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Klasszikusok pánsípon Bánhorvátiban
Bánhorvátiban Steve 
Taylor-Szabó pánsípmű-

vész lépett fel augusz-
tus 10-én. Az ese-

mény elején előbb 
Bánhorváti pol-
gármestere kö-
szöntötte a meg-

jelenteket. Földvári 
István emlékeztetett, a 

település tavaly csatlako-
zott először a Kolorfeszti-
válhoz, akkor a református 
templomukban fogadták a 
Misztrál együttest.

– Idén Steve Taylor-Szabó 
pánsípművész látogatott 
el a bánhorváti katolikus 
templomba és reméljük, 
hogy jövőre is csatlakozni 
tudunk a programsorozat-
hoz, hasonlóan színvona-
las produkcióval – mondta 
Földvári István.
A különleges koncerten 
telt ház előtt csendültek 
fel a klasszikus zenék és 
egy-egy filmsláger is, ter-
mészetesen mind-mind 
pánsípon.

KOLORCOUNTRY

Fesztivál a hegymászóknak Aggtelken
Augusztus 10-13. között 
rendezte meg Aggte-
lek Kupa néven 44. alka-
lommal a Hegy- és Szik-
lamászó Fesztivált az 5. 
Kolorfesztivál kísérőren-
dezvényeként a Perem 
Sziklamászó Egyesület. Az 
esemény alatt a szervezők 
Aggtelek összes mászha-
tó sziklafelületét beépí-

tették a hegymászóknak, 
így 5 szektorban közel 
1000 négyzetméter, mint-
egy 30 úttal várja a sport 
szerelmeseit. A négy nap 
alatt közel negyven óra 
állt a versenyzők rendel-
kezésre a pontgyűjtéshez, 
emellett pedig különböző 
vetélkedőket is szerveztek 
a résztvevőknek.
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KOLORCOUNTRY

TÉRSÉG

„Velem mindig történik valami”
Sajószentpéteren, a Lévay József Városi Könyvtárban augusztus 7-11 között olvasótá-
bort rendeztek 7-12 éves gyermekeknek. A könyvtár történetében ez az első ilyen jel-
legű program, amit a kicsiknek kínálnak. A foglalkozások tematikus felépítése alapján 
a gyermekek önmaguk megismerésétől eljutottak a nagyvilág felfedezéséig: én, te, ő; 
család, rokonság; lakóhelyünk, hazánk és a nagyvilág lépésben. 

Az első nap a könyvtár 
alaprajzával felfegyverkez-
ve felfedezték és bejárták 
az egész könyvtárat, be-
kukucskálva minden olyan 
helyiségbe, ahová egyéb-
ként belépni tilos.  Aztán az 
Arany János-év kapcsán azt 
is megtudták, hogy milyen 
volt a nagy költő gyermek-
kora. Kire ütött ez a gyerek! 
– kiáltunk fel szörnyülköd-

ve csemetéink csintalan-
kodását látva. Ki ne em-
lékezne Janikovszky Éva 
szállóigévé vált mondatára.  
A neves írónő műveinek fel-
használásával készítettek 
a táborozók családfát, ját-
szottak szituációs játékot, 
illetve meséltek magukról 
hihetetlen történeteket, hi-
szen velük „mindig történik 
valami”.

Hatalmas élmény volt a lur-
kóknak a Sajó TV stúdiójá-
ban tett látogatás. Vissza-
érve háromféle feladatban 
ellenőrizhették, mennyi-
re figyeltek a helyismere-
ti sétán.  A negyedik napon 
a magyar regék és mondák 
világában kalandozott a 
csoport. Mátyás király, va-
lamint a honfoglalás korá-
ba csöppentek a nebulók. 

A dramatizációs játék vé-
gén tarsolylemezt készítet-
tek, illetve a kazincbarcikai 
Nimród Íjász Egyesület be-
mutatóját tekintették meg.  
Pénteken az öt kontinens 
élővilágát térképezték fel 

torpedóvetélkedő formá-
jában. 
A zárás részeként a gye-
rekek műsorral búcsúztak 
egymástól, valamint az itt 
készített munkáikból válo-
gattak egy kiállításra valót.

Francia dallamok 
Edelényben

Edelényben Myrtill és 
a Swinguistique lépett 
fel augusztus 15-én, 
este hat órától. A prog-
ramon előbb Hadobás 
Pál, az Edelényi Művelő-
dési Központ, Könyvtár 

és Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhely igazgató-
ja mondott beszédet, 
amiben kiemelte, hogy 
Edelényben már évek 
óta szerveznek prog-
ramokat a Kolorfeszti-
vál alatt, a Kolorcountry 
kezdeményezésnek vi-
szont azért örült, mert a 
reménye szerint ez még 

a korábbinál is szorosabb-
ra fűzi majd az együttmű-
ködést a térség települései 
között, ami a hosszú távú 
jó kapcsolat alapja. Mi-
cheller Myrtill és zenekara 
2011-ben alakult, műso-

ruk a XX. század Francia-
országának hangulatát 
idézi fel francia és angol 
nyelvű dalokkal, vidám 
gipsy swing stílusban. A 
Kolorfesztiválra a kezde-
tek óta rendszeresen visz-
szatérő együttes zenéjével 
igazi francia hangulatot 
varázsolt a Borsodi Tájház 
udvarán.

