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BÁL A PINCESORON
Sajóvámoson a belső pincesoron július 21-én huszonötödik alkalommal rendezték 
meg a Pincebált. 

A nagy volumenű ese-
ményre a déli harangszó 
hívta a lakosságot. Ekkor 
lehetett nevezni a bog-
rácsban főtt ételek, a sü-
temények versenyére, 
valamint a borlopó ver-
senyre. Ez utóbbi főként a 
férfiak fantáziáját, no meg 
a tüdejét mozgatta meg, 
ugyanis a megmérettetés 
győztesének egy levegő-
vétellel minél nagyobb 
mennyiségű bort kellett 
egy hagyományos lopó-
val felszívnia. A párbajok 
hangulatát az Agyagban-
da zenekar muzsikája ala-
pozta meg. 
Kora délután a gyerme-
keknek szóló programok 
kerültek előtérbe. Ki-ki 
kedve szerint kedvenc fi-
guráját festethette az ar-
cára, de nagy sikert ara-
tott a lufihajtogató bohóc, 
az óriáscsúszda és a kas-
télyugráló is. 
A felnőttek számára pin-
celátogatást szervez-
tek. Az utóbbi években 
vált szokássá, hogy az 

önkormányzat a telepü-
lés címerével ellátott po-
harakat készíttet a ren-
dezvényre. Aki vásárolt 
a különleges poharakból, 
ingyen kóstolhatta meg a 
helyi termelők nedűit az 
önkormányzat pincéjé-
ben. 
Az esti programokat Vá-
radi Lajos, Sajóvámos pol-
gármesterének köszön-
tője nyitotta meg. Ezt 
követően a folklór szerel-
mesei szemezgethettek 
a műsorokból. Fellépett 
a Sajóvámosi Népdal-

kör, a Csemete Néptánc-
csoport és az utánpót-
lás csoport, a Sajóvámosi 
Néptánccsoport, a Kicsi 
Madár Néptáncegyüttes, 
végül Debreceni Rita és 
társainak táncát láthatta 
a közönség. A korábban 
meghirdetett versenyek 
első helyezettjei kupá-
val és tárgynyeremény-
nyel, a dobogón végzet-
tek tárgynyereménnyel 
lettek gazdagabbak. A nap 
sztárvendége Laci betyár 
volt, a hajnalig tartó mula-
tozást utcabál zárta.

VAKÁCIÓZTAK A BERENTEI DIÁKOK
Berentén a nyáron sem állt 
meg az élet az iskolában, 
hiszen az önkormányzat 
támogatásával júliustól öt 
héten át tartó nyári napkö-
zi várta az érdeklődő óvo-
dás- és iskoláskorú gyer-

mekeket. A kistelepülés 
nagyjából 30 aprósága élt 
a lehetőséggel. 
A gyermekek számára 
minden héten két kirándu-
lást szerveztek a környező 
településekre. Így jutottak 

el Miskolcra játszóházba, 
Szilvásváradra, Aggtelekre, 
Mezőkövesdre, Lillafüredre, 
a Miskolci Avalon Parkba, a 
Szerencsi várba, valamint 
Rudabányára. Emellett a 
pedagógusok által szerve-

zett alábbi változatos prog-
ramokon vehettek részt: 
kézműves foglalkozás, vízi-
bombázás, pancsolás, spor-
tos ügyességi vetélkedő, 
aszfaltrajzverseny, egye-
di faházikó színezése, mé-
zeskalács-díszítés, bábok, 
gyöngy-ékszerek készíté-
se, méhecske és kaptárké-
szítés, népi játékok tanulása 
egészítette ki a helyismereti 
túrákat. A délutáni órákban 
pihenésként mesehallga-
tás, dramatizálás, filmnézés 
színesítette az egész napos 
időtöltést. Hetente egyszer 
pedig a művelődési ház is 
bekapcsolódott a műsorok 
szervezésébe. A program-
sorozat hozzájárult, hogy 
a gyermekek rengeteg él-

ménnyel gazdagodva, hasz-
nos ismeretszerzéssel tölt-
sék el a nyári szünidőt.
A Berentei Önkormányzat 
jóvoltából a Berentei Álta-
lános Iskola negyvenhárom 
diákja öt kísérő pedagógus-
sal teljesen ingyen néhány 
felejthetetlen napot tölt-
hetett Balatonfenyvesen, 
július első felében. Minden-
napos volt a pancsolás, a 
jókedv és a szórakozás. A 
fergeteges hangulat mel-
lett számos program várta 
a gyerekeket. Feltérképez-
ték Balatonfenyvest, ellá-
togattak a balatonföldvári 
teknősparkba, illetve Bala-
tonszárszóra a József Attila 
Emlékmúzeumba. A festői 
táj mindenkit elvarázsolt.

TÉRSÉG

ÁRVÍZAPASZTÓ 
EDELÉNYBEN

Bizonyára sokan emlé-
keznek a 2010-es nagy 
árvízre, mikor mindannyi-
an aggódtunk Edelényért, 
az edelényiekért. Soha ne 
ismétlődjön meg! – hang-
zott el akkor a fohász. E 
tragikus eseménynek 
állítanak emléket azóta 
minden évben a város-
ban, az Árvízapasztó Par-
tyval. Idén a négynapos 
rendezvényt július 25-e 
és 28-a között tartot-
ták. A kezdőnapon Tóth 
György „képíró” plakát- 
és fotókiállításának meg-
nyitóján vehettek részt 
az érdeklődők a Temp-
lomkerti Kisvendéglő-
ben. A művész elsősor-
ban portrékat készít, ám 
ez alkalommal utazásai 
során készített felvéte-

leket, illetve ahhoz pá-
rosított, több évtizeddel 
ezelőtti plakátokat vitte 
el a tárlatra. A rendhagyó 
bemutató még két hétig 
látogatható a helyszí-
nen. A következő napon 
az ukrán származású Mi-
hajlo Vihula gitárművész, 
és Szurasenkó Dániel, 
block flőteművész, a Mis-
kolc Klezmer Band alapí-
tójának hangversenyét 
láthatták, hallhatták az 
érdeklődők. Pénteken az 
Edelényi Kastélyszigeten 
várták a jazzrajongókat. A 
Mizrab együttes érdekes 
hangzású zenéjét élvez-
hette a közönség, mely 
jazz, crossover, és rockos 
elemeket vonultatott föl, 
ötvözve azt némi magyar 
dallammal. A hétvégébe 
hajló buli a Döme fesz-
tiválkertben folytató-
dott. Itt a Molett férfiak 
és Tomi, a Mangalica ze-
nekar, valamint Burkus 
König, a Du3normal for-
mációval szórakoztatta a 
megjelenteket.

FÉLPÁLYÁS 
ÚTLEZÁRÁS 
Előreláthatólag 2018. 
szeptember 30-ig a 
Tardonai út a Bartók 
Béla és a Csalogány ut-
cák között – Tardona 
felé haladva – a bal ol-
dali útpályát lezárják, és 
jelzőlámpás forgalom-
irányítás mellett fog a 
forgalom haladni.

FEJ LE SZTÉ S

ELKEZDŐDÖTT A KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE
Már javában zajlanak a kazincbarcikai kerékpárút-hálózat bővítésének munkálatai a 
Pollack Mihály úton, valamint a Tardonai út egyes szakaszain. 

A projekt során a Pollack 
Mihály út mindkét oldalán, 
az Egressy út és a Mátyás 
király út közötti szakaszon 
500 méter hosszan kiszé-
lesítik a meglévő járdákat, 
és egyirányú, egymás-
tól elválasztott gyalog- 
és kerékpárutat alakíta-
nak ki; valamint a Tardonai 
úton a Május 1. úttól a Gá-
bor Áron úti buszmegálló-
ig pedig 1681 méterrel bő-
vül a bicikliút-hálózat. Ezen 
szakaszokon zöldsávban, 
szervizúton, illetve járdá-
val közösen vezetett két-
irányú kerékpárút kerül ki-
alakításra. 
A tervek szerint további 
700 méter hosszan épül 
majd kerékpárút az Alsóvá-
rosi körúton, illetve az At-
tila úton az Építők útja és a 
Tesco körforgalom között.

