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ROCKABILLY 
SAJÓSZENTPÉTEREN

Sajószentpéteren augusz-
tus 19-én este a Bravo  
Johnny szórakoztatta a 
fesztiválozókat. A Bra-
vó Johnny egy vadonatúj 
hibrid-rockabilly formá-
ció. Saját dalok írása mel-
lett ismert dalok feldol-
gozását tűzték ki célul. A 
klasszikus rockabillyből 

kiindulva, de határait át-
lépve, valami újat, érdeke-
set próbálnak meg alkotni.
A koncert előtt Csor-
ba Csaba, a Sajószentpé-
teri Kulturális és Sport-
központ, Városi Könyvtár 
Petőfi Sándor Művelődé-
si Ház igazgatója köszön-
tötte a megjelenteket. Az 

intézményvezető beszé-
dében úgy fogalmazott: 
Sajószentpéter tíz éven 
keresztül adott otthont 
2001 és 2011 között a Bor-
sodi Művészeti Fesztivál 
programjainak, és öröm a 
város számára, hogy idén 
első ízben csatlakozhattak 
a Kolorfesztiválhoz is.

SZÍNHÁZ AZ 
EGÉSZ VILÁG
Az Egri Pinceszínház előa-
dását élvezhették azok, 
akik ellátogattak a dé-
destapolcsányi Vásár-
térre augusztus 18-án. A 
szervezők a gyerekekre 
és a felnőttekre is gondol-
tak, hiszen két darabot: a 
Pinokkiót és a Párterápiát 
is megnézhették a kiláto-
gatók.
Az előadást megelőzően 
Lukács László polgármes-
ter köszöntötte a közönsé-
get, és örömét fejezte ki, 

hogy Dédestapolcsány 
is csatlakozott Kolor-
countryhoz. Ezt a ha-
gyományt az elkövetke-
ző években is szeretnék 
folytatni.
Demes László, az Élmé-
nyek Völgye Turisztikai 
Egyesület elnöke szintén 
egyetértett Dédestapol-
csány első emberével, 
és hozzátette, azért is jó 
dolog ez, ugyanis egye-
sületük nem szeretne el-
szigetelődni a térségtől.

KOLORCOUNTRY

Az Illés zenekarra emlékeztek Szuhakállóban
A Kolorcountry szuha-
kállói állomásán augusz-
tus 16-án Dávid István, a 
község polgármestere 
mondott köszöntőt, majd 
18 órától a Miskolci Illés 
Emlékzenekar szórakoz-
tatta a kilátogatókat.
A M.I.E.Z alapítói több 
mint tíz évvel ezelőtt 
arra vállalkoztak, hogy 
a magyar rock-, beat-

zene úttörő zenekará-
nak szellemét, életművét 
megpróbálják a színpa-
don életben tartani, és 
népszerűsíteni az Illés 
együttes dalait a fiatal 
korosztály körében is.
A csapat maga mögött 
tudhatja az Illés együt-
tes tagjainak támogatá-
sát, akikkel számos kö-
zös koncertet adtak már.

Fotók: Bencs Eszter
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TÉRSÉG

SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
Államalapító I. István királyunk 1083. augusztus 20-i székesfehérvári szentté avatá-
sának évfordulóját 1771-től kisebb-nagyobb megszakításokkal ünnepeljük hazánkban, 
1991-től a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe keretében, mely a hagyomány 
szerint az új kenyér napja is.  

Edelényben augusztus 19-
én tartották a Szent Ist-
ván-napi megemlékezést. 
Az egész napos műsor 
Molnár Oszkár, a város pol-
gármesterének ünnepi be-
szédével kezdődött, majd a 
Császta Néptáncegyüttes 
és a Számadó Zenekar be-
mutatóját láthatta a közön-
ség. Ez után a gyermekek-
nek szóló produkciókkal a 
IV. Edelényi Nap programjai 
következtek. Fellépett Far-
kasházi Réka és a Tintanyúl 
Zenekar, a Csipet Manó 
Bábszínház előadásban Mi-
cike nyári kalandját követ-
hették nyomon az aprósá-
gok. Szintén a gyerkőcöket 
szólította meg a Kiscsászta 
Néptáncegyüttes műsora, 
ahol a táncmozdulatokat el-
lesve akár együtt is mozog-

hattak apró kedvenceikkel. 
Délután a M.É.Z. Zenekar az 
ír és a skót népzenei világot 
idézte meg az érdeklődők 
előtt. Egészen más stílust 
képviselt Postás Józsi mula-
tós csokra, valamint az Erica 
C. Dance School modern-
tánc-stúdió performansza. 
A IV. Edelényi Nap vendé-
ge volt továbbá Aradszky 
László, a Solymos Tóni trió, a 
Fiesta egykori frontembere, 
Csordás Tibi, Marcellina és a 
Maxisun együttes. A prog-
ramot színesítette a Flash 
Táncstúdió és a Szendrői 
Százszorszép Mazsorett 
Csoport bemutatója. 
Ugyancsak augusztus 19-
re esett Bánhorvátiban az 
államalapítás ünnepe alkal-
mából rendezett falunap. Itt 
koszorúzással kezdődött a 

megemlékezés. Az ünnepet 
Vitális Gábor SDB plébános 
méltatta. Az elhangzott 
szavalat, illetve a Bánhor-
váti Népdalkör fellépését 
követően Földvári István 
polgármester és Demeter 
Zoltán országgyűlési kép-
viselő mondott beszédet. A 
két felekezet, a református, 
valamint a katolikus egyház 
képviselői megszentelték az 
új kenyeret. A továbbiakban 
a könnyűzenei műfaj ked-
velőit Szűcs Judit, a mula-
tós zenét játszó Bodri és a 
Miskakancsó zenekar, vala-
mint Jenei Gábor, a Madách 
Színház művésze szórakoz-
tatta. Különleges látványt 
nyújtott Lóki György soly-
mász produkciója. Mindkét 
településen tűzijáték zárta 
a hivatalos programot. 