Szólt a jazz Kurityánban

A blues Rudabányán is zúzott
A Kolorcountry program-
jait ezen a héten a ruda-
bányai szabadidőparkban 
a Takáts Tamás Blues Band 
nyitotta augusztus 14-én. 
Ám mielőtt a mintegy hu-
szonöt éves banda a szín-
padra lépett, Szobota Lajos, 
a város polgármestere kö-
szöntötte a kilátogatókat.
Takáts Tamás az esemé-
nyen kiemelte: régi vágya 
vált valóra azzal, hogy a 
vasércbányáról elhíresült 
településre eljusson. A 
koncerten a zenekar nem-
csak a legújabb, hanem az 

első lemezéről is játszott 
a nagyérdeműnek, akik a 

népszerű dalokat tapssal 
jutalmazták.

Augusztus 13-án nyolc órától a kurityáni kastélykertbe érkeztek a jazz és a swing 
szerelmesei, akik a csaknem harminc éves múltú Miskolci Dixieland Band kon-
certjét hallhatták.
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Remko van Schaik (50) alkotásait böngészve (www.rem-
kovanschaik.com) két dolog egyből lejön a hétköznapi 
szemlélőnek: Remko egyszerre nagyon kozmopolita és 
nagyon holland. Képei - megrendeléstől függően - vicce-
sek, rémísztőek vagy társadalomkritikusak. Kazincbarci-
kára eredetileg egy T-Rexet álmodott, amiből végül egy 
falat áttörő fém unikornis lett. A közel 45 négyzetmé-
teres háromdimenziós grafikát a Fő tér 19. sz. lépcsőház 
melletti, Mátyás király útra néző homlokzatra festette fel 
alig egy hét alatt.

- Mielőtt megkaptam volna a 
kazincbarcikai felkérést, be-
vallom, semmit sem tudtam 
Magyarországról. Soha nem 
jártam itt, ezért őszintén rá-
csodálkoztam Budapestről 
ideutazva a tájra, a dom-
bokra, a sok zöldre - árul-
ta el Remko, aki a grafikája 
tervezési időszakában azért 
alaposan utánanézett mit 
érdemes tudni Kazincbar-
cikáról és közvetlen környe-
zetéről.
- Tudtam, hogy egy ipa-
ri övezetbe jövök és azt is, 
hogy a város egyik szimbó-
luma az unikornis. Végül in-
nen adódott az ötlet, hogy 
mit és milyen stílusban fes-
sek. Kazincbarcikán egyéb-
ként kivételesen kedves és 
segítőkész emberek fogad-
tak - mondta Remko.
Az emelőkosaras járműről 
dolgozó street art művészt 
folyamatosan figyelték és 
kérdezték a helyiek. 
- Érdekes, de mindenki azt 
feltételezte, hogy magyar 
vagyok. Mindenki magyarul 

próbált velem és az engem 
elkísérő párommal beszélni 
még akkor is, amikor nyil-
vánvalóvá vált, hogy a „kö-
szönöm”-ön kívül egy szót 
sem tudunk magyarul - fo-
galmazott a művész, akit a 
nyelvi akadályok leküzdé-
sében világszerte gyűjtött 
tapasztalata könnyen át-
segítette.
Remko mióta az eszét tud-
ja rajzol, fest, szobrászko-
dik. Ebből áll az élete, ehhez 
ért, ebbe teszi bele nap nap 
után szívét-lelkét. Egy idő-
ben műanyag szobrokat ké-
szített, belső és külső tere-
ket dekorált, falakat festett, 
majd beleszeretett a három-
dimenziós aszfaltgrafikákba. 
Ez a műfaj az utóbbi években 
lett igazán keresett. 
- Az aszfaltgrafikák azért 
annyira népszerűek, mert 
interaktívak. Azt szoktam 
mondani, hogy én csak ki-
lencven százalékban ké-
szítem el a grafikát, a be-
fejezéshez a maradék tíz 
százalékot a néző adja, aki 