A fejlesztés célja a mun-
kahelyek, közintézmények, 
kereskedelmi létesítmé-
nyek megközelíthetőségé-
nek javítása, a biztonságos 
kerékpározás érdekében a 
városi kerékpáros hálózat 
hiányzó szakaszainak meg-
építése a nagyobb forgalmú 
belterületi utak mentén, to-
vábbá a térségi kerékpáros 
hálózat kialakítása Tardona 
és Sajóivánka irányában.
Tekintettel arra, hogy Ka-
zincbarcikán és környékén 
a közlekedés egyik gyakori 
és bevett eszköze a kerék-
pár, elsődleges célkitűzés 
a biztonságos közleke-
dés és a város főbb pont-
jai elérésének biztosítása 
a kerékpárosok számára. 
A település ezirányú elhi-
vatottságát tükrözi az is, 
hogy Kazincbarcika 2016-

ban megkapta a Kerékpá-
ros-barát Település címet.
A Széchenyi 2020-as 
program keretében meg-
valósuló „Kazincbarcika és 
térsége kerékpáros-há-
lózatának fejlesztése I. 
ütem” című, TOP-3.1.1-15-
BO1-2016-00026 azonosí-
tószámú projekt keretében 
összesen 292 039 400 Ft 
vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesült Ka-
zincbarcika Város Önkor-
mányzata – köszönhetően 
az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap és a Magyar 
Kormány által biztosított 
pályázati forrásnak.
A kivitelezés során előfor-
duló kényelmetlenségekért 
köszönjük a városrész la-
kóinak eddigi türelmét, 
valamint az együttműkö-
dését.

K AZI NC BA RC I K A I FE DETT USZODA

ÚJRA VÁRJÁK AZ ÚSZNI VÁGYÓKAT
Befejeződtek a szokásos 
karbantartási munkála-
tok a Kazincbarcikai Fe-
dett Uszodában. Az in-
tézményben az általános 
karbantartás és vízcsere 
mellett a sportmedencé-
nél új vízmintavételi pon-
tot alakítottak ki a ponto-
sabb mérési eredmények 

érdekében. A medencék 
kiegyenlítőtartályai új nyí-
lászárókat kaptak a kló-
ros levegő kipárolgásának 
megakadályozására.
A karbantartási időszak 
alatt a tanmedence fel-
újítása is kiemelt feladat 
volt, itt az aljzatburkolatok 
cseréje is megtörtént.

FE LH ÍVÁS

KolorAPP 
Már letölthető!

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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I NTE R J Ú SZA BÓ ISTVÁ N NA L

AZ ERo VELEM VAN
„Jóságos tervezőm” – hörren fel a Star Wars filmek egyik 
epizódjában az örökké sopánkodó, de csupa jóindulat and-
roid, C-3PO, ismertebb nevén, Threepio. Sokak szívébe 
belopta magát az emberi tulajdonságokkal felruházott 
robot, a „Csillagok háborúja” széria valamennyi sze-
replőjével együtt. A filmek készítői olyan meseországot 
építettek fel, amely gyermeket és felnőttet egyaránt 
elkápráztat. Ebben az álomvilágban teljesedik ki Szabó 
István tiszaörsi fiatalember, aki különböző, más számára 
értéktelen anyagokból tervez igényes Star Wars maket-
teket. Az alkotó a 6. Kolorfesztivál nyitónapján, augusztus 
1-jén mutatkozott be a barcikai közönség előtt. A kiállítót 
a tárlat berendezésekor kaptuk mikrofonvégre. 

 – Mikor kezdődött a Star 
Wars filmek iránti rajon-
gása?
– Nyolcéves voltam, ami-
kor szülőfalumban, Ti-
szaörsön, 1982-ben leve-
títették a klasszikus trilógia 
második részét, „A Biroda-
lom visszavág” című filmet. 
Addig azt sem tudtam, mi az 
a Star Wars, csak hallottam, 
hogy a mozikban fut a „Csil-
lagok háborúja”.  Abban az 
időben jelent meg Fazekas 
Attila képregénye, így ér-
dekes módon az első rész 
képeit hamarabb láttam, 
mint magát a filmet. Termé-
szetesen, akkoriban is vol-
tak jó filmek, mint a „Tenkes 
kapitánya”, a „Patyomkin 
páncélos”, de össze sem 
lehetett hasonlítani ezzel 
a képi világgal. Teljesen 
újszerű élményt nyújtott, 
új távlatokat nyitott meg 
előttem. Lenyűgözött az 
a technikai háttér, amivel 
ezek a filmek készültek. A 
rajongás abból állt, hogy 

újságcikkeket, képeket ol-
lóztam ki magazinokból és 
mappába gyűjtöttem őket. 
Később persze megjelen-
tek a szereplőket ábrázo-
ló, kis figurák, de ezeket 
nem nagyon vettem, mert 
nem volt rá pénzem. Sok év 
múlva saját alkatrészek-
ből kezdtem el maketteket 
gyártani. 

– Miből és hogyan készí-
tette az első modelleket?
– Gyakorlatilag abból, 
amiből ma is, ha van időm 
foglalkozni vele. Mindent 
saját anyagból csinálok, 
attól függően, hogy mek-
kora a makett. Az elsők 
habszivacs ból és papírból 
voltak, aztán tartósabb 
anyagokból kezdtem dol-
gozni. Farostlemezekből, kis 
fenyőlécekből, műanyag-
lemezekből, alumíniumle-
mezekből, meg sok hulla-
dékból, amit most nem is 
tudnék igazán kategorizál-
ni. Előfordul, hogy tévékből 

szedtem ki alkatrészt, hi-
szen ezeken a járműveken 
rengeteg apró részlet van, 
amikről szerintem a készí-
tők sem tudták, hogy mi-
csoda, csak megmintázták 
rajtuk. Felvetődött a kér-
dés, miből tudnám mindezt 
pótolni, és akkor jött az öt-
let, bontsunk szét régi hír-
adástechnikai eszközöket. 
Nagyon széles a választék, 
hogy mit lehet felhasználni. 
Ez olcsó változata a maket-
tezésnek, mert nem sok 
mindent kell hozzá meg-
venni, persze a ragasztót, 
csavart, festéket azt kell, 
de az anyagokat össze lehet 
válogatni, újrahasznosítha-
tó dolgokból. A videó ősko-
rában úgy készültek, a min-

tadarabok, hogy egy-egy 
jelenetnél megállítottam a 
felvételt, lerajzoltam, majd 
modelleztem. Elég mun-
kaigényes volt és nem lett 
pontos a másolat. Később 
a szakirodalomban találha-
tók voltak tervrajzok, ké-
peskönyvek, egyebek és 
ezekből már könnyebben 
lehetett dolgozni, ma már 
az internet világában határ 
a csillagos ég.

– Milyen figurákat csinál? 
Csubakka is megvan?
– Mindenki ezt kérdezi, de 
Csubakka nincs, viszont jó a 
kérdés, mert vannak olyan 
figurák, melyeket azért csi-
náltam meg, mert jármű-
vekhez tartoznak. Nagyon 
nehéz emberi alakot csinál-
ni, hiszen be kell tartani a 
méretarányokat, ki kell ala-
kítani az arcvonásokat. A 
meglévő alakok általában 
harcosok, páncélosok, nem 
látszik az arcuk, így keve-
sebb gond volt a kifaragá-
sukkal, ugyanis fából készí-
tem őket.  Csubakkát nehéz 
lenne lemakettezni, mert 
ő egy szőrös teremtmény, 
ám Artu Detu, Luke Sky-
walker kis robotját desztil-
láltvizes-flakonból raktam 
össze. 

