.

Mint minden évben kéte-
zer-négy óta, idén is ösz-
szeültek a szakemberek 
Kazincbarcika városában, 
hogy egy katasztrófa-
helyzet szimulálásával 
külső védelmi terv gya-
korlatot tartsanak, ezzel is 
erősítve az érintett szer-
vek reagálását egy ilyen 
helyzetre.
A nap a polgármesteri hi-
vatalban kezdődött, ahol 
Szitka Péter polgármes-
ter a védelmi bizottság-
gal tartott közös megbe-
szélést az adott szituáció 
kezelésének elindításáról. 

A városvezető elmondta, 
mennyire fontos egy vá-
rosnak egy vészhelyzet 
imitálása és megoldása, ha 
egy ekkora gyáróriás van 
a település mellett, fontos, 
hogy az esetleges problé-
mákra fel  legyen készülve 
mindenki.
Ezt követően Szent-Kirá-
lyi László tűzoltó ezredes, 
a Kazincbarcikai Kataszt-
rófavédelmi kirendeltség 
vezetője nyitotta meg a 
gyakorlatot néhány gon-
dolattal, melyben felhívta 
a figyelmet ezeknek a szi-
mulációknak a fontossá-

gára és a rutin megszer-
zésére.
A hivatal után a követke-
ző helyszín a Wanhua Bor-
sodChem Zrt. belterülete 
volt, ahol sor került ma-
gára a katasztrófa szimu-
lációs elhárítására. Itt azt 
feltételezték, hogy a gyár 
kettes telepén, egy Be-
rentéhez viszonylag kö-
zel eső részen, a helyben 
tárolt vasúti kocsik egyi-
ke megsérül. A tartályban 
cseppfolyós klórt tárol-
nak, ami a szivárgás során 
a légtérbe került és veszé-

lyezteti a környező lakos-
ság egészségét. Az ész-
lelést követően a riasztás 
a z o n n a l  m e g tö r té n t , 
mellyel egy időben a ka-
tasztrófavédelem megyei 
ügyeletét is figyelmeztet-
ték az adott szituációról. 
Az eset elhárítására a cég 
a legmodernebb műsza-
ki eszközöket veti be, így 
speciális tömítő eszkö-
zökkel és vízfüggönyökkel 
gátolja meg a szivárgást 
és a gáz terjedését.
– Nagyon örülünk ezek-
nek a gyakorlatoknak, hi-

szen így be tudjuk mu-
tatn i ,  hogy men nyi re 
felkészültek. Az is fontos 
számunkra, hogy építe-
ni tudjuk a kapcsolatun-
kat a környező települé-
sekkel. A kommunikáció 
kulcsfontosságú egy ilyen 
ese tbe n a kü l ö n böző 
egységek között, ilyen-
kor pedig alkalmunk nyí-
lik az információáramlást 
fejleszteni – tudtuk meg 
Klement Tibortól, a zrt. 
egészségbiztonsági és 
környezetvédelmi igaz-
gatójától.

A Barcika Szolg. Kft
ENERGETIKAI IGAZGATÓSÁGA 

KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELŐ
MUNKATÁRSAT KERES

Főbb feladatok:
• távhőszolgáltatási területen távhővezetékeken és hőközpontokban történő 

karbantartás és hibaelhárítás;
• ügyfeleknél történő gépészeti szerelések elvégzése.

Szakmai elvárások:
• szakmunkás végzettség;
• lánghegesztői képesítés;
• bevont elektródás ívhegesztői képesítés;
• B kategóriás jogosítvány, gépjárművezetési tapasztalat;

Pályakezdőket is várunk.
Előny:
• meglévő (2-3 éves) szakmai gyakorlat.

Személyiségbeli elvárások:
• precizitás, pontosság;
• megoldásorientált szemlélet;
• ügyfécentrikus gondolkodás.  

Amit kínálunk:
• alkalmazotti jogviszony;
• határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés;
• széles körű szakmai tapasztalatszerzési lehetőség;
• azonnali munkakezdési lehetőség;
• a munkába járás támogatása.