belehelyezi magát a kép-
be - hangsúlyozta Remko, 
akit Kazincbarcika után az 
Egyesült Államokba várnak, 
Seattle-be, azután pedig 
Franciaországba és Belgi-
umba megy festeni. 
Kazincbarcikáról, Magyar-
országról jó benyomások-
kal tér haza. Az itt eltöltött 
egy hétbe a munkán kívül 
belefért egy miskolci bar-
langfürdő-látogatás, a Ko-
lorfesztivál programjai közül 
a graffiti jam és a helyi ízek-
kel való ismerkedés.
- A magyar konyha fan-
tasztikus, a holland gyo-
mor befogadóképességé-

hez képest hihetetlen, hogy 
mekkora adagokat adnak! 
- lelkendezett Remko, aki az 
augusztus eleji trópusi hő-
séggel és az időnként ele-
redő esővel sem volt elége-
detlen. - Az időjárás ennek a 
műfajnak, amit én művelek, 
az egyik meghatározó ele-
me, de szerencsére a káni-
kula még éppen elviselhető 
volt. Remek élményekkel, 
remélem, egy sikeres fest-
ményt hátrahagyva utazok 
vissza Hollandiába, és tiszta 
szívből kívánom, hogy le-
gyen még rá alkalmam, hogy 
visszatérjek! – mondta bú-
csúzóul múlt pénteken. 

STREET ART SZENZÁCIÓ KOLORCITYBEN

UNIKORNIS TÖRTE ÁT A FALAT

http://www.remkovanschaik.com
http://www.remkovanschaik.com
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KÖLYÖKSZIGET

KÉT VENDÉGKOREOGRÁFUSTÓL TANULTAK

A Kolor Kölyöksziget prog-
ramjai a már megszokott 
„Kézműves bütyköldével” 
kezdődtek a Völgy parkban. 
Szerdán sportvetélkedőn 
mutathatták be tudásukat 
a gyermekek, csütörtök dél-
után pedig az Idővár Nyug-
díjas Kulturális Klub mesék-
kel, mondókákkal igyekezett 
megismertetni az arra fogé-
kony gyerkőcöket, valamint 
„Könyvtárkóstolgató” is volt. 
A vállalkozó kedvű családok 
interaktív vetélkedőn mérték 
össze tudásukat.
Augusztus 11-én Szemerei 
László bűvészműsorával 

gondoskodott arról, hogy 
mindenki mosollyal az ar-
cán térjen haza.
Másnap Buborékshow és 
interaktív buborékjátszótér 
várta a gyerkőcöket a Völgy 
parkba, ahol mind a kicsik, 
mind a nagyok kipróbálhat-
ták a buborékkészítő eszkö-
zöket, melyekkel hatalmas 
buborékokat is fújhattak, 
továbbá az animátorok ve-
zetésével táncolhattak is.
Vasárnap kora délután egy 
igazi családi csemegére, a 
Kolorpiknikre várták az ér-
deklődőket a szervezők. A 
színes programok között 

volt kézműves játszóház 
és vásár, bemutatót tartott 
a Sajómenti Népművésze-
ti Egyesület, a Modellmix 
Egyesület, a kilátogatók be-
tekintést nyerhettek a Folt 
Hátán Folt Klub tevékeny-
ségébe, továbbá a ZV Zöld 
Völgy Közszolgáltató Non-
profit Kft. ismeretterjesztő 
kamionját is megnézhették.
A délután fénypontja Ba-
lássy Betty és Varga Feri, 
valamint a Czutorborsók: 
Czutor Zoltán és Köles Eli-
za fergeteges koncertje volt.

Az ötödik Kolorfesztivál 
keretein belül idén is meg-
rendezték augusztus 14-e 
és 18-a között a „Táncos 
szakmai hetet” a Flash 
Táncstúdióval. A progra-
mok hétfőn délután egy 
órakor kezdődtek a Me-
zey István Művészeti Köz-
pont emeleti rendezvény-
termében, ahol Bencs 
Zoltánnal, a táncstúdió 
vezetőjével próbálhatták 
ki az érdeklődők a mo-

dern tánc alapjait. Az idei 
szakmai hétnek két ven-
dégkoreográfusa volt. A 
Budapesten élő és alkotó 
művészek segítik a stúdió 
növendékeit abban, hogy 
tudásukat tovább fejleszt-
hessék.  
Hétfőtől-szerdáig Kugler 
Zsolt, majd szerdától pén-
tekig Szudki Osayma ok-
tatta a jelenlévőket. 
Kugler Zsolt táncos, ko-
reográfus több hazai és 

külföldi produkcióban is 
részt vesz, street jazz 
technikát oktat.
Szudki Osayma tán-
cos, koreográfus a fran-
ciaországi Off Jazz 
Dance Center növedé-
keként megismerkedett 
a nyugati szemlélettel a 
moderntánc -életben, és 
azóta is azt oktatja.
A programot augusztus 
20-án szabadtéri perfor-
mance zárja a Fő téren.

