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KOLORCOUNTRY KOLORCOUNTRY

TÉRSÉG

JUBILÁLT A FIGNÁR FESZTIVÁLUDVAR ÖRÖMZENE SAJÓIVÁNKÁN

KOMORÓCZI-VÁRNAP VADNÁN

SAJÓKAZÁN ZENÉLT A CZEMENDE

IGAZI SWINGHATÁS BERENTÉN

Tízedik alkalommal nyitotta meg kapuit a Fignár Fesztiváludvar augusztus 2-án, Dubicsány-
ban. A programsorozat egészen augusztus 5-éig várja az érdeklődőket kiállításokkal, kon-
certekkel és természetesen az utánozhatatlan hangulattal.

A hagyományokhoz híven 
idén is kiállításmegnyitókkal 
kezdődött a programsorozat, 
amelynek a Fignár házaspár 
ad otthont. A rendkívül han-
gulatos családi ház udvarán 
helyet kapnak kovács- és fo-
tóművészek – Fülöp Tibor, E. 
Szabó István, Szofi 
és Geri, Kövér Csaba 
és a rozsnyói Pix-XL 
fotóklub – alkotásai 
és a Heszalaga Vizso 
Deák Művészeti Mű-
hely munkái is.
A megnyitón Szitka 
Péter, Kazincbarcika 
polgármestere mon-
dott köszöntőt, aki 
beszédében hangsúlyozta, a 
Kolorfesztivál a kezdetek óta 
nagy hangsúlyt fektet arra, 
hogy ne csupán Kazincbarcika, 
de a térség értékeit is bemu-
tassa, menedzselje.
– A Kolorcity, mint városmár-
ka és a Kolorfesztivál, mint az 
ország legszínesebb össz-
művészeti fesztiválja siker-
történet, ez mára egyértel-
mű. Azonban célunk volt az is, 
hogy ebben a sikerben a tér-
ség is részesülhessen, ezért 
hívtuk létre a Kolorcountryt, 
melynek egyetlen célja, hogy 
megmutathassa országnak, 
világnak a környező telepü-

lések értékeit. Ilyen érték a 
Fignár Fesztiváludvar is, és 
nagy örömünkre szolgál, hogy 
a jubiláló rendezvény az 5. Ko-
lorfesztivál részeként idén is 
megvalósult – jelentette ki 
Szitka Péter, aki köszönetet 
mondott úgy Dubicsány, mint 

minden csatlakozott település 
vezetőjének azért, hogy po-
zitívan álltak hozzá a Kolor-
country kezdeményezéshez.

Fignár Zoltán ötlet- és há-
zigazda beszédében a jubi-
láló fesztiváludvarról szólt. 
Mint mondta, a rendezvényt 
igyekeztek úgy megszervezni, 
hogy az mindenben megfe-
leljen az elmúlt egy évtized 
hagyományainak.

– Tíz évvel ezelőtt, 
mikor az első Fignár 
Fesztiváludvart ki-
gondoltuk, szeret-
tünk volna egy olyan 
programot létrehoz-
ni, ami nem ér véget, 
amire igény lesz ké-
sőbb is. Örömmel ta-
pasztaltuk, hogy ez 
sikerült, és éppen 

ezért ez az elmúlt tíz év már 
meghatározta az idei progra-
mokat is. A kerek évforduló így 
aztán meghatározta az egész 

idei rendezvény szervezését: 
a hagyományokra építettünk 
mind a kiállítások, mind a fel-
lépők, mind pedig a kísérő-
programok terén – mondta 
Fignár Zoltán
A megnyitóval párhuzamo-
san nyitott a Magtár Galéria, 
amely a dubicsányi embe-
rek életét mutatja be az ér-
deklődőknek. A megnyitót 
követően a Vodku zenekar 
szórakoztatta a résztvevő-
ket, akik eközben finomabb-
nál finomabb borokat kóstol-

hattak. Természetesen idén is 
jutott mindenkinek abból az 
1500 darab töltött káposz-
tából, melyet a helyi asz-
szonyok készítettek, és ami 
minden évben igazi kulináris 
élménnyé varázsolja a jubiláló 
Fignár-udvart.
A programok csütörtökön dél-
után író-olvasó találkozóval 
folytatódtak, melyen Bónizs 
Róbert: Ördögi erő – Toldi című 
könyvét mutatták be. Az első 
kötet a főhős gyerekkorától, 
1330-tól Nagy Lajos első 
nápolyi hadjáratáig, 1348-ig 
követi nyomon a trónörökös, 
illetve később ifjú uralko-
dó életének eseményeit. Az 
irodalmi eseményt követően 
ismét a zenéé volt a fősze-
rep: este Ferenczi György és 
a Rackajam, majd a Vodku fiai 
szórakoztatták a nagyérde-
műt.
Másnap a Kabin Band, az En-
dorfin és a Dindes D’espace 
zenéjére fesztiválozhattak a 
Dubicsányba látogatók.

Augusztus 7-én sem ma-
radt programok nélkül a 
Kolorcountry: Sajóiván-
kára, a fesztiválra már so-
kadszor visszatérő Magyar 
Vista Social Club látogatott 
el.
Az eseményen elsőként a 
sajógalgóci diákok egy kü-
lön erre az alkalomra ko-
reografált flashmobot ad-
tak elő az érdeklődőknek, 
majd Seszták Ottó, a tele-
pülés polgármestere kö-
szöntötte a megjelenteket, 
ezt követte a várva várt 
MagyarVista-koncert.

A nyolc tagot számláló ze-
nekar 2011 tavaszán alakult 
azzal a céllal, hogy a lehető 
legjobban kitolják a kulturá-
lis határokat minden irányba. 

Az együttes stílusa számos 
összetevőből áll, dalaikban 
ötvözik a ’60-as évek ze-
néjét és a modern könnyű-
zenét, valamint a népzenét.

A jazz, a pop, a rock, a latin, 
a blues és a folk találkozása 
saját szerzeményeken ke-
resztül történik meg. Így akár 
Nyugat-Európában, akár az 
Amerikai Egyesült Államok-
ban, akár Keleten hallgatják 
a dalokat, mindenkinek is-

merős lehet egy-egy dallam, 
mégis valami teljesen új és iz-
galmas világgal találkoznak.
A nem mindennapi koncert-
re kilátogatók a banda leg-
népszerűbb dalait hallhatták, 
amelyre több százan voltak 
kíváncsiak.