– Milyen méretben készíti 
el a prototípusokat?
– Az eltelt harminc év alatt 
nagyjából 62-63 modellt 
csináltam. Az imént emlí-
tett Artu például 17 cm, hű-
séges barátja Threepio 30 
cm, viszont nincs szabvány, 
hogy mi mekkora legyen. 
Igazából az alkatrész hatá-
rolja be a méretet. Szemlél-
tetésként a helyi általános 
iskolában kiselejteztek egy 
kis földgömböt, abból lett az 
űrhajó kabinja, e köré épí-
tettem a többi részt, s olyan 
60-70 cm-es jármű lett be-
lőle. Azonban nagyobb mé-
retekben szeretek dolgozni, 
mert könnyebb a kivitelezés 
és látványosabb az ered-
mény. Amikor odamennek 
az emberek az egyméte-
res maketthez, impresz-
szívebb hatást nyújt, mint 
egy kicsi. Azt vettem ala-
pul, hogy a filmeknél hasz-
nált makettek sem voltak 
aprók, sőt hatalmasabbak, 
mint gondolnánk. Nagyon 
tisztelem az alkotókat, mert 
a filmen esetleg pár másod-
percig látszik valami, és le-
het, hogy fél évig dolgoztak 
rajta. Én akkor vagyok elé-
gedett, ha a rajongók felis-
merik a figurákat, megérinti 
őket a kiállítás. 

A fűtésszerelő Szabó István 1974-ben született. Tiszaörsön él, jelenleg karbantar-
tó-sofőr a helyi önkormányzatnál.

REJTVÉNY

SKANDINÁV
Az alábbi skandináv rejtvény a 6. Kolor-
fesztivál Szent István-napi programjai-
hoz kapcsolódik. Ha kész a megfejtéssel, 
írja meg nekünk! A helyes megoldá-
sokkal Kolorcity bögrét és nyakpántot 
nyerhet. 

Beküldési határidő: augusztus 10.

CÍMÜNK: 
3700 Kazincbarcika,  
Jószerencsét út 1/A.

E-mail:
szerkesztoseg@barcikaart.hu

A nyereménnyel kapcsolatos 
részleteket a Kolorhét 
szerkesztőségével a  
06-20/479-4351-es telefonszámon 
lehet megbeszélni.

Legutóbbi rejtvényünk nyertese:
Gálos László

POSTALÁDÁNKBÓL

PILLANATOK KAZINCBARCIKA 
SPORTTÖRTÉNETÉBŐL 

LABDARÚGÁS: AMIKOR A BARCIKAIAK „EB-DÖNTŐBE SZURKOLTÁK” AZ UTÁNPÓTLÁS-VÁLOGATOTTAT

1974 nyarán is focilázban 
égett a világ: sorrendben 
a tizedik vb-t rendezték 
meg, ezúttal az NSZK-ban, 
ahol is a döntőben a házi-
gazdák Beckenbauerrel és 
Gerd Müllerrel az élen le-
győzték a Cruyffot is so-
raiban tudó hollandokat. 
Magyarország nem vett 
részt az eseményen, et-
től függetlenül számunkra 
is komoly futballsikereket 
hozott az az év – az egyi-
ket éppen Kazincbarcikán.
Győzelemmel zárult má-
jus 7-én a Magyarország‒
Szovjetunió utánpótlás 
Eb-visszavágó mérkőzés 
a döntőbe jutásért, amit a 
20. évfordulóját ünneplő 
Kazincbarcikán rendeztek 
meg.
Az ünnepség szervezé-
sére alakult operatív bi-
zottság még januárban 

ismertette a sajtóval az 
év ford u lós rendez vé -
nyeket, például az állan-
dó várostörténeti kiállítás 
megnyitását vagy a PVC 
III. alapkövének lerakását, 
de azt akkor még aligha 
sejtették, hogy futballtör-
téneti eseménynek is he-
lyet ad majd a fiatal város. 
Ám áprilisban az utánpót-
lás-válogatott sikeresen 
túljutott az Eb-negyed-
döntőn, és az MLSZ al-
kalmas vidéki helyszínt 
keresett az elődöntő le-
bonyolításához. Így esett 
a választás Kazincbarci-
kára – és se a város, se 
a válogatott nem okozott 
csalódást.
A mérkőzés iránt óriá-
si volt az érdeklődés: 15 
ezren tekintették meg az 
összecsapást. A szov-
jetek már vasárnap meg-

érkeztek, a magyarok 
csak aznap délután utaz-
t a k  K a z i n c b a r c i k á r a . 
Mindkét csapatot a BVK 
vendégházában helyez-
ték el. Az első mérkőzé-
sen, Harkovban 2-0-ra a 
szovjetek győztek. A ma-
gyar csapat edzője ennek 
ellenére bizakodó volt: „A 
két gól szép előny… …De a 
magyar csapat más ösz-
szetételben, s más takti-
kával, egészen újat játszik 
majd Kazincbarcikán ! ” 
– nyilatkozta az aznapi 
Népsportnak, és arra kér-
te a szurkolókat: „Kedves 
kazincbarcikaiak! Buzdít-
sák a magyar utánpót-
lás-válogatottat. Hangjuk, 
lelkesedésük a magyar 
válogatott 12. játékosát 
jelentheti!”
Ezen a kedd délutánon 
rengeteg zászló lengede-

zett a stadion felé vezető 
úton, s kezdetben még a 
szél is a vendégeknek se-
gített… az első félidő 0-0-
lal ért véget a KVSE pá-
lyáján.
„Széllel hátban könnyebb 
lesz, csak teljes erővel 
tovább küzdeni” ‒ utasí-
totta a félidőben az edző 
a játékosokat. Aztán se-
gített a szél is, a szurko-
lók is, de főképp a csapat 
lelkesedése. Szinte állan-
dóan a szovjetek térfelén 
folyt a játék, s a 60. perc-
ben megtört a jég: Tóth 
beívelését Nagy fej jel 
megtoldotta, és a szem-
füles Fekete estében fejjel 
a bal sarokba továbbítot-
ta a labdát (1-0). Újabb két 
gólhelyzet után, amikor 
már csak 8 perc volt hát-
ra, Pénzes óriási gólt lőtt 
a bal felső sarokba (2-0).

Az összesítésben döntet-
len meccsen a hosszabbí-
tásban sem sikerült dűlő-
re jutni, végül a 11-esek 
döntöttek, s ezzel nyer-
tünk. Ahogy ezt jelezte a 
játékvezető hármas síp-
ja, már a közönség vál-
lán voltak a játékosok, és 
„túláradó örömmel ünne-
pelték a nézők a szép tel-
jesítményt”.
A döntőben aztán végső 
diadalt aratott az után-
pótlás-válogatott: össze-
sítésben 6-3-ra győzött 
az NDK ellen, s megsze-
rezte a korosztály Euró-
pa-bajnoki címét.
A cikk hosszabb változata 
a www.barcikaihistorias.
hu oldalon elolvasható.

Takács Zsolt
a Barcikai Históriás 

főszerkesztője
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KOLORSTORY - SZUBJEKTÍV SZEMMEL
Legutóbbi lapszámunkban adtunk hírt arról, hogy a Barcika Art Kft. szervezésében meg-
valósult 6. Kolorfesztivál promóciós filmje, „A Kolorstory folytatódik” az előzsűrizés 
során kategóriájában bejutott a rangos II. Hét Domb Filmfesztivál legjobb tíz nevezője 
közé. Kovács Istvánt, az alkotás rendezőjét faggattuk többek között a kulisszatitkokról. 

– Mikor került kapcsolatba 
a filmezéssel?
– Kissé elkésve, 24 eszten-
dős koromban fogalmazó-
dott meg bennem először, 
hogy kommunikációt sze-
retnék tanulni. Korábban 
teljesen más területen 
és beosztásban dolgoz-
tam, és feltett szándékom 
volt, hogy váltsak: így 2011 
őszétől az egri Eszterhá-
zy Károly Egyetemen (ami 
akkor még főiskola volt) 
megkezdtem a tanulmá-
nyaimat. Ebben az időben 
PR- és közéleti kommu-
nikáció szakon belül sze-
rettem volna szerencsét 
próbálni, de mellette meg-
ismerkedtem az elektro-
nikus médiával is. Hamar 
beszippantott ez a szak, 
így már az első évfolyam 
végétől tudatosan a tele-
víziózás/mozgóképkultúra 
irányába fordultam. 2014-
ben államvizsgáztam és 
onnantól fogva kerestem 
a lehetőségeket, hogy be-
kerülhessek a média vilá-
gának vérkeringésébe. 