Sajószentpéteren augusz-
tus 20-án a helyi Freedan-
ce 2008 TSE formációs és 
társastánc- bemutatójá-
val nyílt meg az ünnepély. 
Ezt követően az ÓMI Zenés 
Színház műsorát tekint-
hették meg az érdeklő-
dők, illetve dr. Faragó Péter, 
Sajószentpéter város pol-
gármesterének köszöntőjét 
hallhatták az egybegyűltek. 
Az új kenyér megszentelé-
se után az eső ugyan köz-
beszólt, ennek ellenére a 
Groovehouse, valamint Raul 
x Ábrahám fellépését is él-
vezhették az érdeklődők. 

Sajókazán hagyományo-
san a nemzeti ünnepen 
adják át a képviselő-tes-
tület által megítélt kitün-
tetéseket. Az impozáns 
Radvánszky-kastélyban a 
polgármesteri köszöntőt 
követően az Akkord Szín-

pad néhány tagja műsorral 
kedveskedett a meghívot-
taknak, majd Stefán László, 
Sajókaza első embere át-
adta a díjakat. 
Polgármesteri Elisme-
rő Oklevelet kapott Rad-
vánszky Ferenc, a Sajókazai 

Radvánszky kastély Svájci 
alapú pályázatának sike-
res megvalósítása érdeké-
ben saját óragyűjteményé-
ből rendezett kiállításhoz 
való hozzájárulásáért; Dr. 
Czenke Antalné a hosszú 
éveken át végzett oktató- 
nevelő munkájáért; Boros 
Józsefné az évtizedeken 
át végzett oktató-neve-
lő munkájáért és a közös-
ség érdekében kifejtett te-
vékenységéért és Bácsa 
Lászlóné a településen, fő-
leg az idősek, rászorultak 
érdekében végzett áldo-
zatos munkájáért.

Közszolgálati díjban ré-
szesült Zsúdel Gáborné a 
megbízható, áldozatos és 
magas színvonalú szak-
mai munkájáért, a közös-
ség érdekében végzett te-
vékenységéért, valamint 
Bartha Enikő Edit a közel 
négy évtizeden keresz-
tül az önkormányzat hiva-
talánál végzett kitartó és 
elkötelezett munkájáért. 
A Sajókaza Településért 
díjat Simon Lászlóné a te-
lepülés érdekében évtize-
deken át kifejtett közössé-
gépítő, segítő és szervező 
munkájáért érdemelte ki.
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A Svájci - Magyar Együttműködési program „Kazincbarcika 
és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” projekt 
zárórendezvényének sajókazai állomásán a felújított Rad-
vánszky-kastély adott otthont május 31-től június 14-ig 
annak az órakiállításnak, melynek bemutatott darabjait 
a Svájcból hazatelepült Radvánszky Ferenc órarestaurá-
tor-óramérnök a magángyűjteményéből bocsátotta ren-
delkezésre. Nemzeti ünnepünkön a fent említett pályázat 
sikeres lebonyolításában való hozzájárulásáért Radvánsz-
ky Ferenc Sajókaza polgármesterétől, Stefán Lászlótól 
Polgármesteri Elismerő Oklevelet vehetett át. 

A műgyűjtővel a kastély im-
pozáns miliőjében beszél-
gettünk a magányos ifjú 
útkereséséről, szakmája 
nagyszerűségéről és ter-
mészetesen az órákról.

–Hogyan került Svájcba, mi 
indította el a kinti pályafu-
tását?
– Nagyon fiatal voltam, 
mindössze 21 éves, ami-
kor kikerültem. Idehaza 
egyetemi hallgatóként be-

lekeveredtem az 1956-os 
eseményekbe. Családo-
mat hátrahagyva, szó sze-
rint menekülnöm kellett, 
hiszen már megérkezett a 
letartóztatási parancs. Ki-
érve aztán ott álltam egy 
szál egyedül. Nem tudtam, 
hogyan tovább. Várva egy 
bizonytalan kimenetelű 
ösztöndíjra egy évig, és 
édesanyám levélbeli taná-
csára, néhány hónap eltel-
tével találkoztam egy neves 

zürichi óraékszer-üzlet tu-
lajdonosával, Oskar Stahe-
lel, aki a szárnyai alá vett. 
Ő mondta: „seid öppe, oder 
bloss nur  Lohnempfänger”, 
vagyis, vagy leszel valaki, 
vagy csupán fizetésfogadó. 
Ez határozta meg az élet-
célomat, hogy kitanulom 
a szakmát és saját üzletet 
nyitok. A festői szépségű 
Horgen városában tele-
pedtem le és antik órákat 
restauráltam. 