Munkavégzés helye: Kazincbarcika
Jelentkezés módja: a munkakör pontos megnevezésével, bérigénnyel ellátott önélet-
rajzzal https://barcikacentrum.hrmaster.hu/DataCenter/Registration/Position/16
Jelentkezés határideje: 2019. 07. 12.
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E LISM E R É S

VÁROSMARKETING  
GYÉMÁNT DÍJAT NYERT A FITT OVI

Idén június 5-én került sor az ötödik Országos Város-
marketing Díj pályázat díjátadójára, melynek a Mé-
diapiacON konferencián a - Magyar Marketing Szö-
vetséggel közös szervezésű „Smart City Smart 
Marketing” szekciója adott otthont. Kazincbarcika idén 
újra városmarketing gyémánt díjat kapott.

Az Országos Városmar-
keting Díj célja, hogy fel-
hívja a figyelmet a városok 
fejlesztésében egyre fon-
tosabbá és intenzívebbé 
váló marketingtevékeny-
ségre, annak sokszínűsé-
gére, eredményességére. 
A sikeres, hatékony mar-
keting-megoldások elis-
merésével és azok széles 
körű népszerűsítésével 
hozzá kívánnak járulni az 
igényes, szakmailag helyes 
gyakorlat elterjedéséhez 
- segítve a tapasztalat-
cserét, a városok vezetői, 
szervezetei és marketin-
gesei közötti együttmű-

ködést. A jó városmarke-
ting tevékenység ugyanis 
pozitív hatással van az ott 
élők mindennapjaira, a vá-
ros ismertségére és meg-
ítélésre. A szakmai zsűri a 
marketing munka szak-
maiságát, hatékonyságát 
és hatásosságát ismeri el 
a Városmarketing gyé-
mánttal, a szakmailag ki-
váló marketing védjegyé-
nek odaítélésével. 
Városunk 2019-ben a vá-
rosmarketing projektek 
programjai , kampányai 
kategóriában pályázott 
a Fitt Ovi Kazincbarcika 
programmal programok-

kal, melyet a szakmai zsűri 
gyémánt díjjal jutalmazott.
– Az idei sikeres pályázat-
nak köszönhetően összesen 
már kilenc városmarketing 
gyémánt díjjal büszkélked-
hetünk, ami szakmailag is 

megerősítést ad. Ez is bi-
zonyítja, hogy hatékonyan 
végzik a munkájukat a Bar-
cika Art Kft. és az együttmű-
ködő szervezetek munka-
társai, hiszen a színvonalas 
programjaink, illetve azok 

népszerűsítése rendre eléri 
a célját. A városlakók pedig 
rendkívül érdeklődőek, és 
aktívan részt vesznek az 
itt zajló eseményeken, ren-
dezvényeken – mondta el 
Szitka Péter polgármester.

SZAVAZZON!

LEGYEN KAZINCBARCIKA A 
„LEGVIRÁGOSABB ÚTI CÉL”!

A természetközeli városkép kialakítása mindig is prioritás volt városunkban, nincs 
ez másként a város születésnapja alkalmából sem. Az idén indított „65000 növényt 
a 65 éves városba” akció célja az, hogy minél színpompásabb és virágokban gazdag 
környezetben ünnepelhessék a városlakók a település alapításának évfordulóját.

A hagyományok eredmé-
nyeképpen Kazincbarci-
ka nagy sikereket arat a 
Virágos Magyarország 
mozgalom immár 25 éves 
múltra visszatekintő pá-
lyázatán, a Virágos Vá-
ros versenyen is. A díj ki-
írása óta eltelt 25 évben 
Kazincbarcika két alka-
lommal is megnyerte a 
legrangosabbnak számító 
Virágos Város kategóriát, 
2010-ben és 2013-ban is 
győzedelmeskedni tudott.
A Virágos Város díj elis-
merésen túl, 2016-ban 
Kazincbarcika megkapta 
a regionális kategória kü-
löndíját, az Arany Rózsa 
díjat, valamint tavaly az 
Év Városa különdíjat is.

A verseny rendezői kate-
góriánként Facebook-kö-
zönségszavazást szer-
ve z te k .  A  s z a v a z ó k 
között kertészeti ajándé-
kutalványokat sorsolnak 
ki, a nyertes települések 
kategóriánként elisme-
rő oklevelet és emléktár-
gyat kapnak. A közönség-
szavazás fődíja a
„Legvirágosabb Úti Cél” 
cím elnyerése. A vokso-
lási versenyben Kazinc-
barcika fotómontázsa is 
szerepel. A településre a 
„Virágos Magyarország” 
Facebook-oldalon, Ka-
zincbarcika képét like-ol-
va lehet szavazni július 
1-je 9 órától július 7-e éj-
félig.