– Hol kamatoztatta a fris-
sen szerzett tudást? 
– Az iskolából kikerülve az 
első két esztendőben – le-
hetőség hiányában – az ak-
kori polgári foglalkozásom 
mellett próbáltam a gya-
korlatban fejleszteni ma-
gam – saját felszereléssel. 
Kimondottan az operatőr-
ködés és a vágás volt az, 
ami nagyon érdekelt. 2015 
januárjában ismertem meg 
Bartók Bencét, aki inkább a 
fotózás felé orientálódott, 
míg én a mozgókép sze-
relmese voltam. Közösen 
létrehoztunk egy platfor-
mot, a Kavits Produkciót, 
mely egy filmezést, fotó-
zást, illetve kisebb marke-
tingfeladatokat is magá-
ba foglaló önszerveződés 

volt. A létrehozás célja: ha 
nincs lehetőségünk más-
hol bemutatkozni, csinál-
junk egy felületet, ahol ezt 
függetlenül megtehetjük! 
A Kavits azóta is működik 
– internetes felületeken – 
és habár lassan, de folya-
matosan fejlődik. Az elmúlt 
három év során igyekez-
tünk leküzdeni a szakma 
alapvető hibáit, és közben 
számos nagyszerű ember-
rel volt alkalmunk megis-
merkedni, együtt dolgoz-
ni, egymást felfedezni. Az 
élet úgyhozta, hogy 2016 
nyarától a KOLORTV mun-
katársaként dolgozhatok, 
Bence pedig idén tavasszal 
csatlakozott hozzánk. Saját 
szakmai fejlődésem ezzel 
méginkább felerősödött 
– lévén így már főfoglal-
kozásként űzhetem ezt a 
hobbit. Ezen előzmények 
hozzájárultak, hogy a Ko-
lorstory megszülethes-
sen…

– Mi a Kolorstory sztorija?
– Április elején nekem ju-
tott az a megtisztelő fel-
adat, hogy a 6. Kolorfesz-
tivál promóciós filmjeit 
elkészíthessem. A cél az 
volt, hogy az idei fesztivál 
arculati elemeit teljeskö-
rűen integrálva, a kor el-
várásainak megfelelően 
maradandó reklámfilmek 
szülessenek. Bevallom, az 
első időszakban nehezen 
ment az ötletelés: milyen 
irányba is húzzon a koncep-
ció, de végig feltett szándé-
kom volt, hogy a filmek nem 
hagyományosan archív fel-
vételekre építkező reklám-
szpotok legyenek, sokkal 
inkább egy kerettörté-
netbe ágyazva kell átad-
nunk az üzenetet. Így lesz 
lehetőségünk a nézőt va-
lóban megszólítani. Aztán 
április végén rábukkantam 

egy amerikai reklámfilmre, 
melynek az elején egy fiatal 
lány talál egy könyvet az 
erdőben. Ez volt minden-
nek az alapja. Bencével 
januárban volt alkalmunk 
egy drámaszakos közép-
iskolai osztállyal együtt 
dolgozni, akikkel egy fan-
tasy-rövidfilmet készí-
tettünk. A három hónapos 
közös munka során többen 
is kimagasló színészi alakí-
tásokat nyújtottak. Felké-
résemre hárman el is vál-
lalták, hogy szerepelnének 
a Kolorstory-reklámfilm-
ben. A középkorias feeling 
is végső soron ebből a mun-
kából fakadt. Nem kellett 
már sok hozzá és össze is 
állt a szinopszis: egy fiatal 
lány egy mágikus kódex se-
gítségével egy varázslatos 
kapun át eljut Kolorcitybe, 
az unikornis hazájába. Azt 
külön kiemelném, hogy itt 
egy jókora adag pluszmo-
tiváltság is hozzátársult a 
dologhoz, mivel a történet-
írást és annak megvalósí-
tását szeretem a legjobban. 
Ha jön egy klassz dolog, ami 
a fejemben összeáll, akkor 
nem nyugszom addig, míg 
azt meg nem csinálom Az 
első szpot esetében ez szó 
szerint így történt. A továb-
bi reklámszpotok esetében 
lassabb volt a tervezési fo-
lyamat. Röviden úgy mon-
danám, hogy kivárom az 
ötletet, az ihletet és meg 
kell találnom, hogy vala-
mennyi megfelelően illesz-
kedjen az alapimázsfilmhez.

– Hogyan készült a döntős 
produkció?
– Valamennyi reklámfilm 
közül a KOLORSTORY ese-
tében volt a legösszetet-
tebb és a legnehezebb a lo-
gisztika, a szervezés, mert 
ott sok szereplőt kellett 
mozgatni, időre egyeztet-

ni, de úgy gondolom hogy 
ez teljes mértékben sike-
rült és elértük a célunkat. 
Külön kiemelendő, hogy a 
kollégáim is jelen voltak a 
felvételek készítésekor, így 
„több szem többet lát” ala-
pon értékelhetőbb munka 
születhetett. Az utómun-
ka már egy másik fajta, jó-
val magányosabb munka, 
mely több időt és másfajta 
koncentrációt igényel. Ne-
kem az volt a tapasztala-
tom, hogy egy reklámfilm 
vágását a napi munkame-
net mellett nem célszerű 
végezni, mivel a szokásos 
feladatok során sok té-
nyező van, ami kizökkent 
a folyamatból és nem ha-
ladsz vele kellő módon. Az 
alapfilm persze így is több 
ember véleményének az 
eredménye, de a megal-
kotása csendesebb, el-
vonultabb tevékenység. 
A végeredmény kb. 80%-
ban megegyezik a fejem-
ben elképzeltekkel, amit én 
nagyon jó aránynak tartok. 

– Honnan jött az ötlet, hogy 
pályázzon a kisfilmmel?
– Május végén az interne-
ten bukkantam rá a komlói 
II. Hét Domb Filmfesztivál 
versenyfelhívására. Álta-
lában a promóciós filmek-
nek nem szoktak verse-
nyeken teret engedni, de 
ezúttal volt olyan kategória, 
melybe a mi filmünk is be-
leillett. A nevezési határidő 
előtt egy nappal be is ne-
veztem az alkotást, az elő-
zetes eredmények alapján 
pedig bekerült kategóriájá-

nak legjobb tíz filmje közé. 
Eddig is neves filmeszté-
ták pontozták a filmeket, 
a döntőbe kerülvén pedig 
már a mai magyar filmszak-
ma legrangosabb képviselői 
fogják díjazni, értékelni a 
munkákat. A végső ered-
ményt csak szeptember 
8-án fogjuk megtudni, de 
minden okunk megvan arra, 
hogy bizakodjunk a szép 
helyezésben.

– Ön hogyan értékeli az al-
kotását?
– Mint ahogyan valameny-
nyi szakmához, a filmezés-
hez is elengedhetetlen az 
alapos ismeret, a technikai 
felkészültség, az évek során 
szerzett rutin és tapasz-
talat, mégis meggyőződé-
sem, hogy egy ilyen mun-
ka esetében a szemlélet az, 
ami eldönti egy alkotásról, 
hogy jó-e vagy sem. Hiszen 
ugyanazon témát számos 
formában lehet feldolgoz-
ni, tálalni, de mindig arra kell 
törekedni, hogy befogadó-
ját szórakoztassa, hogy a 
néző tudjon azonosulni a 
szereplőkkel. Talán pont ez 
az oka annak, hogy a rek-
lámspot-készítés már nem 
a televíziózás sajátja – attól 
eltérő szemléletet követel 
meg. Nagyon bizakodó va-
gyok a versennyel kapcso-
latban, korábban még egy 
munkánk sem állt ilyen kö-
zel a szakmai elismeréshez. 
Bárhogyan is alakul a vég-
eredmény, már a döntőbe 
jutást is jelentős mérföld-
kőnek tekintem, azt igazol-
ván, hogy jó irányba tartunk.

kábeltévé
internet
telefon

A döntés rajtad múlik mit nézel, mekkora sebességgel 
netezel és hová telefonálsz. Nálunk mindent megtalálsz 

amire szükséged van. Egyszerűen, olcsón, helyben...
Állítsd össze igényed szerint a saját OKOS OTTHON

csomagodat
SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT

sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.