– Mikor kezdődött a gyűj-
tőszenvedélye?
– Több mint harminc évvel 
ezelőtt kezdtem el gyűjteni 
az antik kar-, zseb-, álló- és 
faliórákat a 17.,  18., valamint 
a 19. századból. Jellemző-
jük, hogy pótlások nélkül, 
az eredeti állapotukat állí-
tottam helyre, megtartva 
a szerkezet – számlap  és 
tok – hiteles egységét úgy, 
hogy a mai követelmények-
nek is megfeleljenek.  Mind-
egyik mestermű működik, 
bármilyen enteriőr cso-
dálatos dísze lehet, hiszen 
ezekben a művészettörté-
neti remekekben összpon-
tosul a mérnöki zsenialitás 
és a nagyszerű kézműves 
munka.  

– Milyen óra volt az első 
komoly restaurációs mun-
kája?
– Egy Párizsban vásárolt 
óra volt, amely egy 1850-es 
évekbeli szerkezet, a histo-
rizmus korából. A mai napig 
az otthonom dísze. 

– Milyen értéke van egy-
egy darabnak?
– Ez mindig vitatott kérdés. 
Tudniillik van egy biztosítá-
si érték, van egy beszerzé-

si ár és van egy eladási ár. 
Ezekhez társul a fanatikum. 
Példának okáért adott egy 
sorozat, aminek egy darab-
ja hiányzik. A gyűjtő Dárius 
kincsét odaadja, hogy tö-
kéletes legyen a kollekció, 
és még nem beszéltünk az 
aukciósházak tevékeny-
ségéről. Teljesen más az 
óra értéke a londoni, mint 
a New York-i Sotheby-nél, 
vagy teszem fel, Kam-
bodzsában. Ezek annyira 
relatív összegek, azért be-
szélek én mindig egy antik-
várius értékről. 

– A mintegy 300 évet fel-
ölelő kollekcióját a Nagyté-
tényi Kastélymúzeum ka-
marakiállítása vonultatja 
fel. Hogyan fogalmazódott 
meg Önben, hogy gyűjte-
ményét a nagyközönség 
elé tárja? 
– Oly nagy szeretettel 
gyűjtöttem és restaurál-
tam ezeket a műkincseket, 
hogy hazatelepülésem után 
úgy gondoltam, ha engem 
így megérintett a szépsé-
gük, a tartósságuk, máso-
kat is lenyűgözhetnek. Rá-
adásul, 100 órát igencsak 
nehéz elhelyezni egy csa-
ládi hajlékban.

PORTRÉ

PRECÍZIÓ ÉS LUXUS

Radvánszky Ferenc órarestaurátor-óramérnök 1935-
ban született Tokajban.  A középiskolát Miskolcon és 
Sátoraljaújhelyen végezte, majd 1956 szeptemberében 
elkezdte a Miskolci Egyetemet, melyet a forradalom ki-
törése miatt félbehagyott. 1956-tól 2003-ig Svájcban 
élt. 1963-ban végzett a Solothurn-i óratechnikumban, 
majd Horgenben nyitott saját üzletet. Végleges haza-
települése után kivételes gyűjteményét az Iparművé-
szeti Múzeum rendelkezésére bocsátotta. 

https://www.google.hu/search?client=firefox-b&q=Lohnempf%C3%A4nger&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiByoqo257UAhUBWxQKHXwaBpgQvwUIIygA&biw=1280&bih=913
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Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete augusztus 20-án minden évben ünnepi tanácsko-
zást rendez, hogy megemlékezzen Szent István királyról 
és az államalapításról. Az idei eseményen Barcika és Sa-
jókazinc 70 évvel ezelőtti egyesítését is felelevenítették. 

Az ország egyik leghosz-
szabb és legszínesebb 
fesztiváljának főszerve-
zője, a Barcika Art Kft. és 
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata az ünnepi 
képviselő-testületi ülé-
sen köszönetet mondott 
a fesztivál együttműködő 
partnereinek és támoga-
tóinak; majd Szitka Péter, 
Kazincbarcika polgármes-
tere szólt. A város első 
embere beszédében a múlt 
jelentőségére emlékezte-
tett és a város dinamikus 
fejlődését hangsúlyozta, 
ezt követően megszegte 
az új kenyeret.

Az eseményen elsőként a 
„Tiszta udvar, rendes ház” 
elismerő címeket adták 
át, melyeknek 2017-ben 
szerencsés tulajdonosai: 
Lőrincz Róbert, Pásztor 
Péter és Takács László.
Kazincbarcika Város Pol-
gármesterének Elisme-
rő Oklevele kitüntetésben 
Bukta Imréné nyugalma-
zott könyvtáros, Dékány 
Józsefné nyugalmazott 
ápolási igazgató, valamint 
Csala András mentőállo-
más-vezető részesültek.
„ Kazincbarcika Város 
Egészségügyéért” díjat 
dr. Balogh Imre radiológus, 

„Kazincbarcika Város Köz-
szolgálatáért” elismerést 
Fodorné Bárczi Ildikó a Ka-
zincbarcikai Polgármeste-
ri Hivatal adócsoportjának 
főtanácsosa vett át.
Kazincbarcika Város Kép-
viselő-testületének „Elis-
merő Plakettjét” Karikás 
Lajosné, a Kazincbarcikai 
Szociális Szolgáltató Köz-
pont nyugalmazott stra-
tégiai igazgatóhelyettese 
kapta, míg „Pro Urbe Ka-
zincbarcika” díjban dr. Fe-
dor István nyugalmazott 
belgyógyász főorvos ré-
szesült. (A díjazott portré-
ját lapunk következő szá-
mában olvashatják.)