PE DAGÓG I A I SZA KSZOLGÁ LAT

ANYANYELVI 
TEHETSÉGTÁBOR

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat Kazincbarcikai Tagintézménye idén már 4. alkalom-
mal szervezte meg június 17-e és 21-e között nagy sikerű 
anyanyelvi tehetségtáborát.  

Az intézmény a kazincbar-
cikai járás területén műkö-
dő iskolákban a szülők által 
önkéntes alapon kért 281 
gyermek esetében végezte 
el komplex pedagógiai szűrő-
vizsgálatát a 4. osztályosok 
körében, melyből harmincöt 
tanuló kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtott anyanyelvi 
területen a Pollack Mihály Ál-
talános Iskola több tagisko-
lájából, a Berentei Általános 

Iskolából és a Tompa Mihály 
Református Tagiskolából. 
A Farkas Ágnes nevével fém-
jelzett program az anyanyelvi 
képességek fejlesztése mel-
lett lehetőséget biztosított a 
nyelvi kreativitás, ötletes-
ség, a másképp gondolko-
dás gyakorlati alkalmazásá-
ra. A tábor különlegességét 
egy alkalommal a miskolci 
Herman Ottó Múzeum meg-
látogatása (múzeumpeda-

gógiai foglalkozás), több al-
kalommal pedig önismereti, 
valamint rekreációs sport- 
és ügyességet fejlesztő te-
vékenységek színesítették. 
Ehhez nyújtottak segítsé-
get gyógypedagógus, pszi-
chológus, logopédus és 
gyógytestnevelő kollégák, 
valamint tapasztalt közép-
iskolás mentorok az Irinyi 
János Református Oktatási 
Központból. Táborzárásként 
pénteken a gyermekek alko-
tómunkáiból a szülők jelen-
létében bemutatóra került 
sor, majd a diákok átvették a 
tehetségútleveleket is. 

M USK ÁTLI N Y UG DÍ JASH ÁZ

ÚJÍTÁSOK ÉS 
AJÁNDÉKOK

Befejeződött a Muskátli Nyugdíjasház belső renoválása. A Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata és a Barcika Szolg Kft. támogatásával megvalósuló felújítás után a lakók 
új függönyökkel, bútorokkal is gazdagodtak, valamint meglepetés ajándékot vettek 
át június 17-én. 

A munkálatok során a ház 
teljes belső terét, az ajtó-
kat és a -kereteket is új-
rafestették. A lakók ké-
nyelmének növeléséért a 
közösségi terekbe új bú-
torok érkeztek, illetve egy 
vadonatúj modern televí-
ziókészüléket is kaptak a 
lakók, melyet az önkor-
mányzat képviseletében 
Pásztor László nyújtott 
át.

A szépkorúak egészsé-
gére is gondoltak a támo-
gatók, ugyanis a Kazinc-
barcikai Fedett Uszodába 
szóló húsz alkalmas bérlet 
is szerepelt az ajándékok 
között. Az intézményben 
jelenleg több mint 30 lakó 
élvezheti az újításokat, ami 
azt jelenti, hogy a nyugdí-
jasház kihasználtsága közel 
100%-os.

VA K ÁC IÓ

ELBALLAGTAK A 
NYOLCADIKOSOK

Kazincbarcikán is végleg kicsengettek az általános is-
kolákban is, ami a 2018-2019-es tanév végét illeti. Az 
elmúlt napokban a leendő középiskolások és gimna-
zisták is búcsút intettek az általános iskola padjainak, 
ahol az elmúlt nyolc évet töltötték.

A Kazincbarcikai Pollack 
Mihály Általános Iskolá-
tól és tagintézményeitől 
összesen 242 fő végzős 
tanuló búcsúzott el, akik 
szeptembertől középfo-
kú tanulmányaikat kezdik 
majd meg. A Tompa Mihály 
Református Általános Is-
kolából 28 fő nyolcadikos 
tanuló ballagott június 15-
én szombaton délelőtt.