Vadna középkori törté-
nelmében Komoróczi Pé-
ter neve rémülettel töltöt-
te el a hajdan élt lakókat. A 
cseh-morva zsoldosve-
zér, Giskra szolgálatában 
álló Komoróczi elfoglalta a 
települést, ahol 1457-ben 
emeltek kővárat, innen sa-
nyargatva a környék lakos-
ságát. I. Mátyás megunva a 
fosztogatásokat, Rozgonyi 
Sebestyént sereggel küld-
te a kényúr megfékezésére. 
Az ostrom során elfoglalták 
és földig rombolták az erő-
dítményt. Az egykori várúr 
emlékét elevenítik fel a ne-
vével fémjelzett nap tartá-

sával.  A lovagi életmódot 
idézte meg a gyerekek hét-
próba versenye. Hét hely-
színen egy-egy ügyességi 
próbát kellett teljesíteniük 
az apró lovagjelölteknek. A 
sikeres teljesítményt lovagi 
oklevéllel jutalmazták. Idén, 
mint minden rendezvény, a 
falunap is a 780 éves év-
forduló köré épül, ezért az 
istentiszteletet követő be-
szédében Bencze Péter pol-
gármester kihangsúlyozta, 
hogy az ősök összefogá-
sa, együttes munkája áll-
jon követendő példaként 
napjaink polgárai előtt, hi-
szen csak így élhet tovább 

a falu. A programban ezu-
tán népszerű előadók lép-
tek a publikum elé. Kora dél-
után Varga Feri és Balássy 
Betty, valamint Aradszky 
László adott koncertet. A 
születésnapi torta felszegé-
se után a helyi Őszirózsák 
Nyugdíjasklub készült egy 
csokorra való nótával, majd 
Sancy, a mulatós sztár szó-
rakoztatta a közönséget. 
Este a Jump Rock Band retro 
és rockslágerekből össze-
állított produkcióját láthat-
ták-hallhatták a jelenlévők. 
Az ünnepi megemlékezés 
tűzijátékkal és éjfélig tartó 
utcabállal zárult.

A Kolorcountry idei második állomásán, Sajókazán a Rad-
vánszky-kastély teraszán a Czemende zenélt augusztus 
6-án.

A programot Stefán Lász-
ló, Sajókaza polgármestere 
nyitotta meg, aki beszédé-
ben hangsúlyozta, régóta 
jó az együttműködés a te-
lepülés és Kazincbarcika 
között, a Kolorfesztiválhoz 
a kezdetek óta csatlakoz-
nak programokkal, de nem 
volt ez másként a Borsodi 
Művészeti Fesztivál idején 
sem.
Dr. Makkai Orsolya, a Bar-
cika Art Kft ügyvezető 

igazgatója kiemelte, a Ko-
lor country márka életre hí-
vásával a térségi települé-
sek együttműködésének 
elmélyítése volt Kazincbar-
cika célja és örömmel látták, 
hogy már az első évben si-
kert értek el, hiszen a ko-
rábbinál jóval többen csatla-
koztak a Kolorfesztiválhoz.
A szélesebb közönség előtt 
a Csillag születikben bemu-
tatkozott Czemende ze-
nekar izgalmas színfolt a 

magyar zenei élet palettá-
ján. Zenéjükben különböző 
stílusokat ötvöznek, érde-
kes, akár népi hangszerek-
kel fűszerezve, ezzel egye-
di hangzásvilágot teremtve, 
amit méltóképpen kiegészít 
a csak rájuk jellemző „Cze-
mendés” szövegvilág. Idén 
új koncertműsorral jelent-
keztek, régebbi, jól ismert 
zenéik mellett ezt is láthat-
ták azok, akik Sajókazán ki-
látogattak a koncertjükre.

A Kolorcountry augusztus 
8-ai állomása Berente volt.
Még mielőtt az ország első 
számú swing és boogie zene-
kara a színpadra lépett volna, 
az érdeklődők a sajógalgó-
ci diákok táncos produkció-
ját láthatták. Majd dr. Mak-
kai Orsolya, a Barcika Art Kft. 
ügyvezető igazgatója egy em-
léklappal köszönte meg Roza 
Lászlónak, Berente polgár-
mesterének, hogy a település 
idén is csatlakozott az ország 

legszínesebb és leghosszabb 
fesztiváljához. Ezt követően 
a Group’n’Swing fergeteges 
előadással rázta fel a közön-
séget.
A formáció 2006 júliusában 
alakult 10 professzionális ze-
nészből, a swing és shuffle 
nagymestereiből. Az együt-
tes repertoárja rendkívül sok-
színű, amelyben saját dalok és 
népszerű feldolgozások egy-
aránt hallhatóak. A zenekar 
első nagylemeze 6 éve jelent 

meg „Swing, amíg élek!” cím-
mel. Második nagylemezük a 
„Botrány” 2013-ban Fonog-
ram-díjat nyert, legutóbbi 
nagylemezük, a „Most légy 
férfi!” is osztatlan sikert ara-
tott. A zenekar számos helyen 
megfordult már, a közönség 
pedig imádja őket, így volt ez 
Berentén is, ahol a boogies 
swinges, jazzes, latinos, he-
lyenként rockabillys dallamok 
magával ragadták a koncertre 
kilátogatókat.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

URBACT „Jó Gyakorlat Város” elismerés Kazincbarcikának

Kazincbarcika, 2017. augusztus 01.

Óriási elismerésben részesült városunk: Kazincbarcikát is beválasztották az értékelők az Európai Unió integrált városfejlesztési 
programja, az URBACT azon települései közé, amelyek valamely területen egy már jól bevált megoldással a többi településnek 
mintául tudnak szolgálni. 

Kazincbarcika a legjobb kilencvenhétben

A kétszázhetven pályázó közül európai szinten összesen kilencvenhét város nyerte el a „Jó Gyakorlat Város” elismerést, amit ünnepélyesen 
Tallinban, az október 3-a és 5-e között zajló URBACT Városfesztivál díjátadóján jelentenek be. Az Európai Tanács észt elnöksége alatt 
megrendezett fesztiválon, amely az idei év egyik legrangosabb városfejlesztési témájú eseményének ígérkezik, több mint 450 önkormányzati 
és városfejlesztési szakember előtt ismertetik a kiválasztott városok képviselői a náluk jól bevált gyakorlatokat. 

Idősek a fiatalokért

Kazincbarcika jó gyakorlata a generációk együttműködésén alapul: az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub által a város egyik szegregált, 
herbolyai részén élő, hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezett foglalkozásokból bontakozott ki. Az önkéntes alapon nyújtott foglalkozások 
annyira sikeresek voltak, hogy azokat a város központjában heti rendszerességgel folytatták a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának szervezésében. A már több éve zajló programban évente átlagosan 25-30 fiatal vesz részt, 
melynek jóvoltából fejlődött a gyermekek kommunikációs készsége, erősödött az önbizalmuk és a tanulmányi eredményeikben is 
javulás figyelhető meg.