Az ünnepségen közre-
működött Márczi Anna, a 
Buda Folk Band énekes-
nője is.

AUGUSZTUS 20.

KITÜNTETÉSEKET ADTAK ÁT AZ 
ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPÉN

Karikás Lajosné,  
a Kazincbarcikai Szociális  
Szolgáltató Központ nyugalmazott 
stratégiai igazgatóhelyettese 

Karikás Lajosné Szik-
szón született 1960-ban. 
Családja Alberttelep-
re költözött, itt végez-
te el az általános iskolát. 
A miskolci kereskedelmi 
és vendéglátóipari szak-
munkásképzőben eladó 
végzettséget szerzett, 
a Fáy András Közgazda-
sági Szakközépiskolában 
leérettségizett, később 
mérlegképes könyvelői 
és közbeszerzési referens 
vizsgát tett, a Debreceni 
Agrártudományi Egyete-
men diplomát szerzett.
Pénzügyi-gazdálkodá-
si szakmai ismereteit az 
ÉRV-nél, majd az Egész-
ségügyi GAMESZ-nál, a 
Herman Ottó Általános 
Iskolában, az Alsóvárosi 
Óvodában, a Kazincbar-
cikai Összevont Óvodák-
ban, a Timpanon Kft.-nél, 
a Barcika Centrum Kft.-
nél és a Kazincbarcikai 
Szociális Szolgáltató Köz-
pontban kamatoztatta.
Kazincbarcikán 1998-
tól vett részt a közélet-
ben. Önkormányzati 
képviselőként három cik-
lusban, összesen 12 évig 
tevékenykedett. Az in-
tézményekben szerzett 

szakmai ismereteit jól 
hasznosította pénzügyi 
és gazdasági bizottsági, 
illetve felügyelő-bizott-
sági tagként, elnökként, 
valamint a közbeszerzési 
tanács tagjaként. 
A város alpolgármes-
tereként 2006 és 2010 
között a város nevelé-
si-oktatási, szociális, 
egészségügyi, kulturális 
és sportintézményeinek 
munkáját kísérte figye-
lemmel, a városüzemel-
tetési feladatokból is ki-
vette részét. Aktívan 
bekapcsolódott a test-
vérvárosi kapcsolatok 
ápolásába.
Évek óta a Kazincbarcika 
Város Kommunális és Kul-
turális Fejlődéséért Ala-
pítvány kuratóriumi elnö-
keként tevékenykedik.
Mindig számokkal dol-
gozott, de soha nem fe-
lejtette el, hogy mögötte 
emberek és emberi sor-
sok vannak. Empátia-
készsége átsegítette a 
nehézségeken mind gaz-
daságvezetőként, mind 
alpolgármesterként. A 
városért, a közösségért 
végzett munkája alapján 
méltó az elismerésre.
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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

Az okozott kényelmetlenségért szíves elnézésüket kérjük!

VÁGÁNYZÁRI
INFORMÁCIÓ

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 

2017. augusztus 26-tól 2017. október 31-ig
Püspökladány–Debrecen állomások között végzett pályakarbantartási munkák 
miatt a hirdetményen szereplő vonat módosított menetrend szerint közlekedik.
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SZABD SUZUKI 
marka kereskedés 

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

www.szabosuzuki.hu 
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Az Alsóvárosi körúti Tompa Mihály Református Általános Iskolánál tapasztalható 
közlekedési nehézségek feloldásaképpen augusztus 16-án helyszíni bejáráson vett 
részt Szitka Péter polgármester; Hegedűs-Medgyesy Anett, a polgármesteri hivatal 
városüzemeltetési és fejlesztési osztályának vezetője; Suga Lászlóné iskolaigazgató; 
Kolumbán Gábor iskolalelkész és Vincze Csaba rendészetvezető. A helyszínbejárást 
követően a közlekedésbiztonsági szakemberek bevonásával az alábbi forgalmi-
rend-változásról döntöttek:

–  a Tompa iskola főbejárata előtti szakaszon az intézmény oldalánál 
„Várakozni tilos” tábla

-  ugyanitt az iskolával szembeni oldalra, a Kórházdomb aljánál „Meg-
állni tilos” tábla

-  az Alsóvárosi körút és Rezeda utca csomópontjánál „Megfordulni 
tilos” tábla lesz kihelyezve;

-  a Rezeda utca forgalmi rendje megváltozik, és az Alsóvárosi körút 
irányba lesz egyirányú. 

A forgalomtechnikai módosítások jóvoltából a Tompába járó gyermekeknek sehol 
sem kell majd áthaladnia közvetlenül az úttesten, ha autóval szállítják őket iskolába.