128 DIGITÁLIS TV (36 HD) csatorna kódolatlanul.
További 60 TV (10 HD) műsor kódoltan.

Prémium műsorok reklám nélkül: HBO GO, 
FilmBox live, DIGI FILM, 6 felnőtt csatorna.

Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal. 
Díjmentes számhordozás, 

PARISAT hálózaton belül ingyenes.
MEGRENDELÉS: 

PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.
Telefon: 48/512-448, E-mail: parisat@parisat.hu

Üzletkötő száma: 20/537-2550

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

1000 Mbit/s optikai bekötés előzetes technikai felmérés után. 
Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.
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Ingyenes
jogi tanácsadás

2018. augusztus
7-én (kedden)

15 órától
Helye:
MSZP városi iroda
Kazincbarcika, Rákóczi tér 4.

X. BARCIKAI BORMUSTRA
Fő tér, augusztus 17–20.

RÉSZTVEVŐK: ÁRVAY CSALÁDI 
PINCÉSZET, BOCK BORÁSZAT 
KFT., CSUBÁK PINCÉSZET, 
DR. GÁL LAJOS PINCÉSZETE, 
GALLAY PINCÉSZET, KOVÁCS 
ÉS LÁNYA BORÁSZAT, PETRÉNY 
PINCÉSZET, POLGÁR PINCÉSZET, 
PRÍMA PÁLINKA, SÁNDOR ZSOLT 
ORGANIKUS SZŐLŐBIRTOK 
ÉS PINCÉSZET, SZUHAVÖLGYI 
CSALÁDI SAJTMANUFAKTÚRA

EURÓPAI BORLOVAGREND MAGYARORSZÁGI 
KONZULÁTUSÁNAK BORSODI RÉGIÓJA TÁMOGATÁSÁVAL

Augusztus 5. vasárnap
Múcsony, Zászlópark

20.00 Unique akusztik
A program díjtalan!

Augusztus 7. kedd
Berente, Kastélykert

(esőhelyszín: művelődési ház)

20.00 Marót Viki és a Nova Kultúr 
Zenekar
A program díjtalan!

Augusztus 9. csütörtök
Bánhorváti, Horváti református templom

18.00 Szegedi Csaba operaénekes
A program díjtalan!

Augusztus 11. szombat
Sajókaza, Radvánszky-kastély terasza

(esőhelyszín: Radvánszky kastély, Fehér terem)

19.00 Cimbaliband 
Recycle koncert Danics Dórával
A program díjtalan!

Augusztus 12. vasárnap
Alacska, református templom

17.00 SeptoForte Együttes
A program díjtalan!

Augusztus 13. hétfő
Sajóbábony, Tájház

17.00 Miskolci Illés Emlékzenekar
A program díjtalan!

Augusztus 13. hétfő
Rudabánya, Szabadidőpark

19.00 Ismerős Arcok
A program díjtalan!

Augusztus 14. kedd
Szuhakálló, Kastélykert

18.00 Miskolci Dixieland Band, 
sztárvendég: Szulák Andrea
A program díjtalan!

Augusztus 16. csütörtök
Dubicsány, Magtár udvar

Gömöri Kavalkád
19.00 Muzsikás Együttes
A program díjtalan!

Augusztus 17. péntek
Kurityán, Kastélykert

(esőhelyszín: evangélikus templom)

20.00 Pély Barna akusztik
A program díjtalan!

Augusztus 18. szombat
Dédestapolcsány község központja

(esőhelyszín: a dédesi református templom)

18.00 A nyár színei zenében 
St. Martin előadóestje
A program díjtalan!

Augusztus 25. szombat
Sajógalgóc, Templomtér

(esőhelyszín: római katolikus templom)

19.00 Péter Szabó Szilvia akusztik
Jegyár: 1500 Ft

AUGUSZTUS

1–25.A SZÍNES TÉRSÉG
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Dátum Kezdés Település Helyszín Program Elővétel Helyszín

Augusztus  
3.  

péntek

18.00
Nekézseny

Konkordi terasz 
(esőhelyszín:  

református templom)

Nyár esti örömzene  
Horgas Eszter fuvolaművész és Révész Richárd estje

Ingyenes

Kazincbarcika Mezey István Művészeti 
Központ udvara

Helyi tehetségek műsora
21.00 Bereczki Zoltán - Szenvedély koncert

Augusztus 4. 
szombat 20.30 Kazincbarcika Mezey István Művészeti 

Központ udvara Veres1Színház – Anconai szerelmesek szabadtéri előadás 2 000 Ft 2 500 Ft

Augusztus  
5.  

vasárnap

8.00 Kazincbarcika Mezey István Művészeti 
Központ Kolorfutás Nevezési díjas

15.00

Kazincbarcika
Kolorpiknik  

(Mezey István Művészeti  
Központ udvara)

A Magyar Honvédség katonai toborzása

Ingyenes

16.00 Festőiskola az Izsó Miklós Képzőművészeti Körrel
16.30 Kézműves bütykölde
16.30 Matiné Zenekar
18.00 Alma Együttes
20.00 Múcsony Zászlópark Unique akusztik

Augusztus  
6.  

hétfő

16.00

Kazincbarcika

Völgy park/ 
Mezey István Művészeti 

Központ - Kolor 
Kölyöksziget

„Éljünk környezettudatosan!”  
Zöld Völgy szemléletformáló program

Ingyenes
16.30 Kézműves bütykölde
17.30 Kölyökmozi

20.00 Don Bosco Sport 
Központ terasza M.É.Z. 300 Ft

Augusztus  
7.  

kedd

15.00

Kazincbarcika

Kolor  
Kölyöksziget

Könyvtárkóstolgató
Ingyenes16.00 KolorArt Visual - filmes, fotós, grafikai műhelyfoglalkozások

16.30 Kézműves bütykölde

18.00 Szent János görög-
katolikus templom Kegye János pánsípművész 1 000 Ft 1 500 Ft

20.00 Berente Kastélykert (esőhelyszín: 
műv. ház) Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar Ingyenes

20.00
Kazincbarcika Csónakázó-tó

Sky Fanatic
1 000 Ft 1 500 Ft

21.30 Punnany Massif

Augusztus  
8.  

szerda

16.00

Kazincbarcika

Völgy park/ 
Mezey István Művészeti 

Központ - Kolor 
Kölyöksziget

Rendőrakadémia - interaktív rendőrségi vetélkedő

Ingyenes
Modellmix Egyesület bemutatója, modellezés

Kreatív kuckó - rajzos mondókák,  
kézműveskedés az Idővárral

16.30 Kézműves bütykölde
20.00

Csónakázó-tó
Pataky Művek

1 500 Ft 2 000 Ft
21.30 Edda Művek

Augusztus  
9.  

csütörtök

16.00

Kazincbarcika

Völgy park/ 
Mezey István Művészeti 

Központ - Kolor 
Kölyöksziget

Kézműves játszóház a Sajómenti  
Népművészeti Egyesület tagjaival

Ingyenes
Népi játszótér

16.30 Kézműves bütykölde
18.00 Zabszalma Együttes

18.00 Bánhorváti Horváti  
református templom Szegedi Csaba operaénekes

Augusztus 
10.  

péntek

16.00

Kazincbarcika

Völgy park/ 
Mezey István Művészeti 

Központ - Kolor 
Kölyöksziget

Festőiskola az Izsó Miklós Képzőművészeti Körrel

Ingyenes16.30
Kézműves bütykölde

Bolondóci Boldizsár interaktív zenés mesejáték
18.00 Bóbita együttes
20.00

Csónakázó-tó
Z!enemi

2 000 Ft 2 500 Ft
21.30 Tankcsapda - Lukács fél évszázad turné

Augusztus  
11.  

szombat

16.00

Kazincbarcika

Völgy park/ 
Mezey István Művészeti 

Központ - Kolor 
Kölyöksziget

Filcvilág – varróműhely a Folt hátán-folt klub tagjaival

Ingyenes

Verselgő – gyermekversek a Kazinci Klubtól
Festőiskola az Izsó Miklós Képzőművészeti Körrel

Makadémia – anyagtudományi játszóház
17.00 Mintapinty Zenekar
18.00 Eszter-lánc mesezenekar