Önkéntes alapon segítenek

A generációk közti együttműködés szellemében az Idővár Klub önkéntes alapú, sokoldalú tevékenységén belül fogyatékosoknak is szervez 
programokat, ismeretterjesztő munkát folytat a város történetével kapcsolatban, történelmi versenyeket rendez általános és középiskolás 
diákoknak. Három évvel ezelőtt úgynevezett érték-transzfer programot indítottak a fiatalokat érdeklő témakörökben (például partnerválasztás, 
ünnepek, önkéntesség) a Szikra Alapítvánnyal együttműködve. 

Valós társadalmi problémák kezelése

A nyugdíjas pártfogókat sok gyerek egyfajta nagymama-helyettesítőnek tekinti és példaképként néz fel rájuk. A szűk körű kezdeményezés 
mára a generációk és a helyi közösségek közti városi szintű együttműködéssé nőtte ki magát, amit más európai városokban is érdemes 
alkalmazni, hiszen valós társadalmi problémák kezelésére alkalmas, lehetőséget ad az időseknek, hogy hasznosan, aktívan töltsék 
idejüket, és ezzel segítsék a fiatalokat és családjaikat.

Mi az URBACT?
A 2002 óta működő URBACT Program - amely az első 
európai területi együttműködési program - a fenntartható 
városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét 
és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő 
európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott 
problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket 
a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső 
szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül 
pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és 
tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

URBACT-kapcsolat
URBACT Secretariat

communication@urbact.eu
www.urbact.eu

Kapcsolat
Kazincbarcikai 

Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Iroda

hivatal@kazincbarcika.hu
36 48 514 731

www.kazincbarcika.hu

> A kazincbarcikai és a magyarországi URBACT-projektekkel kapcsolatos további információ elérhető az alábbi weboldalon: www.urbact.hu

FA LFE STÉ S

3D-S UNIKORNIS 
KAZINCBARCIKÁN
Lapzártánkkor készítette Kazincbarcikán 3D-s falfest-
ményét az utcai művészet kiemelkedő alakja, a holland 
születésű Remko Van Schaik. A fém unicornist ábrázo-
ló mű a Fő tér 19. számú lakóház homlokzatát díszíti. A 
street art művészt a városlakók és a fesztiválozók is fi-
gyelemmel kísérhették alkotás közben.

N E MZETKÖZI DI Á KOLI M PI A

DUPLA 
ARANYÉREM
A Nemzetközi Matematika 
Diákolimpia 1959 óta éven-
te megrendezett diákver-
seny, melyen a magyar csa-
pat 2017-ig 57 versenyen 
vett részt, ahol összesen 
81 arany-, 160 ezüst-, 95 
bronzérmet és 10 dicsére-
tet szerzett a 378 verseny-
ző. Ezzel a teljesítménnyel 
Magyarország a 4. helyen 
áll a nemzetek összesített 
rangsorában. 
Bizonyára emlékeznek ol-
vasóink arra, hogy 2016-
ban a Hongkongban meg-
rendezett matematika 
diákolimpián Gáspár Attila, 
- a Miskolci Földes Ferenc 
Gimnázium tanulója, aki nem 
mellesleg Kazincbarcikán él 
szüleivel és húgával, s az 
Ádám Jenő Tagiskola tanu-
lója volt hatodik osztályos 
koráig - aranyérmet szer-
zett.

Júliusban Rio de Janeiro 
adott otthont a rangos 
matematika diákolimpiá-
nak, amelyen Attila ismét 
részt vett a magyar csapat 
tagjaként, ahol újra arany-
érmes lett.
Ezt a fantasztikus telje-
sítményt tovább fokoz-
ta augusztusban a Te-
heránban megrendezett 
Nemzetközi Informati-
kai Diákolimpián, ahon-
nan aranyéremmel tért 
haza a napokban. Az elért 
eredmény súlyát eme-
li az a tény, hogy 2008 
óta nem volt aranyérmes 
versenyzője Magyaror-
szágnak az informatikai 
diákolimpián. Informáci-
óink szerint Gáspár Attila 
az első olyan magyar ver-
senyző, aki két tantárgy-
ból lett aranyérmes nem-
zetközi diák olimpián!

KOLOR KÖLYÖKSZIG ET

A KICSIK BIRODALMA
Augusztus 5-én nyílt a Ko-
lor Kölyöksziget a Mezey 
István Művészeti Központ-
ban. A lurkók elsőként egy 
igazi csokiparádén vettek 
részt, hiszen Willy Wonká-
val, a Charlie és a csokigyár 
című film főhősével együtt 
vonatoztak és finomabbnál 
finomabb édességeket kós-
toltak.
Majd a több mint tízéves 
múltra visszatekintő Bubo-
rék együttes saját szerze-
ményeivel szórakoztatta a 
legkisebbeket. Az interaktív 
„Buborék partyn” nemcsak 
a gyerekek, hanem a szülők 
is táncra perdültek. Az apró-
ságok ez idő alatt különféle 
luficsodákat és aranyteto-
válást is kaptak.
Másnap a kis fesztiválozók 
a Sajómenti Népművésze-
ti Egyesület kézműves ját-
szóházában kreatívkod-

hattak, majd Csernyik Pál 
Szende láb-báb műsorát 
követhették figyelemmel. A 

kölyöksziget második nap-
ját Rutkai Bori-koncertje 
zárta. A gyerekek boldogan 

énekelték kedvenc dalaikat 
Bori val, táncoltak, vonatoz-
tak és örömükre előkerül-
tek a sárkány- és az űrha-
jósbábok is. A különleges 
dallamvilágon, az egyedi 
hangzáson és vizuális élmé-
nyen a gyerekek és a szülők 
is jól szórakoztak.
Hétfőn a Völgy parkban 
kézműves bütykölde, és 
peonza-verseny, az Eg-
ressy Béni Városi Könyv-
tárban könyvtárkóstolgató, 
a Mezey-házban kölyök-
mozi várt kicsiket és na-
gyokat.
Kedden a a környezettuda-
tosság jegyében alkottak a 
gyerekek, akik kartonpapír 
és akrillfesték segítségé-
vel szebbnél szebb tárgya-
kat készítettek. Eközben a 
„KolorArt Visual” műhely-
ben filmes, fotós és grafikai 
foglalkozásokon vehettek 
részt az érdeklődők. 