Forgalmirend-változás 
a Tompa iskolánál

KÖZLEKEDÉS

TÁJÉKOZTATÓ TÚLMÉ-
RETES SZERELVÉNY 
KÖZLEKEDÉSÉRŐL
Augusztus 31-én (csütörtökön) 19.00 óra és 
szeptember 1-jén (pénteken) 06.00 óra között 
olajlepárló berendezés érkezik Nagykanizsáról 
a BorsodChembe. A 251 tonnás összsúlyú, 42 
méter hosszú, 4,8 méter széles és 5,4 méter 
magas szállítmányt a 26-os főút miskolci ki-
vezetőjétől a sajószentpéteri körforgalomig a 
szembe jövő sávba terelik. Erre az időszakra 
teljes rendőrségi útzár lesz elrendelve.
A rakomány szállításáról további információ Ma-
túz Melindától kérhető (Tiszáll Kft., www.tiszall.
hu, +36 70 708 3105).

BARCIKA PRÍMA KFT.

Lehet választani
Bővíti közétkeztetési szolgáltatását a Barcika Príma 
Príma Kft. Szeptember 11-étől A és B menü közül vá-
laszthatnak ebédet azok az általános és középiskolá-
sok és az idősek is, akik a kft. szolgáltatását igénybe 
veszik.

A megrendelők feladata csupán annyi lesz, hogy a cég 
honlapján regisztrálva minden hónapban kiválasszák a 
számukra megfelelő menüket. Az étel kiosztásakor egy 
egyedi azonosítóval ellátott plasztikkártya segítségével 
a Barcika Príma munkatársai a tálalókonyhán lévő ki-
jelzőn látni fogják, hogy aznap a vendég melyik menüt 
választotta.
A fizetés az eddig megszokottak szerint a gazdasági iro-
dákban történik, előre láthatóan jövő év januártól lehe-
tőség nyílik majd az online ügyintézésre és vásárlásra is.
A szolgáltatásról és a menürendelésről folyamatosan 
tájékoztatást adunk a kolorline.hu hírportálon, a városi 
televízióban és az újság következő lapszámaiban.
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TŰZIJÁTÉKSHOW-VAL ZÁRULT  AZ 5. KOLORFESZTIVÁL
KOLORCITY

Az 5. Kolorfesztivál hajrájában, augusztus 18-ától 
a programok a Fő téren folytatódtak, ahol ingyenes 
koncertek, gasztorutca, kisvonatos túra várta a fesz-
tiválozókat. A színes programok megkoronázásaként 
egy fantasztikus tűzijátékshow zárta az ország leg-
hosszabb és legszínesebb összművészeti esemény-
sorozatát. 

STÍLUSKAVALKÁDDAL  
KEZDŐDÖTT A HÉTVÉGE

Péntek este egy igazi 
„multikulti” zenekar, a 
Cimbaliband szórakoz-
tatta a nagyérdeműt. Az 
együttes dalaiban a mo-
dern kelet-európai élet-
érzés keveredik, zené-
jük forrásai a magyar és 
a balkáni népzenéből, a 
klasszikus zenéből, vala-
mint a jazzből fakadnak. 
Őket követte az idén ju-
biláló Budapest Bár. A 

formáció több mint tíz 
éve alakult, eredetileg 
egyetlen lemezre állt ösz-
sze a csapat, akik azóta 
is sikerrel koncerteznek 
a színházakban, a fesz-
tiválokon és különféle 
rendezvényeken egya-
ránt. A banda nem először 
járt Kazincbarcikán, ahol 
muzsikájukkal ezúttal is 
fergeteges hangulatot te-
remtettek.

KOLORTÚRA ÉS BORMUSTRA SZÍNESÍTETTE  
A FESZTIVÁLT

Augusztus 19-én és 20-
án, már hagyományo-
san, nemcsak Kazinc-
barcikán volt lehetőség 
városnéző, egyórás kis-
vonatos túrákon részt 
venni, hanem a környék 
településeiről is érkez-

tek vendégek a DOT-
TO-vonattal Kolorcity-
be. A Kolortúrák iránt 
– mint mindig – idén is 
nagy volt az érdeklődés, 
a kisvonaton tűt nem le-
hetett elejteni a kicsiktől 
és nagyoktól.

Délután négykor elkez-
dődött a IX. Barcikai Bor-
mustra, melyen három 
napon át számos pincé-
szet borait és finomabbnál 
finomabb ételeket kóstol-
hattak meg az érdeklődők 
a gasztroutcában.

ÜNNEPI HANGULAT

Az államalapítás ünnepé-
nek délelőttjén szentmi-
sére várták a közönséget 
a Szent Család Templom-
ba. Délután a Szent Ist-
ván-napi programok az 
Egressy Béni Művelődé-
si Központ színházter-
mében folytatódtak, ahol 

Kazincbarcika Város Ön-
kormányzatának Kép-
viselő-testülete tartotta 
ünnepi tanácskozását.
A rossz időjárásra való te-
kintettel 17 órától a szín-
házteremben tartotta 
koncertjét a méltán nép-
szerű Buda Folk Band. 
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TŰZIJÁTÉKSHOW-VAL ZÁRULT  AZ 5. KOLORFESZTIVÁL
FANTASZTIKUS KONCERTEK  