19.00 Sajókaza
Radvánszky-kastély 

terasza (esőhelyszín: Fehér 
terem)

Cimbaliband - Recycle koncert Danics Dórával

21.00 Kazincbarcika Csónakázó-tó Lights Off Color Festival 1 500 Ft 2 000 Ft

Augusztus 
12.  

vasárnap

9.00

Kazincbarcika

Csónakázó-tó Borsod MTB Bajnoka 2018 – 3. futam Nevezési díjas

10.30 Kazincbarcika-Alsói 
Református Templom Güsch! Ingyenes

17.00 Egressy Béni Művelődési 
Központ 100 Folk Celsius

Gyermek 
1 000 Ft, 
Felnőtt  
1 500 Ft

Gyermek 
1 500 Ft, 
Felnőtt  
2 000 Ft

17.00 Alacska Református templom SeptoForte Együttes Ingyenes

20.00
Kazincbarcika Csónakázó-tó

Smink
1 500 Ft 2 000 Ft

21.30 Rúzsa Magdi - Légzés turné

Dátum Kezdés Település Helyszín Program Elővétel Helyszín

Augusztus 
13.  

hétfő

14.30

Kazincbarcika

Mezey István Művészeti 
Központ Flash Táncstúdió: Bencs Kitti – hastánc workshop

Ingyenes

16.00 Völgy park/ 
Mezey István Művészeti 

Központ - Kolor 
Kölyöksziget

Kreatív kuckó – rajzos mondókák,  
kézműveskedés az Idővárral

16.30 Kézműves bütykölde
17.30 Kölyökmozi
17.00 Sajóbábony Tájház Miskolci Illés Emlékzenekar
19.00 Rudabánya Szabadidőpark Ismerős Arcok
20.30 Kazincbarcika Munkácsy tér Flash Táncstúdió: Kelet a nyugatban – hastáncbemutató

Augusztus 
14.  

kedd

14.30

Kazincbarcika

Mezey István Művészeti 
Központ

Czifra - Kutas Enikő és Azari Péter 
argentintangó-workshop

Ingyenes
15.00 Völgy park/ 

Mezey István Művészeti 
Központ - Kolor 

Kölyöksziget

Könyvtárkóstolgató
16.30 Kézműves bütykölde
17.00 Sportvetélkedő
18.00 Szuhakálló Kastélykert Miskolci Dixieland Band, sztárvendég: Szulák Andrea
19.00

Kazincbarcika
Szent Család templom Sebestyén Márta, Szamosi Szabolcs orgonaművész 2 000 Ft 2 500 Ft

20.30 Munkácsy tér
Czifra-Kutas Enikő és Azari Péter 

argentintangó-bemutató Ingyenes

Augusztus 
15.  

szerda

14.30

Kazincbarcika

Mezey István Művészeti 
Központ Kugler Zsolt – street dance workshop

Ingyenes16.00
Völgy park/ 

Mezey István Művészeti 
Központ - Kolor 

Kölyöksziget

Kölyökmedical – egészségmegőrzés  
a Vöröskereszt munkatársaival

16.30 Kézműves bütykölde
20.30 Munkácsy tér Kugler Zsolt: Generations – street dance show

Augusztus 
16.  

csütörtök

14.30

Kazincbarcika

Mezey István Művészeti 
Központ Szudki Osayma – Body N Soul workshop

Ingyenes

18.00

Felső Barcikai 
Református Templom Báder Elemér és Svéd Mátyás

Ambrózia Étterem  
és Panzió Kolor Grillvacsora Maksa Zoltánnal Felnőtt: 6 990 Ft 

Gyerek: 4 990 Ft

19.00 Dubicsány Magtár udvar Muzsikás Együttes
Ingyenes

20.30 Kazincbarcika Munkácsy tér Szudki Osayma és Farkas Júlia – Body N Soul

Augusztus  
17.  

péntek

14.30
Kazincbarcika

Mezey István Művészeti 
Központ Flash Táncstúdió: Bencs Zoltán – jazz workshop

Ingyenes

17.00 Szent Család templom
San Juan Egyetem Vegyeskara, Pilgrim Gyermekkar és  

a Cantemus Ifjúsági Vegyeskar templomi koncertje

20.00 Kurityán Kastélykert (esőhelyszín:  
evangélikus templom) Pély Barna akusztik

18.00

Kazincbarcika Fő tér

X. Barcikai Bormustra
20.00 The Blackbirds
21.00 Flash Táncstúdió – jazzbemutató
21.30 Zséda 

Augusztus 
18.  

szombat

18.00
Dédes-

tapolcsány

a község központja 
(esőhelyszín: a dédesi 
református templom

A nyár színei zenében – St. Martin előadóestje

Ingyenes

Kazincbarcika Fő tér

X. Barcikai Bormustra
20.00 Magos Együttes

21.30
Nemzeti Táncszínház – Duna Művészegyüttes:  

Puszták népe

Augusztus 
19.  

vasárnap

12.40 Kazincbarcika Edelény – Szendrő – 
Jósvafő – Aggtelek Tour de Hongrie

14.00 Térség
Kolortúra kisvonattal 500 Ft

17.00

Kazincbarcika

Belváros

18.00

Fő tér

X. Barcikai Bormustra

Ingyenes
Tekergő – utcazene

20.00 Gájer Bálint 
21.30 Geszti Best Of

Augusztus 
20.  

hétfő

10.00 Kazincbarcika Szent Család templom Ünnepi Szentmise Ingyenes

14.00 Térség
Kolortúra kisvonattal 500 Ft

16.00

Kazincbarcika

Belváros

Fő tér

X. Barcikai Bormustra

Ingyenes

16.30 Tekergő – utcazene
18.00 Szalóki Ági - Fújnak a fellegek – népzenei koncert és táncház
19.30 Bródy János – Ráadás koncert
21.15 Tűzijáték

Augusztus 
25. szombat 19.00 Sajógalgóc Templomtér (esőhelyszín: 

római katolikus templom) Péter Szabó Szilvia akusztik 1 500 Ft
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Idén ismét a kicsik is fesz-
tiváloznak Kazincbarcikán! 
A 6. Kolorfesztiválon Ko lor 
Kölyöksziget elnevezés-
sel, kilenc napon keresz-
tül szórakozhatnak és mű-
vészkedhetnek a gyerekek 
a Kolorfesztivál rendezvé-
nyeként. Augusztus 6-án 
startolnak a gyermekprog-
ramok és augusztus 15-éig 
vehetnek részt az érdek-
lődők a felkínált, gazdag 
eseményen. A szervezők 
számos fellépővel, kézmű-
ves bütyköldével, kreatív 
kuckóval, népi játszótérrel, 
sportvetélkedővel várja a 
kicsiket és nagyokat. A díj-

talan rendezvényen itt lesz 
velünk a gyerekek által jól 
ismert Zabszalma, a Minta-
pinty és Bóbita Együttes, 
és az Eszter–lánc mese-
zenekar is. Akinek moziz-
ni támad kedve, lehetősé-
ge lesz rá a Mezey István 
Művészti Központban. A 
Kolorart Visual, a film és 
fotózás iránt érdeklődőket 
várja, aki pedig rajong a 
repülő vagy hajómodelle-
kért azoknak a Modell Mix 
Egyesület bemutatóján a 
helye. „Éljünk környezettu-
datosan” címmel, szemé-
letformáló programmal is 
készülnek a szervezők, de 

a „Kölyökmedical” egész-
ségmegőrző foglakozá-
son, játékos formában is 
sokat tanulhatnak a gye-
rekek. 
A szervezők gondoltak 
azokra is akik szépen fes-
tenek vagy rajzolnak, ők 
kipróbálhatják magukat az 
Izsó Miklós Képzőművé-
szeti Kör festőiskolájában. 
Akik befejezték alkotásu-
kat, belecsöppenhetnek a 
„Filcvilágba”, ahol csodá-
latos dolgokat alkothatnak 
tű és cérna segítségével. 
A könyv, a mese és vers 
kedvelői mindenképp lá-
togassanak el az Egressy 
Béni Városi Könyvárba, hi-
szen több napon keresz-
tül „Könyvtárkóstolgató” 
címmel készülnek gyerek-
programokkal a felnőttek. 
A tudományokért rajon-
gókat a Miskolci Egyetem 
munkatársai várják az 
anyagtudományi játszó-
házba, aki pedig nevetni, 
mókázázni szeretne, az 
augusztus 10-én találkoz-
hat Mátyás király udva-
ri bolondjával, Bolondóci 
Boldizsárral.