5. KOLOR FE SZTI VÁ L

KORTALAN GYEREKDALOK 
HALÁSZ JUDITTÓL
Az 5. Kolorfesztivál egyik 
helyszíne, a Don Bosco 
Sportcsarnok adott ott-
hont Halász Judit „Csiribiri” 
című előadásának. A Kos-
suth és Príma Primissima 
díjas énekesnő néhány év-
vel ezelőtt járt Kazincbar-
cikán. Pályafutása során 
tizennyolc lemeze jelent 
meg, amelyeken generáci-
ók nőttek fel. Halász Judit 
előadóestjén megunhatat-
lan, kortalan gyermekdalok 
csendültek fel. 
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Az 5. Kolorfesztivál augusz-
tus 4-ei programjai délután 
a volt Jókai szakközépiskola 
udvarán kezdődtek a Grafitti 
Jammel, ahol 27 különböző 
méretű fal állt a fiatal művé-
szek rendelkezésére, hogy 
kibontakozzanak. 
Az elkészült grafittik té-
májával kapcsolatban nem 
volt megkötés, így a fiata-
lok munkájának kizárólag 
a képzelet szabott határt. 
Graffitizni egyénileg és cso-
portosan is várták a színez-

ni vágyókat, az alkotások-
hoz pedig a felületen túl a 
festéket is a Kolorfesztivál 
biztosította, de aki ragasz-
kodott a megszokott már-

kákhoz, színekhez, hozhatta 
a sajátját is.
Az épület falain túl, lehető-
ség volt garázsok festésére, 
ezek is – akárcsak a falak 

festése – szigorú szabályok-
hoz voltak kötve. A festéshez 
szükséges felületek lefogla-
lásához előzetes regisztráci-
óra volt szükség, de a szer-

vezők rugalmasak voltak, így 
lehetőséget biztosítottak az 
újonnan érkezők számára is. 
Művészkedés közben nem 
volt hiány zenében sem, így 
talán jobban ment a munka 
a nagy forróságban. Az ese-
ménynek két különlegessé-
ge is volt: nemcsak a falak, 
hanem az egykori iskola tor-
natermének ablaküvegei is 
a művészek „vásznaként” 
funkcionáltak, valamint az 
ifjú alkotókhoz Deniz is ki-
látogatott.

Deniz nagyzenekaros élő-
koncertjével, valamint a 
Halott Pénz fellépésével 
kezdődtek augusztus 4-én 
az 5. Kolorfesztivál köny-
nyűzenei programjai. Az 
egész estés bulin több ez-
ren tomboltak együtt az 
újgenerációs zeneka-
rok legjobb slágere-
ire.
A Csónakázó-tónál 
felállított nagyszín-
padon a Fonogram- 
és BarcikArt-díjas 
dalszövegíró, rapper, 
a kazincbarcikai szár-
mazású Deniz nagyze-
nekaros élőkoncertjével 
egy órán keresztül szóra-
koztatta a nagyérdeműt, 
hogy aztán átadja a tere-
pet a Magyarország egyik 

legnépszerűbb újgenerá-
ciós zenekarának, a Halott 
Pénznek. A két banda fel-
lépésén több ezer ember 
tombolt együtt.

Szombaton a fesztivál fő 
helyszínén a népzene sze-
relmeseinek kedvesked-

tek a szervezők. Először 
a többek között eMER-
TON, Fonogram és Liszt 
Ferenc-díj jal büszkélke-
dő Herczku Ági és a Banda 
kápráztatta el zenéjével a 
kilátogatókat, majd a „régi” 

kedvencek álltak a szín-
padra. A legendás Csík 

Zenekar évről évre 
visszatérő fellépője 
a Kolorfesztiválnak. 
Az együttes ebben 
az évben is a legis-
mertebb dalait adta 

elő a nagyérdemű-
nek.

A Csónakázó-tó nagyszín-
padán vasárnap a rocke-
reké volt a főszerep. Este 
hattól a kazincbarcikai kö-
tődésű Riff-Raff Company 
egyórás koncertjén szó-
rakozhattak a kilátogatók. 
Őket két rocklegenda kö-
vette: este héttől a legen-
dás Piramis, majd a P. Mo-
bil hozta el Kolorcitybe az 
örökzöld slágereit. A mű-
sorok közben megérke-
zett a hidegfront is, mely 
viharokkal vetett véget az 
közel egy hete tartó hő-
hullámnak, és bár a szaka-
dó eső miatt sokan „me-
nekülőre fogták”, a vérbeli 
rocke rek így is végigtom-
bolták a koncerteket.

GRAFFITI JAM

SZABADON FÚJHATTAK

NAGYKONCERTEK

ZÚZÓS HÉTVÉGE
• RENDEZVÉNYEK 15-800 FŐIG
• SZÁLLÁSLEHETŐSÉG
• HORGÁSZAT
• CSALÁDBARÁT STRAND
• WAKEBOARD ÉS JETSKI
• BOB MARLEY BÁR

Info: www.vadnapark.hu
Tel.: 06-30/399-4048

* 
SUZUKI 

Alapfelszereltségben 

KLÍMA, 7 LÉGZSÁK, ABS, ESP 

SZABD SUZUKI 
marka kereskedés 

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

www.szabosuzuki.hu 

Itt mindent megtalálsz amire vágysz! 
A  kicsitől (30 Mbit/s) 

a legnagyobbig (1000 Mbit/s)
Széles választék, kedvező árak.

200 TV csatorna, amelyből
45 Full-HD minőségű.

Sok-sok műsor Kódolatlanul is.
Telefon INGYEN számhordozással.

TV csatornák között ZENEMŰSOROK:
MuzsikaTV, SlágerTV, Zenebutik, VIVA, MTV European, 
MTV Dance, MTV Rocks, MTV Hits, MTV Live HD, VH1, 

Music Channel HD, H!T Music Channel, MEZZO HD
Részletek az Ügyfélszolgálaton.

Megrendelés:
PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.

Telefon: 06-48/512-448 E-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötő: 06-20/563-6496, 06-20/537-2550

HELYBEN 
VAGYUNK

KAZINC OPTIKA
Kazincbarcika,
Egressy Béni út 31.

48/412-717
20/587-4715

NYÁRI AKCIÓ
napszemüvegeink árából

Szemüveglencsék és keretek nagy árengedménnyel!
A részletekért érdeklődjön személyesen üzletünkben!

Ingyenes látásvizsgálat mindennap!
Kontaktlencse-illesztés bejelentkezés alapján!

kedvezményt
adunk!