A tanév végét záró ünnep-
ségeken Kazincbarcikán 
összesen 2021 fő tanuló ve-
heti át bizonyítványát, majd 
kezdhetik el az aktív pihe-
nésüket, illetve a következő 
tanévre való felkészülést. 
A Tompa Mihály Reformá-
tus Általános Iskolában 385 
fő tanuló kezdheti meg nyá-
ri szabadságát a tanévzá-
ró után.

TOM PA M I H Á LY Á LTA LÁ NOS ISKOLA

JÁTÉKOS 
PROGRAMOZÁS

Az Irinyi János Református Oktatási Központ Tompa 
Mihály Általános Iskolája eredményesen pályázott a 
Nemzeti Tehetség Program, 60 órás, tanórán kívüli, 
a matematikai, vagy a természettudományos, vagy a 
digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- 
és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó 
program megvalósítására.

A pályázatot a 2018/2019 
– es tanévben valósítot-
ták meg, 12 felső tagoza-
tos tanuló részvételével 
és Lukácsné Bogár Mó-
nika pedagógus irányí-
tásával.
A tanév során a tanulók 
heti rendszerességgel 
végeztek olyan kódolási 
és programozási tevé-
kenységet, amely fejlesz-
ti a problémamegoldó ké-
pességet, az algoritmikus 
gondolkodást, a kreativi-
tást, valamint alkalmas-
sá teszi őket arra, hogy 
meglévő ismereteikből 
és tudásukból új tudást 
hozzanak létre.
A műhelymunkában a kó-
dolás történelmi gyöke-

reinek felkutatásakor - a 
titkosírások megismerése 
és kipróbálása után – saját 
titkosírást is készítenek.
A foglalkozásokon a kó-
dolással párhuzamosan a 
tananyagon túlmutató, az 
informatika órán nem al-
kalmazott IKT-eszközök 
megismerése (virtuális fa-
liújság, QR-kód olvasó és 
szerkesztő, szófelhő, info-
grafika), kreatív haszná-
latuk fejlesztése történik.
A program zárásaként 
QR-kódos csapatjátékra 
hívták a pedagógusok a 
szülőket, testvéreket, ba-
rátokat, akikkel képregényt 
és posztert készítettek az 
év legszebb, legviccesebb 
pillanatairól.
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M AGYA R ÚSZÁS NA PJA

DUPLÁZTÁK A 65 000 MÉTERT
A magyar úszás napja alkalmából Kazincbarcika szü-
letésnapjához kapcsolódóan 65 000 méteres úszást 
hirdettek a program szervezői. Vasárnap, azaz június 
16-án már reggel 8 órától érkeztek a fedett uszodába 
azok az úszást kedvelők, akik néhány hossz leúszásá-
val egyre közelebb hozták a szervezők által kitűzött 
65 000 méter teljesítését.

Az igencsak aktív ka-
zincbarcikaiak már a déli 
órákra teljesítették a célt, 
így az összesítések alap-
ján a meghirdetett táv 
több mint dupláját, azaz 
csaknem 150 000 métert 
sikerült összehozniuk az 
úszás szerelmeseinek. 
A sportos rendezvény 
házigazdája Biros Pé-
ter, háromszoros olimpi-
ai bajnok vízilabdázó volt, 
aki közönségtalálkozón 

mesélt pályafutásáról, 
sportkarrierjéről. A kö-
tetlen beszélgetés után 
az ismert sportember is 
a vízbe ugrott, hogy né-
hány karcsapás erejéig 
segítsen elérni a 65 000 
métert. A több mint 200 
fő résztvevő közül a leg-
többet, pontosan 8 910 
métert Fekete Kristóf 
úszta le, így ő is nagy-
ban hozzájárult az ered-
ményhez. A legidősebb 

résztvevő Mérten János 
volt, aki 71 éves kora el-
lenére rendszeresen mo-

zog, a magyar úszás nap-
ján 2000 métert úszott. 
A program legfiatalabb 

résztvevője a 7 éves Hol-
mos Bence volt, aki 1 332 
métert úszott.

V RC K VOLLEY BA LL TA LE NT 2019

TELT HÁZAS TÁBOR
Telt házzal indult hétfőn a Vegyész RC Kazincbarcika tehetséggondozó tábora, a VRCK 
Volleyball Talent 2019, amely a második sporttábor a klub életében.  