A ZÁRÓ NAPON

Másnap a záró koncer-
tek sorát 17 órakor az 
A bra ka za bra egy üt-
tes nyitotta, akik évről 
évre visszatérő fellépői 
a Kolor fesztiválnak. A 
formáció ezúttal Bebé-
vel és Éliás Juniorral ér-
kezett a Fő térre, ahol 
több mint másfél órán át 
szórakoztatta a kiláto-
gatókat.
Majd a Flash Táncstú-
dió produkciója követ-
kezett. A növendékek 
egy olyan összeállítást 
mutattak be, amelynek 

néhány elemét a feszti-
vál keretében megren-
dezett „Táncos Szakmai 
Héten” sajátítottak el.
Ezt követően Keresztes 
Ildikó és zenekara lépett 
a színpadra. Az énekes-
nő néhány nappal ez-
előtt vette át augusztus 
20-a alkalmából a Ma-
gyar Érdemrend Lovag-
keresztjét a Pesti Viga-
dóban. Az előadóművész 
kiemelte: ez az elismerés 
a csaknem harmincéves 
szakmai karrierjének a 
megkoronázása volt. 

VARÁZSLAT KOLORCITY EGÉN

Az est fénypontja a tűzi-
játékshow volt, ami új-
szerűségével és egyedi-
ségével méltó lezárása az 
5. Kolorfesztivál kazinc-
barcikai programjainak. 
A Havasi Balázs, Adele és 
Hans Zimmer zenéjére 

komponált, fantasztikus 
show-t a Kolorcity Face-
book-játékához csatla-
kozó, szerencsés nyer-
tes, Csákó Edit indította 
el egy különleges szerke-
zet segítségével. A több 
mint negyedórás látvá-

nyosságot 3000 ember-
nél is többen nézték vé-
gig, 960 bombát lőttek fel 
a legmodernebb tech-
nikai megoldásokkal és 
művészi kompozíciókkal, 
amely minden fesztiválo-
zót elvarázsolt.
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Hátrányból fordítva újabb győzelem született a Mer-
kantil Bank Liga 4. fordulójában. A KBSC Tiszaújváros-
ban játszotta hazai mérkőzését, ahol két góllal verte 
meg a Budafok csapatát. 

KBSC-Budafok 2-1 (0-1)
Gólszerzők: Boros, Kristófi 
ill. Csizmadia

Prukner László: – Két 
meccsen öt pontot aján-
dékoztunk ellenfeleink-
nek. Az elmúlt meccsen 
is vezettünk, most is az 
első félidőben el kellett 
volna dönteni a találko-

zót. Hiába vannak rutinos 
játékosok a csapatban, 
nem tudják kezelni azt a 
helyzetet, hogy vezetünk. 
Erre a Kazincbarcika jól 
ráérzett, és akaratból 100 
százalékra vizsgázott. Mi 
ebben alul maradtunk, a 
hazaiak megérdemelten 
nyertek.
 Vitelki Zoltán: – Elsősor-
ban szeretnék gratulálni a 
játékosoknak, azt gondo-
lom, hogy Barcika váro-
sának nagyon jó csapata 
van és ez nem edzőkér-

dés. Olyan játékosokat si-
került kiválasztani, akik 
hétről hétre megmutat-
ják, hogy igenis jó játéko-
sok alkotják a csapatot. 
Kimondhatjuk, hogy té-

nyező ez a csapat a má-
sodosztályban, mindenki 
ellen győzelmi eséllyel lé-
pünk pályára. A játékosok 
sokat tettek azért, hogy 
ne becsüljék le a csapatot.

KBSC

HÁTRÁNYBÓL GYŐZELEM

VRCK

Gőzerővel folyik 
a felkészülés 
Az elmúlt szezonban bajnoki bronzérmes VRCK leját-
szotta első felkészülési mérkőzését. A kék-sárgák a 
szlovák Svidník ellen játszottak két edzőmeccset.

A bajnokság szeptember 
végén kezdődik és Debre-
cenben játssza első mecs-
csét az Oravec csapat, majd 
egy héttel később a Duna-
ferr látogat Kazincbarci-
kára. A Magyar Kupában a 
Székesfehérvár lesz az első 
ellenfél, majd következik a 
negyeddöntőben a címvédő 
Szolnok, továbbjutás ese-
tén az elődöntőben a bajnok 
Kaposvár. 
A kék-sárgák már túlvan-
nak két felkészülési talál-
kozón, ahol a szlovák Svid-
ník előbb 3-2-re legyőzte 
Toronyaiékat, majd a négy 
nyert szettig folyó második 
meccsen már a Barcika volt 
a jobb, 4-2-re nyertek Sza-
bó Dávidék. Oravec mester 
igyekezett mindenkinek 
lehetőséget adni legalább 

az egyik mérkőzésen. A 
felkészülés során a VRCK 
legközelebb lapzártánk 
idején kétszer mérkőzik 
meg a Kassa együttesé-
vel hazai pályán, majd a 
hónap végén szintén két 
mérkőzést játszik a szlo-
vák csapattal idegenben. 
Szeptemberben az eper-
jesi tornán a házigazdák 
mellett a cseh Brünn lesz 
Mészáros Dömötörék el-
lenfele. Majd a jövő hó-
nap második hétvégé-
jén (szeptember 9-10) a 
tervek szerint a romániai 
Kolozsvár és a szlovákiai 
Eperjes mellett, az elmúlt 
magyar bajnokság és kupa 
ezüstérmese, a Pénzügyőr 
szerepel majd a házigaz-
dák mellett Kazincbarci-
kán a II. Don Bosco Kupán. 