6. KOLORFESZTIVÁL

VÁLTOZÁSOK A CSÓNAKÁZÓ-TAVI HELYSZÍNEN
A 6. Kolorfesztivál keretében augusztus 7-e és 12-e 
között a Csónakázó-tó ad helyet a könnyűzenei kon-
certeknek. Ezen a helyen új parkolási rendszer lép 
életbe, és két kapu helyett idén egy beléptetőpont 
lesz a területen.

Az elmúlt évek tapaszta-
latait, a városlakók és a 
fesztiválozók igényeit fi-
gyelembe véve a 6. Ko-
lorfesztivál Csónakázó-tavi 
programjaira több újdon-
sággal is várja az érdeklő-
dőket a szervező kft. Eb-
ben az évben egy óriási 
kapun keresztül engedik 
majd be a látogatókat a 
koncertekre.
A Mátyás király úti kishíd 
felől ugyan tudnak majd 
közlekedni a szórakozni 
vágyók, de azon a hely-

színen idén már nem lesz 
bejárat, csak a színpad-
dal szembeni főkapun le-
het majd közlekedni, amit 
a volt Jókai középiskola 
melletti úton lehet meg-
közelíteni.
A koncertekre rengetegen 
érkeznek autóval és busz-
szal is, így a parkolási lehe-
tőségeket is mérlegelték a 
szervezők. A korábbi évek-
hez hasonlóan a Herbolyai 
út családiházas-részéig az 
egyik sávban, illetve a fesz-
tiválterület felé behajtva a 

füves területen is lehet par-
kolni – ez utóbbiért pedig – 
kedvezményes áron ugyan 
– de fizetni kell.
– Ez egy egész nagy terü-
let, ahol több mint nyolc-
száz autót tudunk majd el-
helyezni, ezzel igyekszünk 
a városban és a környéken 
élőket is segíteni, hogy a 
társasházak előtti parko-
lókat ne foglalják el az ide 
látogatók – fogalmazott dr. 
Makkai Orsolya, a Barcika 
Art Kft. ügyvezető igaz-
gatója.
A kaput a koncert előtt 
egy órával nyitják majd, 
így ezt megelőzően már 
érdemes elfoglalni a par-
kolókat a gépjárművel 
közlekedőknek.

IDÉN IS KOLOR KÖLYÖKSZIGET

FESZTIVÁL KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

6. KOLORFESZTIVÁL 
HÁZIREND

1. A belépőjegy, a voucher vagy a karszalag 
hamisítását Magyarország törvényei büntetik.

2. A szabadtéri rendezvényhelyszíneken 
minden résztvevő az adott napra érvényes 
karszalagot kap. A sérülésmentes karszalag 
viselése jogosít a rendezvényterületen 
történő tartózkodásra!

3. Tizenhatodik életévüket be nem töltött gyerme-
kek, fiatalkorúak csak nagykorú, cselekvőképes, 
felnőtt kísérővel, annak felügyelete mellett 
léphetnek be és tartózkodhatnak a rendezvény-
helyszínen.

4. A rendezvény helyszíneire közbiztonságra 
veszélyes eszközöket, robbanószert, petár-
dát, szúró-, vágó eszközöket, baleset- vagy 
sérülés okozására alkalmas más tárgyat (pl. 
nagy méretű esernyő), kábító- vagy tudat-
módosító szert, szeszes italt, üveget bevinni 
tilos!

5. A fesztiválterületen az ülőhelyes programok 
alkalmával kizárólag rögzített, a Szervezők 
által kihelyezett székek használhatók, egyéb, 
mobil, rögzítésre nem alkalmas szék nem 
vihető be.

6. A fesztiválterületre állatot bevinni tilos!

7. A fesztiválterületre maximum 1 darab, 
maximum 0,5 literes, műanyag vagy dobozos 
ital vihető be.

8. A látogató köteles betartani a szervezők uta-
sításait, a tömegrendezvényeken általában 
szokásos azon viselkedési normákat, amelyek 
a kulturált szórakozást, mások testi épségé-
nek a megőrzését, a rendezvény biztonságos 
lebonyolítását és a programok zavartalan 
megtartását szolgálják. Ellenkező esetben 
a rendezvény főszervezője a belépőjegy 
visszafizetése nélkül a látogatót kitilthatja a 
területről. 

9. Probléma esetén az információs ponton, 
a fesztivál szervezőinél vagy a biztonsági 
személyzetnél kérhető segítség.

10. A fesztivál területén kép- és hangfelvétel 
készítése a szervezők külön engedélye nélkül 
szigorúan tilos!

11. A fesztivál eseményeiről nyilvános kép- és 
hangfelvételek készülhetnek, amelyen a láto-
gató is feltűnhet. Ezen felvételekkel kapcso-
latban a látogatónak semmilyen anyagi- illetve 
más jellegű igénye nem lehet. (ld. adatvédelmi 
és adatbiztonsági szabályzat)

12. A fesztivál biztonsági tervét és szabályzatai a 
jegypénztárban találhatók.
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KBSC

Vereség a bajnoki nyitányon
A Merkantil Bank Liga NB 
II 2018/19-es szezonjának 
első, július 29-ei mérkőzé-
sén a Nyíregyháza Sparta-
cus ellen 1-0-ás vereség-
gel zárta a KBSC. 

A találkozó első perceit az 
ismerkedéssel töltötték a 
csapatok, hiszen mindkét 
gárdába rengeteg új já-
tékos érkezett a nyár fo-
lyamán, így tétmérkőzé-
sen először futhattak ki 
ezen összeállításokban a 
mérkőző felek. Sokáig úgy 
tűnt, hogy mindkét csa-
pat az úgynevezett „idény 
eleji formában” játszik, hi-
szen nem igazán voltak 
kiemelkedő helyzetek és 
a védelmek is rendre hi-
bát hibára halmoztak. Ez 
utóbbiban főleg a hazai-
ak jártak az élen, mivel 
Jova és a védelem gyak-
ran nem értette meg egy-
mást, de sajnos a hibákat 
egyszer sem tudták ki-
használni. A második já-
tékrészben a kék-sárgák 
többet támadtak ellen-
felünknél, mégis szinte a 
semmiből a Nyíregyhá-
za szerzett vezetést, mi-
kor egy jobb oldali szög-
letet követően Somodi 
és a védelem nem volt 
össz hangban, így a neve-
tő harmadik, Fodor 6 mé-
terről a kapuba fejelt. Az 
utolsó 10 percben igye-

kezett A KBSC támadni 
az egyenlítésért, de sem 
Lukács, sem Szabó nem 
célzott pontosan, így az 
egyenlítő gól elmaradt, 
vereséggel zárták az első 
fordulót. A mérkőzés kró-
nikájához az is hozzátar-
tozik, hogy Tóth Lászlót az 
53. percben sérülés miatt 
kellett lecserélni.

Bozsik József: – Az aka-
rattal elégedett voltam, 
de meg sem közelítettük 
a felkészülési mérkőzése-
ken mutatott játékunkat. 
Mindenképpen pozitívum, 
hogy győztünk, és játé-
kosaim megvalósították, 
amit kitaláltunk a mérkő-

zésre. Idő kell, hogy mind-
ez olajozottan működjön.

Koleszár György: – Né-
hány új játékosunk későn 
csatlakozott a kerethez, 
még idő kell, hogy össze-
álljon a csapat, ennek el-
lenére a második félidő-
ben megnyerhettük volna 
a mérkőzést. Sajnos egy 
szöglet után nem műkö-
dött a kommunikáció a 
játékosaim között, ezért 
kaptunk gólt. Nagy prob-
léma hogy sérülés miatt 
elveszítettük Tóth Lász-
lót. A vereség ellenére 
gratuláltam a fiúknak a 
munkához, de pont nélkül 
távoztunk.