A tábor célja férfi vonalon 
az utánpótlás-nevelés, így a 
Vegyész öt megyében fel-
ügyeli a fiatal sportolókat. 
A kazincbarcikai egyesü-
let Nógrád, Borsod, Heves, 
Szabolcs és Hajdú megyék-
ből várta a jelentkezőket, 
de Ibrányból, Ózdról, Tisza-
újvárosból, Pásztó mellől, 
Budapestről és Szarvasról 
is érkeztek fiatal röplabdá-
sok a kéthetes táborba. Az 

eseményen természetesen 
kazincbarcikai fiatalok is 
edzenek.
A tréningeket Daniel Ora-
vec, a Vegyész utánpót-
lás-vezetőedzője irányítja, 
munkáját az együttes után-
pótlásedzői, Bagó László, 
Bokor Elek, Kovács Zoltán 
és Toronyai Miklós is segí-
ti. Az első nap a 16-20 éves 
fiatalok erőnléti felmérésen 
estek át, majd technikai tu-

dásuknak megfelelően cso-
portokban végeztek fel-
adatokat – délelőttönként 
az Irinyi Tornacsarnokban, 
délutánonként pedig a Don 
Bosco Sportközpontban.
A távolról érkezőknek a 
tábor díjtalan, szállást és 
napi háromszori étkezést 
kapnak, az ebédet közö-
sen fogyasztják el minden 
nap a kazincbarcikaiakkal. 

(Forrás: vrck.hu)

AUGUSZTUS 4.
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MODERN SZELLŐZŐ RENDSZEREK

BÍZZUK A SZÉLRE!
Bár sok szó esik manapság az 
energiatakarékosságról, a szi-
getelés és fűtési rendszerek mo-
dernizálásának a fontosságáról, 
nagyon sokszor elfeledkeznek 
azonban a társasházak üzemel-
tetői egy másik igen fontos, és 
valójában az előbbiekhez képest 
eltörpülő beruházási lehetőség-
ről, a szellőzőrendszerek korsze-
rűsítéséről. 
Egy-egy épületfelújítás során, a 
szellőzés ugyanis rengeteg eset-
ben háttérbe szorul, annak el-
lenére, hogy a teljes költségét 
nézve, talán a legkevesebb ráfor-
dítással megvalósítható ez a fej-
lesztés, a megtérülése pedig egy 
hőszigeteléshez képest szinte 
azonnali, feltéve, hogy a megfe-
lelő berendezések kerülnek be-
építésre. A lakóépületek mellett 
számtalan helyen használhat-
juk még a berendezést: műhely, 

csarnok, öltöző, pince, stb., ahol 
fontos a friss levegő!
A szellőző berendezések álla-
pota ugyanis komolyan befo-
lyásolja komfortérzetünket, egy 
jó választással pedig kiváló le-
hetőséget teremtenek kom-
fortérezünk és közérzetünk ja-
vítására. A régi, elavult 3 fázisú 
vil lanymotorok működtetése 
rendkívül magas villanyszámlát 
eredményez a lakóközösség tag-
jai számára, a magas karbantar-
tási költségek pedig szintén nem 
kímélik a felhasználók pénztár-
cáját. További problémát jelent-
het mindezeken túl, hogy a szel-
lőző rendszer közelségében, a 
legfelső szinteken élő lakóknak 
az ezen motorok működtetéssel 
járó zajt is el kell viselniük.
A megoldás olyan huzatfokozó 
rendszereket beépítése lehet, 
amely a szél energiájának fel-

használásával működik, és alap-
esetben nem igényel semmilyen 
más, elektromos energiaforrást. 
Ezek az energiatakarékos és 
környezetbarát megoldások ma 
már igen kedvező áron folyama-
tosan egészséges, friss levegőt 
és optimális szellőztetést biz-
tosítanak a társasházak lakói-
nak.  Így szinte ingyenesen, a szél 
energiájával megoldható az épü-
letek szellőztetése, növelve a la-
kók komfortérzetét, csökkent-
ve a lakók asztmás vagy allergiás 
tüneteit. 
Hasonlóan kevésbé ismert, de 
költséghatékonysági szempont-
ból érdekes energiamegtakarítá-
si formája lehet a huzatfokokozó 

turbinák mellett a huzatszabá-
lyozó rendszerek beépítése a 
már kiépített kéményekbe.
Ezek a rendszerek speciális ki-
képzésük révén bent tartják a 
kéményből egyébként szabadon, 
még éghető gázokat az égéstér-
ben, mellyel jelentősen növelhe-
tő a fűtési rendszerek hőleadása. 
Használatukkal csökkenthe-
tő a szél visszafújásos szénmo-
noxid-mérgezés veszélye, illetve 
jelentősen hozzájárul a kémé-
nyek és kazánok állagmegóvásá-
hoz, hiszen tökéletesítik az égést 
az égéstérben, megakadályoz-
va a kéményben az olyan káros 
anyagok lerakódását, mint a kát-
rány és korom. 

Érdeklődni a helyi forgalmazónál és kivitelezőnél lehet: 
Csabai Zsolt 06-20/421-3232. (x)
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KEDVES VENDÉGEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az uszoda július 30-ig 

vízcsere és karbantartás miatt ZÁRVA tart. 

Nyitás: július 31-én 06.00
Megértésüket köszönjük!

kazincbarcikai

Legyen részese, tudjon meg többet, hogyan is zajlik egy műsor felvétele!

Nyilvános felvételt tart a KOLORTV!
Kukkantson Ön is be a kulisszákba!
 
Június 24-én hétfőn 09.00 órától, egészen 13.00 óráig
a Völgyparkban KOLORLIVE SUMMER felvétel. 

• Hasznos információk a Kolorfesztivál 7.0 programjairól
• Helyi és környékbeli zenekarok, zenészek
• Táncos bemutatók
• Tanácsok kutyás és cicás gazdiknak a nyári melegben
• Mindent, amit a méz jótékony hatásáról tudni kell

JÚNIUS 24. 9.00–13.00
Kazincbarcika,

VölgyparkADÁSOK IDŐPONTJA
• Június 25. 10.00
• Július 2. 10.00
• Július 9. 10.00
• Július 16. 10.00
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CSEMPE  AZONNAL
ÓRIÁSI  VÁLASZTÉKBAN

Alu- és horganyzott
csatornák

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,

nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,

palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,

tetőcserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

Újságok, könyvek, szórólapok,
kiadványok, plakátok, prospektusok,

mappák, tömbök, formanyomtatványok,
falinaptárak, könyöklők, stb.
nyomdai úton való elkészítése.

Kibővült szolgáltatásainkkal várjuk régi és új ügyfeleinket.

Elérhetőségek: 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 56/B.
E-mail: info litoplan.hu • Web: www.litoplan.hu • Tel: +36 48 512 236@

Minden ami papír!

• EGYÜTTMŰKÖDŐ KÖZÖSSÉG 
• KREATÍV KÖZÖSSÉG 
• DIGITÁLIS VÁROS

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 28.

https://kolorcity.hu/felhivasok

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK  
MÁR ELÉRHETŐK!

Ingatlan címe Ingatlan alapterülete

Egressy út 29. 38 m2

Egressy út 11. 136 m2

Munkácsy tér 5. 55 m2

Egressy út 22. 55 m2

Egressy út 34. 39 m2

Szent Flórián tér 14 m2

Pollack M. út 32. 89 m2

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

Kapcsolattartó: Farkas Enikő Tel.: 06-20/364-2461 
E-mail: farkas.eniko@barcikaszolg.hu

ÜZLETHELYISÉGEK 
KIADÓK

www.mazsoko.hu
Tel.: 06-48/310-993
Cím: Kazincbarcika,

Táncsics Mihály út 11.

Ariel folyékony mosószer 3,3 l: 3 200 Ft 996 Ft/l
XIXO tea, több íz 1,5 l: 180 Ft 120 Ft/l
Apenta ízesített ásványvíz, több íz 1,5 l:  160 Ft 106 Ft/l
Hell energiaital, több íz 250 ml:  130 Ft 520 Ft/l
Bomba energiaital AKCIÓ 250 ml: 115 Ft   460 Ft/l
Tchibo Family 250 g: 450 Ft 1 800 Ft/kg
Lacikonyha tasakos leves, több íz 77 g: 220 Ft 2 857 Ft/kg

PÁLYAKEZDŐ FIÚ RAKODÓT KERESÜNK.  
Önéletrajzokat személyesen Kazincbarcika, Táncsics Mihály út 11. alatt várjuk!

Üdítők, kávék, sütemények, vegyiáru  nagy választékban kapható!