TÁNCOS SZAKMAI HÉT

KREATÍV PROGRAMOK NEM CSAK KICSIKNEK 
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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

GÉPI FÖLDMUNKA
HOMOK-, 

SÓDER-,

BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396

3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. 
Tel./fax : (+36)(48) 311 583

E-mail: kazincbarcika@tourinform.hu
Nyitva: hétfő – péntek 09.00–18.00

szombat 09.00–14.00

Egyéb szolgáltatások:
Magyar Turizmus 
Kártya vásárlás

Hungary Card Basic
Hungary Card Plus

Ticketportal 
jegyértékesítés

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. 
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Munkatársak: Hegedűsné Munkácsi 
Mónika, Untenerné Márton Ágnes,  
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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 
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* 
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 

 
szerelés, 
duguláselhárítás 
és hibajavítás

VÍZ, GÁZ, FŰTÉS

Kenéz Dániel 
Tel.: 06-20/282-5884
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5. KOLORFESZTIVÁL

NYOLC KONCERT, FERGETEGES HANGULAT
Kazincbarcikán első alka-
lommal lépett fel a hazai 
poppaletta egyik legígé-
retesebb előadója Marge a 
Csónakázó-tónál augusz-
tus 10-én. Az Eurovíziós 
Dalfesztiválból is jól ismert 
énekesnő csaknem hét 
évvel ezelőtt került a köz-
tudatba, 2016-tól pedig 
egy új formációval járja az 
országot. A popos-elekt-
ronikus dalok hamar el-
nyerték a helyi közönség 
tetszését is, akik óriási 
tapssal jutalmazták Marge 
koncertjét.
Az est zárásaként a fia-
talok kedvence, a Well-
hello szórakoztatta az ér-
deklődőket. Fluor és Diaz 
többször is fergetes bu-
lit csinált Kolorcityben. A 
fesztivál szervezői éppen 
ezért gondolták úgy, hogy 
az idei zenei kínálatból sem 
hagyhatják ki a csapatot. 
Jól gondolták, hiszen több 
ezren tomboltak a „soha-
végetnemérős” nyári éj-
szakán.

Péntek este újabb két kon-
cert várta a zene sze-
relmeseit. Este héttől az 
Unique lépett a színpadra, 
másfél órán át szórakoz-
tatva a nagyérdeműt régi 
és új slágereivel. A formá-
ciót később a Magna Cum 
Laude követte. A népszerű 
zenekar – amely Völgyesi 
Gabiékhoz hasonlóan nem 
először járt a Kolorfesz-
tiválon – az összes nagy 
slágerét elhozta Kazinc-
barcikára, a „Vidéki san-
zon” éppúgy megszólalt, 
mint a „Pálinkadal”, a „Szí-
nezd újra!”, vagy éppen a 
„Túl későn”.
A könnyűzenei programok 
szombaton folytatódtak: 
először Lotfi Begi gondos-
kodott a jó hangulatról. A 
perzsa dj zenésztársaival 
csaknem tíz évvel ezelőtt 
alapította meg az ismert 
és elismert Compact Dis-
cot, emellett pedig produ-
cerként, dalszerzőként és 
remixerként is rendkívül 
foglalkoztatott. Begi olyan 

magyar zenekarokkal és 
előadókkal dolgozott már 
együtt, mint Rúzsa Magdi, 
a Margaret Island, ByeAlex, 
Ákos, Zséda, Mező Misi, a 
Hooligans, Majka, valamint 
a Magashegyi Underground.
Majd Rúzsa Magdi, a nép-
szerű magyar énekesnő 
adott koncertet a kiláto-
gatóknak. A Fonogram-dí-
jas előadó az elmúlt évek-
ben többször lépett fel a 
Kolor fesztiválon a közön-
ség legnagyobb örömére. 
A több mint egyórás előa-
dáson olyan dalokat hall-
hatott a nagyérdemű, mint 
a „Jel”, az „Egyszer” és az 
„Érj hozzám”.
A 13. nap zárásaként – a 
városba rendszeresen 
visszatérő, és mindig nagy 
tömeget vonzó – nagy-
ágyú lépett a Kolorfesztivál 
Csónakázó-tavi színpa-
dára: este héttől a Children 
of Distance, fél tíztől pedig 
Majka és Kollányi Zsuzsa 
koncertjén bulizhattak a 
fesztiválozók.

MINDEN EDDIGINÉL LÁTVÁNYOSABB 
TŰZIJÁTÉKSHOW ZÁRJA A KOLORFESZTIVÁLT
Augusztus 20-án az eddi-
gi évekhez képest még lát-
ványosabb tűzijátékshow 
zárja az idei Kolorfesztivált 
és a Fő téri ünnepi progra-
mokat.
A zenére komponált tűzijá-
tékot egy különleges szer-

kezettel indítja majd egy 
kiváltságos városlakó, aki 
csatlakozik a Kolorcity Fa-
cebook játékához és a sze-
rencse is mellé áll. A show 
több mint negyedórás lesz, 
a szokásos helyről, a pol-
gármesteri hivatal mögül 

nézheti minden érdeklődő. 
Több ezer wattos hang-
technika, több száz bom-
ba és telep, vetőcsövek és 
hangeffektek teszik még 
élvezhetőbbé a látványt.  A 
pirotechnika telepítése már 
a hét elején megkezdődött.