SÚLYEMELÉS

HAJSZÁLON MÚLT AZ 
ÚJABB ÉREMSZERZÉS 
A súlyemelők Halmstadban zajló masters Európa-bajnokságán az M60-as korosztály 62 
kg-os súlycsoportjában lett negyedik Pátrovics Géza. A kazincbarcikai sportoló a svéd-
országi versenyen egy új szabály bevezetése miatt szorult le a dobogóról. 

Pátrovics Géza nagyon ké-
szült, hogy ismét ott áll-
hasson a dobogón a mas-
ters súlyemelő EB-n, amely 
nyílt világbajnokság is volt. A 
kazincbarcikai erős ember 
azonban előre érezte, most 
nem lesz olyan jó, mint az 
elmúlt években. A magyar 
kánikulából a 15 fokkal hide-
gebb Svédországban nem 
úgy alakult a verseny, ahogy 
szerette volna. Elmaradt a 
6 érvényes fogás, csupán 
négy jó gyakorlatot tudott 
bemutatni. 
– Maximalista vagyok, sze-
rettem volna, ha mindegyik 
kísérletem érvényes, ám ez 
most nem jött össze. Vala-
mit nagyon elronthattam, de 
önkritikus vagyok és az a cél, 
hogy a legközelebbi verse-
nyemen ott legyek a legjob-
bak között – értékelte telje-
sítményét Pátrovics Géza. 
Az M 60-as, vagyis a 60 éven 
felüliek küzdelmében jól kez-
dett, hiszen a 60 és a 63 kg-
os gyakorlata is sikerült, ám 
a 65 kg szakításban már ki-
fogott a barcikai sportembe-
ren. Az első fogásnem végén 
az osztrák emelő Galuska 

Franz vezetett 70 kg-mal, 
második helyen állt a finn 
Korpelainen Urpo 64 kg-mal. 
A magyar súlyemelő Pátro-
vics Géza ekkor harmadik 
volt, 3 kg-mal megelőzve 
a francia Bellit. A lökésben 
azonban érdekesen alakult 
a verseny. Az osztrák eme-
lő elsőre kilökte a 85 kg-t, 
amely azt jelentette az el-
sőség kérdése eldőlt. A do-
bogóért hárman harcoltak. 
Pátrovics és a francia 75, míg 
a finn 76 kg-on mutatott be 
érvényes kísérletet. A skan-
dináv emelőnek ezután sike-
rült a 78 kg-os gyakorlata is, 
míg a barcikai emelő hibá-
zott a 79 kg-mal. Azonban 
Pátrovics Géza utolsó fogása 
már tökéletes lett, a 79 kg-
os lökése azt jelentette, hogy 
összetettben 142 kg-mal 
végez. A francia súlyemelő-
nek azonban volt két fogása, 
és a 80 után a 83 kg-ot is a 
feje fölé lökte, így 143 kg-os 
összeteljesítményével meg-
szerezte a második helyet. 
Az osztrákok versenyzője 
még csupán ekkor kezdte el 
gyakorlatait, és a 85, a 90 és 
a 92 kg sem fogott ki rajta. A 

finn és a magyar versenyző 
142-142 kg-mal végzett a 3. 
helyen, ám a súlyemelésben 
nincs holtverseny, és a ko-
rábbi években a könnyebb 
testsúly döntött. Ebben a 
KVSE versenyzője volt a jobb 
26 dkg-mal. Az eredmény-
hirdetésnél annak rendje 
és módja szerint Pátrovics 
Géza kapta meg a bronzér-
met, ám később visszakér-
ték tőle, mondván azonos 
eredménynél az a sporto-
ló végez előkelőbb helyen, 
amelyik hamarabb teljesíti 
az adott súlyt. Így lett végül 
Pátrovics Géza negyedik. A 
barcikai emelő azonban nem 
búsul, hiszen jövőre Buda-
pesten lesz nyáron az Euró-
pa-bajnokság és ősszel Bar-
celonában a világbajnokság. 
A sportolót ez az eredmény 
nem bizonytalanítja el, to-
vábbi jobb eredmények el-
érésére sarkallja. Pátrovics 
Géza végül köszönetet mon-
dott Szitka Péternek, Ka-
zincbarcika polgármesteré-
nek és Kerekes Ottónak, a 
KVSE elnökének azért, hogy 
támogatták felkészülését és 
versenyzését.
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MEGHÍVÓ
A Barcika Art Kft. és a  

Borsodi Bányászok Területi Tagozata nevében 
tisztelettel meghívjuk Önt,  

kedves Családját, Barátait és Ismerőseit 

2017. szeptember 3-án, 
vasárnap 10.00 órára 

a kazincbarcikai Fő téri 
bányász szoborhoz

(városháza és áruház közötti sétány)

BÁNYÁSZNAPI 
MEGEMLÉKEZÉSRE  

és a 
BÁNYÁSZ EMLÉKMŰ 
KOSZORÚZÁSÁRA.

Ünnepi beszédet mond  
Klimon István,  

Kazincbarcika város alpolgármestere  
és Szőke András, 

a Borsodi Bányászok Területi Tagozatának elnöke.

Közreműködik a Kazincbarcikai  
Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola  

Ifjúsági Fúvószenekara és a Kazincbarcikai  
Ifjúsági Mazsorett Együttes.

Szitka Péter 
polgármester

Szőke András 
területi elnök

Meghívó
A FELSŐBARCIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS BARÁTAIT

a Táncsics Mihály Művelődési Házban
2017. augusztus 2-án 19 órától tartandó 
nosztalgia zenés-táncos estre.
Zene: Oroszi György
A rendezvény alatt büfé működik 
(Kérjük, az ital behozatalát mellőzni szíveskedjenek!)

Belépő: 1000 Ft/fő
Tisztelettel hívjuk és várjuk! 
Felsőbarcikáért Alapítvány Kuratóriuma

Gólyafióka-avató
Augusztus 31. (csütörtök) 17.00

Kazincbarcika, Városháza előtti tér

KEDVES KISELSŐS, BARCIKAI GÓLYAFIÓKA!
Szeretettel meghívunk Téged és kedves Szüleidet, Nagyszüleidet 

a kazincbarcikai kiselsősök gólyafióka-avató rendezvényére!
Gyülekező: 16.30–16.45 között az Egressy pakolójában

Megjelenés: fekete-fehér ünneplő ruhában
Kérjük, hogy a színes szalagot te is tűzd fel otthon, 

ez fog segíteni gyülekezéskor, hogy könnyen megtaláld a tanító nénidet!

Kazincbarcikai Tankerületi Központ  |  Kazincbarcika Város Önkormányzata

ÚJKAZINCI PROGRAMSZIGET

FÁBÓL ALKOTOTT TERMÉSZET
Jónás Béla Fák című mini-
kiállítása volt látható au-
gusztus 22-én az Újkazinci 
Programszigeten.

Az Újkazinczi Baráti kör ál-
tal szervezett eseményen 
Szitka Péter, Kazincbarci-
ka polgármestere mondott 
köszöntőt. A városveze-
tő beszédében méltatta a 
baráti kör közösségi életét, 
valamint az alkotó életútját, 

munkásságát. A kiállitás-
sal kapcsolatban kiemelte, 
egy-egy ilyen műalkotást 
nagyon időigényes elké-
szíteni, ennek köszönhető 
azok különlegessége, sok-
színűsége.
Jónás Béla a folyamatos 
tanulás fontosságára hívta 
fel a figyelmet. Mint mond-
ta: aki dolgozik, az hibázik; 
a hibából pedig tanulni kell, 
csak így lehet előrehaladni.

Az eseményen elhangzott, 
a minikiállitás az Újkazin-
ci Programszigeten bevett 
műfaj, ez azt jelenti, hogy a 
tárlat mindössze egy dél-
utánon a baráti kör beszél-
getésén lehetett megte-
kinteni.
A megnyitót követően ezút-
tal Szalainé Szatmári Katalin 
csevegett kötetlenül az al-
kotóval az életéről és mun-
kásságáról.

PROGRAMAJÁNLÓ

IMPRESSZUM

KOLORHÉT – 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,  
Zele Tímea, Kovács Loretta, 
Szűcs Krisztina,
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.

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Tel.: 06-30/958-1200
www.nemethtrans.hu

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:
4 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:
4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás
6 000 Ft,

szukamacska-ivartalanítás
10 000 Ft

KAZINCBARCIKA, VERES PÉTER ÚT 11.
TELEFON: +36-30/928-9477, +36-48/311-214

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES
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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!

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

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy szeptember 4-én, hétfőn 
11.00 órakor hangos üzemű, teljes körű szirénapróbára kerül sor 
Kazincbarcikán. Ennek során 11.00 órakor a „Katasztrófariadó”, 
11.10-kor a „Katasztrófariadó elmúlt” szirénajelet adják le a te-
lepített elektronikus szirénákon keresztül. A jelzésekkel kap-
csolatban a lakosságnak teendője nincs. Ez a rendszer próbája.

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kazincbarcika

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

BonaVita zabkása 65 g több íz:
Soproni zero 0,5 l, 0,0 %: 
Radler 0,5 l, 0,0 %:
Wiener extra kávé 250 g:
Hell energiaital 250 ml több íz:
Adrien öblítő 1 l:
Perfex WC papír 24 tekercs:
Surf mosópor 2,8 kg:

100 Ft
180 Ft
150 Ft
450 Ft
129 Ft
200 Ft
750 Ft
1700 Ft

1538 Ft/kg
360 Ft/l
300 Ft/l
1800 Ft/kg
516 Ft/l
200 Ft/l

607 Ft/kg
Rakodói munkatársat keresünk!!!!!

SAJÓGALGÓC

KAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE

AUGUSZTUS 25. PÉNTEK, 1800  
TEMPLOM TÉR

PÉTER  
SZABÓ  

SZILVIA 
akusztikus koncert 

Előzenekar: GÜSCH
Jegyár: 1 000 Ft

AUGUSZTUS 1-20. 
+AFTER

JEGYÁR: ELŐVÉTELBEN 1500 FT HELYSZÍNEN 2000 FT

AUGUSZTUS 26. SZOMBAT  
VADNA PARK

KOLOR AFTER PARTY
LIGHTS OFF SHOW:

DJ KOKO JR., JULIA CARPENTER,
DJ SZECSEI, BEATBROS LIVE SHOW