20% 30% 40%
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5. KOLORFESZTIVÁL ÖSSZESÍTETT PROGRAM 2017
Dátum Kezdés Település Helyszín Program Elővétel Helyszín

Augusztus 13-ig egész 
nap

Aggtelek Baradla-barlang XLIV. AGGTELEK KUPA HEGY- 
ÉS SZIKLAMÁSZÓ FESZTIVÁL Ingyenes

Augusztus 11. 
péntek

15.00

Kazincbarcika

Völgy park – 
Kolor KölyökSziget

KÉZMŰVES BÜTYKÖLDE
Ingyenes

16.00 SZEMEREI LÁSZLÓ BŰVÉSZMŰSORA
19.00

Csónakázó-tó
VÖLGYESI GABI-UNIQUE AKUSZTIK

1 500 Ft 2 000 Ft
21.30 MAGNA CUM LAUDE

Augusztus 12. 
szombat

15.00

Kazincbarcika

Völgy park –Kolor KölyökSziget BUBORÉKSHOW Ingyenes

19.00
Csónakázó-tó

LOTFI BEGI
1 500 Ft 2 000 Ft

21.30 RÚZSA MAGDI
Augusztus 12-13. Kazincbarcika Irinyi Tornacsarnok KOLORREKORD: 24 ÓRÁS TOLLASLABDA Ingyenes

Augusztus 13. 
vasárnap

14.00
Kazincbarcika

Mezey István Művészeti Központ KOLORPIKNIK: BALÁSSY BETTY ÉS VARGA FERI, 
CZUTORBORSÓK GYERMEKKONCERTJE Ingyenes

17.00 Szent János  
Görögkatolikus Templom HORGAS ESZTER: ÖRÖMZENE 1 000 Ft 1 500 Ft

20.00 Kurityán Kastélykert (esőhelyszín: 
Evangélikus templom) MISKOLC DIXIELAND BAND Ingyenes

19.00
Kazincbarcika Csónakázó-tó

CHILDREN OF DISTANCE
1 500 Ft 2 000 Ft

21.30 MAJKA & CURTIS LIVE

Augusztus 14. 
hétfő

13.00

Kazincbarcika

Mezey István Művészeti Központ TÁNCOS SZAKMAI HÉT NYÍLT NAPJA

Ingyenes
15.00 Völgy park – Kolor KölyökSziget KÉZMŰVES BÜTYKÖLDE
16.00 Mezey István Művészeti Központ KÖLYÖKMOZI
19.00 Rudabánya Szabadidőpark TAKÁTS TAMÁS BLUES BAND

Augusztus 14–18. Kazincbarcika Mezey István  
Művészeti Központ

TÁNCOS SZAKMAI HÉT A FLASH TÁNC STÚDIÓVAL 
(Bencs Zoltán, Kugler Zsolt, Szudki Osayma) Részvételi díjas 

Augusztus 15. kedd

15.00
Kazincbarcika Völgy park – 

Kolor KölyökSziget
KÉZMŰVES BÜTYKÖLDE

Ingyenes15.00 KOLORART VISUAL

18.00 Edelény Borsodi Tájház (esőhelyszín: 
Művelődési Központ) MYRTILL ÉS A SWINGUISTIQUE: EDITH PIAF-EST

19.00 Kazincbarcika Szent Család Templom NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS  
PRO MUSICA LEÁNYKARA 1 000 Ft 1 500 Ft

Augusztus 16. 
szerda

14.00

Kazincbarcika Völgy park – 
Kolor KölyökSziget

JÁTÉKOS TUDOMÁNY

Ingyenes
15.00 KÉZMŰVES BÜTYKÖLDE
16.00 SPORTVETÉLKEDŐ
18.00 Szuhakálló Kastélykert MISKOLCI ILLÉS EMLÉKZENEKAR

Augusztus 17. 
csütörtök

17.00
Kazincbarcika

Felső-Barcikai  
Református Templom

KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
TANÁRAINAK HANGVERSENYE Ingyenes

18.00 Ambrózia  
Étterem és Panzió KOLOR GRILLVACSORA, VENDÉG: SZABÓ LESLIE Felnőtt: 6 600 Ft 

Gyermek: 4 620 Ft

Augusztus 18. 
péntek

16.00 Dédes-
tapolcsány

Vásártér
EGRI PINCESZÍNHÁZ: PINOKKIÓ

Ingyenes
17.30 EGRI PINCESZÍNHÁZ: PÁRTERÁPIA
19.00

Kazincbarcika Fő tér
CIMBALIBAND-RECYCLE-KONCERT

21.30 BUDAPEST BÁR

Augusztus 19. 
szombat

14.00 Térség KOLORTÚRA KISVONATTAL 500 Ft

16.00

Kazincbarcika

Fő tér BORMUSTRA Ingyenes

17.00 Belváros KOLORTÚRA KISVONATTAL 500 Ft

19.00 Fő tér PÁL ISTVÁN „SZALONNA”

Ingyenes19.00 Sajószentpéter Korona Söröző előtti tér (esőhely-
szín: Kulturális Központ) BRAVO JOHNNY

21.30 Kazincbarcika Fő tér DEMJÉN FERENC

Augusztus 20. 
vasárnap

10.00 Kazincbarcika Fő tér SZABADTÉRI SZENTMISE Ingyenes

14.00 Térség KOLORTÚRA KISVONATTAL 500 Ft

15.30

Kazincbarcika

Egressy Béni Művelődési Központ ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS Zártkörű

16.00 Fő tér BORMUSTRA Ingyenes

17.00 Belváros KOLORTÚRA KISVONATTAL 500 Ft

17.00

Fő tér

BUDA FOLK BAND

Ingyenes
19.00 HEINCZ GÁBOR „BIGA”, VERES MÓNIKA „NIKA”, 

ÉLIÁS JR. & ABRAKAZABRA
21.30 KERESZTES ILDIKÓ
23.00 TŰZIJÁTÉK

Augusztus 25. 
péntek

18.00
Sajógalgóc Templom tér

GÜSCH
1 000 Ft

19.00 PÉTER SZABÓ SZILVIA AKUSZTIK
Augusztus 26. 

szombat 21.00 Vadna Vadna Park LIGHTS OFF SHOW 1 500 Ft 2 000 Ft

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

KOLORFUND PÁLYÁZATI ALAP 
– A VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV FEJLESZTÉSÉNEK 

TÁMOGATÁSÁRA KAZINCBARCIKÁN
A TÁMOGATÁS CÉLJA
A Pályázati Alap célja, hogy fejlesztési célú 
támogatással ösztönözze Kazincbarcikán 
a mikro- és kisvállalkozások megújulá-
sát, innovatív fejlesztéseit új termék, vagy 
szolgáltatások fejlesztésének, bevezetésé-
nek társfinanszírozásával. A vállalkozások 
működésének stabilizálásával és eredmé-
nyességük javulásával hozzájárulhatnak 
Kazincbarcikán új munkahelyek teremté-
séhez.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 
A fejlesztési célú vissza nem térítendő tá-
mogatás rendelkezésre álló keretösszege: 
20.000.000.- Ft.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A benyújtott pályázatok által igényelhető 
támogatás:
• minimális összege: 500.000.- Ft
• maximális összege: 3.000.000.- Ft.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, TÁMOGATÁSI 
INTENZITÁS
A Pályázati Alapból igényelhető maximá-
lis támogatás a projekt össz költségének  
60%-a, de legfeljebb 3.000.000.- Ft.

A LEHETSÉGES PROJEKTVÉGREHAJTÓK 
KÖRE
A támogatásra kizárólag a Kazincbarcika 
város közigazgatási területén belül tevé-
kenységet végző, vagy a városban letelepü-
lést és munkavégzést tervező vállalkozások 
jelentkezhetnek.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE 
2017. szeptember 8. 11:30. helye: Kazincbarci-
ka Város Önkormányzata, 3700 Kazincbarci-
ka, Fő tér 4. 207. szoba.
A támogatható tevékenységek körét és a pá-
lyázattal kapcsolatos részletes informáci-
ókat a www.kolorlab.hu honlapon elérhető 
Pályázati Felhívás és Útmutató tartalmazza.

A Pályázati Alappal kapcsolatban az Ön-
kormányzat konzultációs napokat hirdet, 
ahol lehetőség nyílik a tervezett projektek-
kel kapcsolatos kérdések megbeszélésére 
max. 30 perc időtartamban a Pályázati Alap 
menedzsmentjével. A konzultációra előze-
tes bejelentkezés szükséges! Jelentkezni és 
időpontot kérni a juhasz.n.judit@kazincbar-
cika.hu címen lehet a konzultációs napokat 
megelőzően.

A KONZULTÁCIÓS NAPOK IDŐPONTJA:

2017. augusztus 24. (csütörtök) 9:00-tól
2017. augusztus 31. (csütörtök) 9:00-tól

Helyszíne: Kazincbarcikai Polgármesteri Hi-
vatal (Fő tér 4.), földszinti 2-es tárgyaló.

PÁLYÁZATI ALAP

24 ÓRÁS 
TOLLASLABDA 
REKORD KÍSÉRLET AZ 5. KOLORFESZTIVÁLON 
2017. augusztus 12-13.  
(szombat-vasárnap) 10.00-10.00
Irinyi Tornacsarnok (Kazincbarcika, Lini István tér)

AUGUSZTUS 12. 
9.00 Érkezés és regisztráció a helyszínen  

(egész nap lehetséges)

9.30 Ünnepélyes megnyitó
 Köszöntőt mond Klimon István alpolgármester
 A rendezvényt megnyitja Varga Béla, a Wanhua 

BorsodChem Zrt. HR és kommunikációs igazgatója,  
az esemény fő támogatója

A rekordkísérlet kezdete: augusztus 12. szombat 10.00
A rekordkísérlet befejezése: augusztus 13. vasárnap 10.00

A rekordkísérletben az előzetes regisztrációt követően  
bárki részt vehet! Tollasütőt és labdát a rendezők biztosítanak.  

Belépés tornacipőben!

Előzetes jelentkezés: savel.marianna@gmail.com
Érdeklődni: 06-30/403-2347

KOLORREKORD
Gyere, játssz velünk!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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ÚTLEZÁRÁSOK 
a Kolorfesztivál ideje alatt!

• AUGUSZTUS 17–21. 
Egressy út körforgalom és posta közötti 
szakasza

• AUGUSZTUS 20. 13.00–00.00 
Polgármesteri hivatal mögötti parkoló 

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

IMPRESSZUM

KOLOR 7 – kulturális és közéleti hetilap, 
megjelenik péntekenként

ISSN 2416-2531
Megjelenik hetente 35000 példányban.

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

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

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

Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és 
Könyvkiadó Kft. Lajosmizse 

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

Az 5. Kolorfesztivál jegyértékesítési pontjai és azok nyitvatartása

Helyszín Cím Elérhetőségek Nyitvatartás

Egressy Béni 
Művelődési 
Központ

Kazincbarcika, 
Fő tér 5.

(+36)(48) 510 220
info@kolorcity.hu

h.–p. 12.00–18.00
a fesztivál ideje alatt 
10.00–15.00

Mezey István 
Művészeti Központ

Kazincbarcika, 
Rákóczi tér 9.

(+36)(48) 310 116 
info@kolorcity.hu

h.– p. 10.00–18.00 
szo. 10.00–14.00

Csónakázó-tó 
jegypénztár

Kazincbarcika Kapunyitástól–23.00 óráig
Kapunyitás az első koncert 
előtt egy órával

Miskolc Bolt és 
Kávézó

Miskolc, 
Széchenyi 
út 16.

(+36)(46) 350 425 
miskolcbolt@hellomiskolc.hu 
www.kolorcity.hu

h. – p. 08.00–18.00 
szo. 09.00–17.00

ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS: WWW.KOLORCITY.HU/JEGY/

VÁROSI PIACCSARNOK
KAZINCBARCIKA, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 2.

NYITVA: K.–P. 06.00–16.00, SZO. 06.00–14.00, V. 06.00–12.00
CSARNOKUNKBAN 1 DB 10 m2-ES ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! ÉRDEKLŐDNI AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINKEN:

06-30-573-5584, e-mail: barcikapiac@alfi.hu

Várjuk őstermelők, kistermelők, kézművesek jelentkezését, 
akik szívesen bemutatnák termékeiket!

KÓSTOLÁSSAL EGYBEKÖTÖTT TERMELŐI PÉNTEK 
2017. 08. 18-ÁN

Várjuk kedves vásárlóinkat!
PÉNTEKI AKCIÓ: 2017. 08. 18-án

A HÚSBOLT AJÁNLATA: PECSENYE CSIRKECOMB FARRÉSSZEL 1 kg 459 Ft helyett 369 Ft/kg
PÉKÁRU MINTABOLT: PARASZT CIPÓ 0,5 KG (egész, szeletelt) 175 Ft helyett 159 Ft/db

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 2. fordulójában a 
korábban szebb napokat látott Vác együttesét fogadta a 
Kazincbarcika. A tiszaújvárosi mérkőzésen a kék-sárgák 
hátrányból fordítva nyertek, és 2 győzelemmel a Nyír-
egyháza és az MTK mögött a harmadik helyen állnak a 
bajnokságban.

Előzetesen harcos, küzdel-
mes mérkőzésre számí-
tottak a KBSC-hívek a Vác 
elleni mérkőzésen. A bor-
sodi drukkerek a békés-
csabai siker után a hasonló 
folytatásban, a három pont 
megszervezésében bíz-
tak. Vitelki Zoltán együt-
tese némiképp visszafo-
gottan kezdte a találkozót, 
nem tudott igazán gólhely-
zetet kialakítani. A váci-
ak sem támadtak sokat 
az első negyedórában, ám 
Nagy Richárd buktatásáért 
tizenegyest kaptak, me-
lyet Balajti Ádám értékesí-
tett a 15. percben. A beka-
pott gól után a barcikaiak 
igyekeztek ugyan, de sok 

volt az eladott labdájuk, így 
nem jutottak el a vendégka-
puig. A Vác féltucat szögle-
tet rúgott ugyan a mérkő-
zés ezen szakaszában, de 
előnyét nem tudta növelni. 
Hat perccel az első játék-
rész vége előtt egy váci ti-
zenhatoson belüli kezezé-
sért megítélt tizenegyest 
értékesített Takács Péter, 
kiegyenlítve ezzel a KBSC 
hátrányát.
A második negyvenöt perc 
elején előbb a vendégtréner 
Horváth Károly szánta 
el magát kettős cserére, 
hiszen csapata ekkor kicsit 
visszavett a tempóból. 
Éledezett a Kazincbarcika, 
és egy eladott labdából 

előbb Engel, majd Kanalos 
szerezhetett volna gólt, ám 
mindkét ziccer kimaradt. 
Vitelki Zoltán a 63. perc-
ben cserélt először, behoz-
ta Bene Attilát. Egy perccel 
a csere után egy előreívelt 
labdánál éppen a csereem-
ber zavarta meg a váci vé-
dőket, Kanalos, pedig közel-
ről kihasználta a kínálkozó 
lehetőséget. A gól után nagy 
volt az öröm, hiszen a szur-
kolók már nagyon vár-
ták a barcikai vezető gólt. 
A hátralévő időszakban 
a Vác mindent megtett az 
egyenlítésért, de csak egy 
kapufára futotta erejéből. 
A KBSC őrizte előnyét, és 
olykor kontrákkal veszé-
lyeztetett. A végén fog-
gal, körömmel védekezve 
kiharcolta a győzelmet a 
kék-sárga alakulat, amely 
két győzelemmel és 6 pont-
tal a Nyíregyháza és az MTK 
mögött a harmadik helyen 

áll a tabellán. A Kazincbar-
cika legközelebb augusztus 
13-án vasárnap, fél hattól 
Szolnokon játssza harma-
dik mérkőzését a labdarúgó 
Merkantil Bank Liga NB II-
ben. Látva a mostani mér-
kőzést, Vitelki Zoltán együt-
tese azon a találkozón sem 
esélytelen.

KBSC – Vác 2-1 (1-1)
Tiszaújváros: 500 néző
Vezette: Lovas

KBSC: Somodi – Tóth Sz. 
(Hegedűs D. 74. perc), Heil, 
Palmes, Süttő, - Sigér (Ko-
vács O. 80. perc), Engel 
(Bene 63. perc), Constan-
tinescu, Boros, Takács P., - 
Kanalos.

Vezetőedző: Vitelki Zoltán.

Vác: Halasi – Hegedűs Cs., 
Tóth F., Tóth G., Görgényi, - 
Gulyás, Szabó N., Kákonyi 

(Havasi 76. perc), Nagy R., 
- Balajti (Zsolnai 56. perc), 
Major (Borvető 56. perc)

Vezetőedző: Horváth Károly.

Gólszerző: Takács P. 39. perc 
11-esből, Kanalos 64. perc, 
illetve Balajti 15. perc 11-es-
ből.

Vitelki Zoltán: – Nagyon 
kiélezett, harcos találko-
zót játszottunk a Vác ellen. 
Meglehetősen pontatlanul 
játszottunk és a frissessé-
get hiányoltam a csapatom 
játékából. A második félidő-
ben javult a helyzet, sikerült 
fordítanunk, és ami a leg-
fontosabb, ismét 3 ponttal 
gazdagodott csapatom.

Horváth Károly: – Sajnálom, 
hogy nem sikerült a pont-
szerzés, megvoltak ugyan a 
helyzeteink, ám ezek rendre 
kimaradtak.

KBSC

Két győzelem, hat pont, harmadik hely

VRCK

AZ ARANYÉRMET CÉLOZZÁK MEG
Az elmúlt szezonban bronzérmes Vegyész Röplabda Club 
(VRCK) Kazincbarcika idén merészebb terveket szövöget. 
A kék-sárga alakulat többek között Szabó Dáviddal és Mé-
száros Dömötörrel megerősödve az aranyérem megszer-
zését tűzte ki céljául a bajnokságban és a Magyar Kupában, 
valamint nemzetközi porondon a MEVZA-ligában is szeretne 
bejutni a négyes döntőbe.  

A sajtótájékoztatón Kárpáti 
László, a klub elnöke arról 
beszélt, hogy előrelépést vár 
a csapattól hazai és nem-
zetközi szinten. Az együttes 
célja a bajnoki és kupaarany 
mellett a MEVZA-ligában a 
négyes döntőbe jutás. A 
sportág a közelmúltban 
bekerült a látványsportok 
közé, így lehetőségük nyí-
lik a TAO-s pályázatra is. Új-
donság az is, hogy mostantól 
öt megye férfi röplabdájáért 
felel a VRCK, ami többlet-
feladatokkal jár. Cél, hogy a 
sportágat népszerűsítsék, 

és egy edzőközpont legyen 
Kazincbarcikán, melynek 
létrehozására a várossal 
együtt pályáznak. Az új játé-
kosok, Szabó Dávid, Mészá-
ros Dömötör válogatott röp-
labdázók, komoly erősítést 
jelentenek. Mellettük Vlado 
Milev macedón válogatott, 
valamint a magyar-angol ál-
lampolgár Zachary Omos-
hebi is a vegyészt erősíti. 
Gebhardt Áron, Gebhardt 
Norbert, Blázsovics Péter, 
valamint Péter Márton is a 
barcikai csapattal készül a 
soron következő idényben.

Kárpáti Zoltán, az együttes 
korábbi röplabdázója arról 
szólt, hogy az utóbbi 10-15 
év legerősebb keretét sike-
rült kialakítani. Amennyiben 
sikerül megszerezni a baj-
noki címet, akkor a Bajnokok 
Ligájában indul az együt-
tes. Tervben van egy neves 
tőzsdén jegyzett nagyvál-
lalattal való együttműkö-
dés is.
Klimon István, Kazincbar-
cika alpolgármestere arról 
beszélt, hogy a város most 
is támogatja a csapatot, ki-
emelte, örülne annak, ha a 
régi fellegvárak - mint pél-
dául a vegyész is – ott tün-
dökölnének a hazai „röplab-
datérképen”.
A játékosok közül a „kor-
elnök” Mészáros Dömö-
tör is bajnok szeretne lenni. 
Negyven felett is maxima-

lista, úgy véli, lépést kell tar-
tani az európai bajnoksá-
gokkal, mert csak így lehet 
sikeres a magyar röplabda.
A tájékoztatón szó esett az 
egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvendő strandröp-
labdáról is, amelynek szin-
tén kulcsszerepet szánnak 
Kazincbarcikán, illetve Vad-
nán, ahol a Vadna Park fej-
lesztésének köszönhetően 
nívós nemzetközi tornákat 
szeretnének majd rendezni.

A felkészülést Daniel Oravec 
vezetésével a hónap elején 
kezdte el a VRCK. A 8 hetes 
folyamat során a tréningek 
mellett Kassán és Eperjesen 
szerepel majd egy-egy tor-
nán a csapat, majd a bajnoki 
rajt előtt Kazincbarcikán sor 
kerül a II. Don Bosco Kupára 
is. A bajnokság szeptember 
végén rajtol. Cél, hogy ad-
digra ütőképes és jól össze-
szokott együttes vegye fel a 
küzdelmet az ellenfelekkel.

A Vegyész kerete: Toronyai Miklós, Zachary Omoshebi 
(feladók), Juhász Péter, Banai Máté, Kozsla Ádám, Gulyás 
Ádám (centerek), Szabó Dávid, Árva Milán, Péter Márton 
(átlók), Kovács Zoltán, Gebhardt Norbert, Blázsovics 
Péter, Budai Balázs, Vlado Milev (ütők), Gebhardt Áron, 
Dudás Tamás (liberók).
A csapattal készül: Mészáros Dömötör (ütő)
Vezetőedző: Daniel Oravec. Másodedző: Dudás András. 
Gyúró: Balázs István. Csapatmenedzser: Gulyás Ferenc. 
Orvos: dr. Rácz Zsigmond.

KOLORFUTÁS

CSAKNEM HATSZÁZAN RAJTOLTAK
A térség legszínesebb futóversenye az ovi- és a sulimaraton-
nal indult, előbbin 650, utóbbin 1300 métert kellett teljesíteni-
ük a lelkes gyerekeknek. Kilenc órakor startoltak a negyed- és 
félmaratont futók, akik 10,5 és 21 kilométeren bizonyíthattak 
a rendkívül forró nyári délelőttön. Az ő rajtjuk után a mini-
maratonisták is becsatlakoztak, ők öt kilométert futottak.

A versenyzők dacolva a hőséggel folyamatosan érkeztek a 
célba, ahol a szervezők befutóérmet akasztottak a nyakuk-
ba, és megörökítették a befutást is. A résztvevőkkel együtt 
futott Túróczi Réka maratoni futó és a kazincbarcikai Zabari 
János, többszörös magyar bajnok, a Bécs-Budapest mara-
ton győztese is.
A Kolorfutás szervezői minden kategóriában díjazták az első 
három helyezettet, akik értékes ajándékokkal gazdagodtak. 
Dobogóra álltak az ovi- és sulimaraton, a minimaraton, a ne-
gyedmaraton és a félmaraton legjobbjai is, akiket a kitartó 
nézők, szurkolók, családtagok és barátok óriási tapssal ju-
talmaztak.
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Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

www.mazsoko.hu

Alu- és horganyzott csatornák

Lambériák, fűrészáruk, OSB, 

nádszövet, drótfonat, kerítés-

oszlop, palák, gipszkarton, 

profilok, csavarok.

CSEMPE AZONNAL AZONNAL

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

Creaton, Terrán, Tondach 
cserepek.

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST 
IS VÁLLALUNK!

Jacsó Emil karosszériamester

Kazincbarcika, Bercsényi út 17.

Teljes körű 
biztosítási
ügyintézés

Szklenárik Ferenc autófényező-mester 
Múcsony, Kossuth út 33. 

Tel.: 06-48/403-168

Fényezés: Seiko fényezőkabinban
• személy- és kishaszon-gépjárművek karosszéria-

javítása húzópaddal
•műanyag elemek javítása, ragasztott szélvédők cseréje
•kipufogójavítás, alváz-üregvédelem, javító és teljes 

fényezés Glasurit-technológiával, színkeverés

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

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

MARGÓ PAPÍR-ÍRÓSZER

AKCIÓ
Az akció időtartama: 2017. augusztus 7 –11.

Iskolakezdési utalványokat elfogadunk!
Az akció a készleten lévő termékekre vonatkozik.

3700 Kazincbarcika, Egressy út 52. (MÁRKA ABC mellett), Nyitvatartás h–p: 7.30–17.00 szo.: 8.00–12.00

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Apenta ásványvíz 1,5 l több íz:
XIXO tea 1,5 l több íz: 
Pepsi 2,5 l:
Mirinda 2,5 l:
7 up 2,5 l:
Milka táblás 90-100 g (több íz): 
Boci táblás 90-100 g (több íz):
Hell energiaital 250 ml (több íz):
Go energiaital 250 ml (több íz):

160 Ft
165 Ft
299 Ft
299 Ft
299 Ft
230 Ft
200 Ft
129 Ft
88 Ft

106 Ft/l
110 Ft/l
119 Ft/l
119 Ft/l
119 Ft/l
2555–2300 Ft/kg
2222–2000 Ft/kg
516 Ft/l
352 Ft/l

KÜLFÖLDI MUNKALEHETŐSÉG
Leltározó munkakörbe (MDE géppel)

Óradíj: 9 € bruttó
Munkakzedés: 2017. október 4.

Tájékoztató napunk: 2017. 08. 14. 13.00–15.00

Kazincbarcikai Foglalkoztatási Hivatal
Kazincbarcika, Tóth Árpád út 2., 1. emeleti előadó