Várjuk Önt is egy felejthetetlen show-ra augusztus 20-án 23 órától!

ÜNNEPI NAP
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Bemutatkozott a kazincbarcikai URBACT „Jó Gyakorlat Város” 

Kazincbarcika, 2017. augusztus 11.

Az Európai Unió integrált városfejlesztési programjának, az URBACT-nek a szakemberei komoly elismerésben részesítették 
Kazincbarcikát: 2017-ben a várost is beválasztották az unió azon települései közé, amelyek valamely területen egy már jól 
bevált megoldással a többi településnek mintául tudnak szolgálni. A „Jó Gyakorlat Város” elismeréseket az október 3-a 
és 5-e között zajló URBACT Városfesztivál díjátadóján jelentik majd be Tallinban. Az Európai Tanács észt elnöksége alatt 
megrendezett fesztiválon több mint 450 önkormányzati és városfejlesztési szakember előtt ismertetik a kiválasztott városok 
képviselői a náluk jól bevált gyakorlatokat. 

Kazincbarcika a „Jó Gyakorlat Város”-ok között

- Nagyon büszkék vagyunk az URBACT „Jó Gyakorlat Város” elismerésre. Óriási dolog, hogy az Európai Unió e díjban részesített 
bennünket - mondta Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere azon a sajtónyilvános eseményen, amit augusztus 10-én a Mezey Művész 
Kávézóban és a Mezey István Művészeti Központban tartottak. - Kazincbarcikán hagyományosan erős a civil szektor, közülük az egyik 
leglelkesebb közösség az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub, akik önként segítik többek között a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató 
Központot (KSzSzK). Ennek lett az eredménye az URBACT „Jó Gyakorlat Város” elismerés - hangsúlyozta a város első embere. 

Generációk közötti együttműködés

Kazincbarcika jó gyakorlata a generációk közötti együttműködésen alapul: az Idővár klub által a város egyik szegregált, herbolyai részén 
élő, hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezett foglalkozásokból bontakozott ki. Az önkéntes alapú foglalkozások annyira sikeresek 
voltak, hogy azokat heti rendszerességgel folytatták a KSzSzK Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának szervezésében. A már több 
éve zajló programban évente átlagosan 25-30 fiatal vesz részt, amelynek jóvoltából fejlődött a gyermekek kommunikációs készsége, 
erősödött az önbizalmuk és a tanulmányi eredményeikben is javulás figyelhető meg. Az Idővár klub emellett fogyatékosoknak is szervez 
programokat, helytörténeti ismeretterjesztő munkát folytat, történelmi versenyeket rendez 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 sajtónyilvános eseményen Magócs Krisztina, az URBACT-program magyarországi gondozását végző Lechner Tudásközpont munkatársa 
kiemelte: az idei 270 pályázó közül európai szinten összesen 97 város kapta meg a „Jó Gyakorlat Város” elismerést. Az odaítélésnél fontos 
szempont volt, hogy valós társadalmi problémák kezelésére legyen alkalmas a projekt. 
- A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál szívből és szeretetből tesszük, amit teszünk. Az időváras klubtagokban igazi segítő szakemberekre 
találtunk, akiktől csak tanulni tudunk mi is, hiszen mindannyian tapasztalt nyugdíjas pedagógusok, könyvtárosok, népművelők - méltatta 
az Idővár klubot Tátrai Ildikó, a szolgálat intézményi egységvezetője.
Az Idővár klub sokrétű tevékenységéről Pelle Anna klubvezető beszélt a sajtótájékoztatón, amit egy általuk vezetetett gyermekfoglalkozás 
zárt le. A klubtagok az 5. Kolorfesztivál egyik gyermekeknek szóló programjaként mesemondó délutánt tartottak.

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
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Máté Péterre emlékeztek
A Don Bosco Sportköz-
pontban augusztus 9-én 
a Máté Péter Emlékzene-
kar lépett fel  telt ház előtt. 
A koncert szomorú apro-
pója az volt, hogy idén feb-
ruárban lett volna hetven-
éves a tragikusan fiatalon 
elhunyt zenészlegenda. 
Az est során Máté Péter 
legismertebb és legked-
veltebb slágereit Gallusz 
Nikolett, Tabáni István, Kö-
kény Attila és Bolyki Balázs 
énekelte el a barcikai kö-
zönségnek.

5. KOLORFESZTIVÁL

Telt ház előtt játszottak
Az 5. Kolorfesztivál első színházi előadására a Turay Ida 

Színház érkezett Kazincbarcikára augusztus 9-én. 
Ők a Don Bosco Sportközpontban mutatták be 

Topolcsányi Laura „Csakazértis szerelem” 
című művét. A színdarab egy zenés já-

ték az Első Emelet dalaival, melyben 
az ikonikus zenekar frontembere is 
szerepelt: Patkó Béla „Kikit” – bár-
mily meglepő – maga Patkó Béla Kiki 

játszotta. A színdarab nagy sikert ara-
tott Barcikán, tele volt a lelátó a sport-

csarnokban.

Örömzene fuvolán
Augusztus 13-án délután öttől Horgas Eszter fuvolamű-
vész zenei játékával kápráztatta el a közönséget a Szent 
János Görögkatolikus Templomban. A világhírű művésznő 
az előadáson elárulta, rendkívül örül annak, hogy egy össz-
művészeti fesztiválon játszhat a közönségnek. Horgas Esz-
ter a külön erre az alkalomra válogatott örömzenéjével egy 
igazán kellemes délutánt varázsolt a kultúrakedvelőknek.

PÁLYÁZAT

Lehet pályázni a KolorFund Pályázati Alapra
Szitka Péter polgármester és Klimon István alpolgármester részvételével nyilvános tá-
jékoztató fórumot tartottak a városházán augusztus 8-án a KolorFund Pályázati Alapról 
(pályázati kiírás letölthető innen: http://kolorlab.hu/kolorfund-palyazati-alap/)
A helyi vállalkozások innovatív fejlesztésének támogatására meghirdetett, a város költ-
ségvetéséből biztosított 20 millió forintos alap a 2013 és 2016 között elérhető svájci 
alapos pályázat folytatása.
- Az elmúlt négy évben négy körben hirdettük meg a vállalkozásfejlesztési alapot, amely-
lyel kapcsolatban rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. A sikeres támogatási progra-
mot folytatandó nem is volt kérdés, hogy a város szán erre forrást. A mostani pályázati 
felhívás az eljárásrenden is egyszerűsített - fogalmazott Szitka Péter polgármester. 
A város első embere rámutatott: a tapasztalatok azt mutatják, hogy a pályázati alap a 
konkrét vissza nem térítendő támogatáson túlmenően remek lehetőséget biztosított 
arra, hogy a pályázók bemutathassák értékeiket, bemutatkozzanak egymásnak és szo-
rosabb kapcsolatot építsenek ki az önkormányzattal, illetve egymással.
- Kíváncsian várjuk, hogy az új, gyorsított eljárásrendre milyen visszajelzéseket kapunk. 
Ezeket egy esetleges következő pályázaton mindenképpen hasznosítjuk majd - tette 
hozzá Klimon István alpolgármester.
A pályázati alap iránt érdeklődőknek augusztus 24-én, csütörtökön 09.00 órától és 
augusztus 31-én, csütörtökön 09.00 órától személyes konzultációt tartanak a polgár-
mesteri hivatal földszinti 2. sz. kistárgyalójában. A konzultációs alkalmakra előzetes be-
jelentkezés szükséges a juhasz.n.judit@kazincbarcika.hu e-mail-címen.

Tájékoztató menetrend-változásról
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK Zrt.) az alábbi menet-
rend-módosításokat tervezi bevezetni a helyközi menetrend szerinti autóbusz-köz-
lekedésben szeptember 1-jétől

4048 Kazincbarcika – Berente - autóbuszvonal:

 • a 459 sz. járatot 20 perccel később közlekedtetik; ennek meg-
felelően a járat Kazincbarcika autóbusz-állomástól 16.10-kor 
indul, Berentebánya megállóhelyhez 16.30-kor érkezik és a 
közbülső megállóhelyeket is 20 perccel később érinti;

 • a 460 sz. járatot 15 perccel később közlekedtetik; ennek 
megfelelően a járat Berentebánya megállóhelytől 16.30-kor 
indul, Kazincbarcika autóbusz-állomásra 16.50-kor érkezik és a 
közbülső megállóhelyeket is 15 perccel később érinti.

Az ÉMKK Zrt. közlése alapján Kazincbarcika Város Önkormányzata

Kapcsolat
Kazincbarcikai 

Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Iroda

hivatal@kazincbarcika.hu
36 48 514 731

www.kazincbarcika.hu
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A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 3. fordulójában 
Szolnokon lépett pályára a Kazincbarcikai Sport Club. 
A borsodiak izgalmas mérkőzésen játszottak 0-0-t. 
A kék-sárgák így továbbra is veretlenek, és 7 ponttal 
rendelkeznek a bajnokságban. 

Harcosan kezdték az első 
félidőt, a jobb szélen több-
ször is a hazai védők mögé 
tudtak kerülni, de igazi 
helyzetet nem sikerült ki-
alakítani. Ellenben a túlol-
dalon már rögtön az első 
szöglet veszélyes volt, a 11. 
percben Olasz fejelt a fel-
ső lécre. A következő két 
hazai szöglet sem múlt el 
veszélytelenül, de Somodi 
minden alkalommal bra-
vúrral hárítani tudott.

A KBSC főleg széleken ve-
zetett kontrákból próbált 
veszélyeztetni, de csak 
egy-egy gyengébb lövés-
re futotta, ami nem okozott 
gondot a hazaiak kapusá-
nak. A hajrára kiegyenlítő-
dött a játék, az eredmény 
nem változott.

A második félidő igazi tűzi-
játékkal kezdődött. Előbb 
a 49. percben Süttő sza-
badrúgását védte Hrabina, 
majd a következő két ha-
zai támadásból kétszer is 
gól születhetett volna, de 
Tóth László remek pasz-
szait sem Jasarevic, sem 
Kenderes nem tudta gól-
ra váltani. A hazai roha-
mok nem hagytak alább, 
ezért az 59. percben Vitel-
ki Zoltán kettős cserével 
próbált frissíteni a csa-
paton, Constantinescu és 
Kovács érkezett Sigér és 
Varga helyére. A második 
félidő második felére sike-
rült kijönni a hazaiak szo-
rításából, de Boros és Ka-
nalos harcossága sem volt 
elegendő a gólszerzéshez. 
A védelmük viszont re-

mekül állt a lábán, hiszen 
a gyors hazai támadások 
végén Palmes és Heil rend-
re szabályos keretek között 
tudott tisztázni, felszaba-
dítva ezzel a kapujukat. Az 
utolsó percekben már 
egyik csapatnak sem ma-
radt ereje támadásokat ve-
zetni, így 0-0-s eredmény-
nyel ért véget a találkozó. 
 
Balogh Pál: 
– Ilyen a futball. Az első fé-
lidő nagy küzdelmet, ren-
geteg párharcot hozott, fo-
lyamatos játék nem alakult 
ki. A második félidőben si-
került ritmust váltani és si-
került nagy nyomást mér-
ni az ellenfélre. Rég láttam 
ilyet, hogy szinte felborult 
a pálya. Nem lehet panasz a 
játékosokra, mert rengeteg 
helyzetet dolgoztunk ki, ez 
a jövőre nézve mindenkép-
pen jó jel. Szintén pozitív, 
hogy ismét nem kaptunk 
gólt. A vendégeknek sok 
sikert kívánok az NB II-

ben! Bízom benne, hogy a 
következő találkozókon 
sokkal jobban használjuk 
ki helyzeteinket. 
 
Vitelki Zoltán:
– Ha cinikus akarnék len-
ni, azt mondanám, igaz-
ságos döntetlen született, 
mert sem a hazaiak sem 
mi nem lőttünk gólt. Más-

részről jóval több helyzete 
volt a hazai csapatnak, a 
mi támadásainkban nem 
volt átütő erő, de minden-
képpen ki kell emelni, hogy 
a játékosok nagyon nagyot 
küzdöttek, megtettek min-
dent azért, hogy ne kap-
junk gólt. Ebben a pillanat-
ban örülni kell az x-nek is, 
és ezt megbecsülni.

KBSC

Továbbra is veretlenek maradtak

KOLORREKORD

Sikerült a 24 órás tollaslabda rekordkísérlet 

Augusztus 12-én déle-
lőtt 10 órakor rajtolt a 24 
órás tollaslabdázás, vagy-
is az idei kolorrekord-kí-
sérlet. A nem mindennapi 
programmal kapcsolatban 
Sável Marianna szerve-
ző elmondta, baráti társa-
sággal rendszeresen jár-
nak tollasozni, illetve a 
közös játékon túl céljuk a 
sport népszerűsítése. 
– Idén támadt az ötletünk, 
hogy egy ilyen rekordkísér-

lettel csatlakoznánk a Ko-
lorfesztivál programjaihoz, 
és nagy-nagy örömünk-
re mind a munkahelyünk, a 
BorsodChem Zrt., mind Ka-
zincbarcika önkormányza-
ta, mind pedig a Kolorfeszti-
vál szervezői mellénk álltak, 
így valósulhatott meg ilyen 
színvonalas körülmények 
között, az Irinyi tornacsar-
nokban ez a rendezvény 
– mondta Sável Marianna. 
A szervező hozzátette: a 
rekordkísérlet nem volt 
szígorú szabályokhoz köt-
ve, hiszen mindössze annyi 
volt a kikötés, hogy 24 órán 
keresztül legalább ketten 
tollasozzanak a csarnok-
ban. A rekorderekkel együtt 
játszottak többek között a 
városvezetők: Szitka Pé-
ter polgármester és Klimon 
István alpolgármester is. 
Az, hogy sikerült a rekord, 
vasárnap délelőtt 10 óra-

kor derült ki. A kísérletet 
folyamatosan figyelemmel 
kísérte a Magyar Rekordok 
Szövetségének munkatár-
sa. A barátságos, 24 órás 
megmérettetés vasárnap 
10-kor ért véget, amikor a 
résztvevők örömmel nyug-
tázták, hogy újabb rekordot 
tudhat magáénak Kolorcity 
összesen 110 lelkes, mo-
zogni vágyónak köszönhe-
tően.

Szolnok-Kazincbarcika 0-0
Tiszaligeti Stadion, 1000 néző
Vezette: Oláh Gábor (Vígh-Tarsonyi Gergő, Szvety-
nik Bence)
 
Szolnok: Hrabina - Molnár, Horgosi, Papp, Földi - 
Tóth B. – Jasarevic (Angyal, 78.), Farkas A. (Pin-
tér N. 78.), Kenderes, Tóth L. (Berdó, 87.) - Olasz 
Vezetőedző: Balogh Pál
 
Kazincbarcika: Somodi - Tóth Sz., Palmes, Heil, Süt-
tő – Sigér(Constantinescu, 59.), Hegedűs D. - Kanalos, 
Bene (Burics, 90.), Varga M. (Kovács O., 59.) - Boros G. 
Vezetőedző: Vitelki Zoltán
 
Sárga lap: Tóth L. (61.), Tóth B. (81.) ill. Hegedűs D. (36.), 
Varga M. (55.), Kanalos (57.), Kovács O. (69.)



5. KOLORFESZTIVÁL PROGRAM 2017

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.

KOLORTÚRÁK KISVONATTAL
Fedezd fel kisvonattal Kazincbarcikát, nézd meg a színes házfalakat, és barangold be a térséget!

KOLORCOUNTRY – TÉRSÉGI MENETREND
Augusztus 19. indulás 14.00 órakor
EDELÉNY (Penny parkoló, MOL benzinkút) – MÚCSONY (Petőfi művelődési ház,  

Hunyadi művelődési ház) – SZUHAKÁLLÓ (katolikus templom) – KAZINCBARCIKA útvonalon

Augusztus 19., indulás 15.45-kor
BERENTE (Fő tér)  SAJÓSZENTPÉTER (Penny parkoló, Spar parkoló)  

– KAZINCBARCIKA útvonalon

Augusztus 20., indulás 14.00 órakor
BÁNHORVÁTI (polgármesteri hivatal) – NAGYBARCA (polgármesteri hivatal)  

– VADNA (Göőz Pál művelődési ház)  SAJÓKAZA (Fő tér)  

– SAJÓIVÁNKA (községháza) – KAZINCBARCIKA útvonalon

KOLORCITY – KAZINCBARCIKAI MENETREND
Augusztus 19–20. 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 és 21.00 órakor
INDULÁS-ÉRKEZÉS: EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PARKOLÓJA

Pontos menetrend:
www.kolorcity.hu

RÉSZVÉTELI DÍJ:
500 FT/FŐ
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HIRDETÉS

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!

SZERVEZŐ: EURÓPAI BORLOVAGREND MAGYARORSZÁGI KONZULÁTUSÁNAK BORSODI RÉGIÓJA

IX. Barcikai Bormustra
KAZINCBARCIKA, FŐ TÉR  •  2017. 08. 20.

BORÁSZOK:
BOCK BORÁSZAT VILLÁNY
POLGÁR PINCÉSZET VILLÁNY
PETRÉNY PINCÉSZET EGER
GÁL LAJOS PINCÉSZETE EGER
ÁRVAY CSALÁDI PINCÉSZET TOKAJHEGYALJA
CSUBÁK TESTVÉREK PINCÉSZETE TOKAJHEGYALJA
SZŐKE MÁTYÁS PINCÉSZETE  MÁTRAALJA
SÁNDOR ZSOLT PINCÉSZETE BÜKKALJA

SAJTOS:
BÜKKI SAJT MANUFAKTÚRA 
(SÁNDOR TAMÁS)

PÁLINKAHÁZ:
PRÍMA PÁLINKAHÁZ 
(KAZINCBARCIKA)

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%

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Topjoy kaktusz 400 ml:
Flesh fruit 2,5 l több íz: 
Quik star mosógél 4 l:
Persil mosópor color 4,2 kg:
Chio chips 75 g több íz:

119 Ft
90 Ft
750 Ft
2600 Ft
210 Ft

297 Ft/l
36 Ft/l
187 Ft/l
619 Ft/kg
2800 Ft/kg

Sütemények, nápolyik, linzerek
nagy választékban kaphatók!!!