VRCK

Új bajnoki lebonyolítási rendszerben szerepelnek
Három részből áll majd a férfi röplabdázók hazai baj-
noksága a 2018/2019-es szezonban. Az alapszakaszt 
középszakasz, majd a rájátszás követi. 

A 12 fős mezőnyt két 6-os 
csoportra osztották és a 
Vegyész RC Kazincbarcika 
az A csoportba került. A 
címvédő a tavalyi 4. helye-
zett Pénzügyőr, valamint 
a MAFC, a Pécs, a Székes-
fehérvár és az újonc Győr 
társaságában. A szezon 
októberben kezdődik, és 
oda-vissza alapon ját-
szanak egymással a felek 

összesen 10 mérkőzést. 
Ezt követően a csoportok 
első három helyezettje az 
Extra Ligában a 4-6. he-
lyezett pedig az NB I-ben 
folytatja szereplését. A 
csapatok magukkal vi-
szik az addigi eredmé-
nyeiket és egy újabb kört 
mérkőznek egymással. 
Ezután következik majd a 
rájátszás, amelynek során 

az Extra Ligában az első 
két helyen végző együt-
tes „kiemeltként” az elő-
döntőbe kerül, míg a töb-
bi négy csapat csatázik a 
négy közé jutásért, itt két 
meccset kell nyerni a to-
vábbjutásért, az elődöntő 
és a döntő páros mérkő-
zései már 3 nyert találko-
zóig tartanak. A Vegyész 
a Közép-európai Kupá-
ban is érdekelt, ahol szlo-
vén Ljubljana és Kamnik, 
a horvát Zágráb, valamint 
az osztrák Waldviertel és 

a címvédő szintén oszt-
rák Posojilnica lesz az el-
lenfél. A csapatok ezúttal 
nem tornarendszerben, 
hanem oda-visszavágó 
alapon, szerdán és szom-
baton mérkőznek, októ-
bertől februárig, a pontos 
menetrendet várhatóan 
augusztus közepén ala-
kítják ki. A VRCK így eb-
ben a szezonban négy 
fronton küzd majd a mi-
nél jobb helyezésekért. A 
bajnokságban és a Magyar 
Kupában címvédőként 

lép pályára.  A kék--sár-
gák a hazai megméret-
tetések mellett a nem-
zetközi fronton, azaz a 
Közép-európai Kupában 
és a Bajnokok Ligájában 
is igyekeznek minél jobb 
teljesítményt nyújtani, és 
kiszolgálni népes szur-
kolótáborukat. A játéko-
sok jelenleg a vezetőedző 
Marek Kardos által össze-
állított program szerint 
készülnek, majd augusz-
tusban kezdetét veszi a 
közös munka is.

MOUNTAIN BIKE

Huszonnégy órát
tekertek az ezüstért

Zánkán rendezték a 24 órás mountain bike csapatver-
senyt július 28-án és 29-én. 
A megmérettetés szombat 12 órától, vasárnap 12 óráig 
tartott, ahol az indulók egy körülbelül 4 km-es erdei kör-
pályán – amit emelkedők, lejtők, hidak, patakok nehezí-
tenek – tekertek összesen egy napon keresztül. A 6 fős 
csapatok maguk találták ki a saját stratégiájukat, mert a 
váltóversenyen a pályán mindig csak egy csapattag tar-
tózkodhatott. A hosszú és embert próbáló megmérette-
tésen több műszaki hiba is hátráltatta Barcika Népe Front 
versenyzőit, ezek ellenére így is sikerült pusztán néhány 
perc hátránnyal a 2. helyet megszerezniük. 
A csapattagok: Biriki Attila, Kerek Zoltán, Kapott László, 
Hacsi Ágos, Gotthárd Balázs, Szedlacsek Ottó

TRIKOLOR KAZINCBARCIKAI TRIATLON SPORTKLUB 

Négy ironman Kazincbarcikáról
A Trikolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub négy verseny-
zője is teljesítette a július 28-ai Extrememen Nagyatád 
2018, Hosszútávú Triatlon Országos Bajnokság távját: a 
3,8 km úszást, a 180 km kerékpározást és a 42 km futást. 
A közel ezer induló közül a klub színeiben versenyző Bede 
Krisztián és Szitka Péter páros (12:17:46 órával) abszolút 
169. és kategória 78. helyezést értek el. Az egyéniben he-
tedszer induló Deák László (15:35:22 órával) abszolút 516. 
és kategória 126. lett, a negyedik ironman távját teljesítő 
Viszoczky Sándor pedig (11:05:02 órával) abszolút 97. és 
kategória 29. helyezéssel zárta a versenyt.

Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC Facebook
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CSEMPE  AZONNAL
ÓRIÁSI  VÁLASZTÉKBAN

Alu- és horganyzott
csatornák

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,

nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,

palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,

tetőcserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

A KolorLab Innovációs Központban, amely a Jószerencsét út 1/A. sz. 
alatt található, irodák és raktárhelyiségek kiadók. Az inkubátorház teljes 
energetikai felújításon és átalakításon esett át a közelmúltban. Műszaki 
szempontból korszerűsítették, amelynek keretében teljes homlokza-
ti felújítás, nyílászárócsere, hőszigetelés, hűtés-fűtés korszerűsítés, 
valamint a kor igényeinek megfelelő irodák kialakítása is megtörtént.

Az általános bérleti díj 2000 Ft/m2+áfa, amely tartalmazza a teljes re-
zsiköltséget is, de egyéb még kedvezőbb bérleti díj-kategóriákat is meg-
állapítottak.

I. emelet m2

Irodák 34,45
Irodák 53,59
Irodák 57,66

II. emelet m2

Irodák 53,87
Irodák 53,82
Irodák 53,78
Irodák 55,44

KOLORLAB INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Irodák kiadók

Raktárhelyiségek 20 m2-től bérelhetőek.
Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a 
következő elérhetőségeken:

kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea
telefon: +36-20/461-3627

e-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

JEGY- ÉS BÉRLETINFORMÁCIÓK
A fesztivál belépődíjas programjaira jegyek és bérletek válthatók online a 

www.kolorcity.hu/jegy oldalon vagy nyomtatott formában a pénztárakban.

JEGYÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK:
Egressy Béni Művelődési Központ

3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. Telefon: 06-48/510- 220
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8.00–17.30, a fesztivál ideje alatt 10.00–18.00

Mezey István Művészeti Központ
3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. Telefon: 06-48/310–116

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 10.00–18.00, 
szombaton 10.00–14.00, a fesztivál ideje alatt 10.00–18.00

A programok napján a rendezvényhelyszíneken is válthatók jegyek. 
Lehetséges fizetési módok: készpénz; bankkártya; Erzsébet kártya; OTP, 

MKB és K&H, SZÉP Kártya, Edenred utalvány

FESZTIVÁLBÉRLET
5 napra érvényes: augusztus 7–8, 10-11-12. Bérletár: 6 500 Ft.

Kazincbarcika, Csónakázó-tó helyszínen.
Formája: plasztikkártya, amely sorszámot és vonalkódot tartalmaz. Az 

online vásárolt bérleteket a fesztiválprogram első alkalommal történő lá-
togatásakor kötelező plasztikkártyára váltani a helyi pénztárban.

ELŐVÉTELBEN VÁLTOTT JEGYEK:
Az elővételes (kedvezményes) jegyár az adott eseményt vagy koncertet 

megelőző utolsó nap pénztárzárásig, online értékesítésnél előző nap éjfé-
lig történő jegyvásárlás esetén érvényes!

INFORMÁCIÓ:
Telefon: 06-48/310-116, e-mail: info@kolorcity.hu

KAZINCBARCIKA

ÉS TÉRSÉGE

AUGU
SZTU

S

 1–20.

Augusztus 19.

KAZINCBARCIKA

AUGU
SZTU

S

1–20.

Tartsanak velünk és  

bepillanthatnak a kulisszák mögé! 

A napi összefoglalókból mindent 

megtudhat a fesztiválprogramokról.

Érdekes történetek a fellépőkről. 

AZ ADÁSOK IDŐPONTJAI:

augusztus 7., 9., 14., 16., 21.

KAPCSOLJANAK  

RÁNK!

FESZTIVÁLADÁS

KAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE


