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1. NAP

Nem mindennapi tárlat megnyitójának 
adott otthont a Mezey István Művészeti 
Központ, ahol a nyolcvanhat éves művész, 
Tilles Béla alkotásai láthatóak. A kiállítás a 
Kozmosz-sorozat címet kapta, amely mint-
egy huszonöt év festményeit vonultatja fel.

A Városi Kiállítóteremben Szabó István 
makettkiállítását láthatták a 
sci-fi szerelmesei.
A tiszaörsi gyűj-
tő többek 
között 
tévé- és 
rádióal-
katrészekből, műanyag 
flakonokból, tollakból, 
valamint egyéb hulla-
dékanyagokból alko-
tott meg olyan mű-
veket, amelyeket 
már számos tele-
pülésen megcso-
dáltak a „Csillagok 
háborúja” szerelmesei. Az amatőr művész 
interaktív tárlatvezetést tartott, amelyre 
a „Star Wars-generáció” és gyermekeik 
egyaránt kíváncsiak voltak.

2. NAP
Egy kiállításhoz képest igencsak szokat-
lan helyen, Kazincbarcikán, egy hipermar-
ketben mutatkoztak be a Pollack Mihály 

Általános Iskola és tagiskoláinak diákjai 
alkotásaikkal a közönség előtt. Az érdek-
lődők a tanulók munkáin keresztül ismer-
hették meg, mit gondol a legújabb gene-
ráció Kolorcityről, a lendületesen fejlődő 
Kazincbarcikáról. 

A Kolorlab Innovációs Központban a K-Arts 
művészeti csoport két Munkácsy-díjas 
„acélembere” mutatkozott be „Acél*vonal” 
és „Hangzatok” című tárlatukkal. Tetta-
manti Béla összetéveszthetetlen, sokszor 
humoros rajzai, illusztrációi alapján készült 
fémszobrai sok esetben elgondolkoztatták 
és megmosolyogtatták az érdeklődőket.
Kopasz Tamás elsősorban festőművész, 
de imádja az acélszobrokat és a plaszti-
kákat is.

Ambrus Attila, a hírhedt „Viszkis” a bör-
tönben elsajátított kerámiatudásának gyü-
mölcseit tekinthették meg az érdeklődők 
a Mezey-házban. A nagysikerű kiállításra 
több százan voltak kíváncsiak.
A kiállításmegnyitót követően közönségta-
lálkozóra és filmvetítésre várták az érdek-
lődőket, ahol őszintén beszélgettek a jó 
útra tért alkotóval, illetve megismerhették 
küzdelmét a múlt árnyaival.

3. NAP
A nyári estén a helyi tehetségek is a Me-
zey-ház udvarának színpadára léptek. Első-
ként a kazincbarcikai születésű Aleva Zsófia 
szórakoztatta a kilátogatókat, majd az 
Irinyi János Református Oktatási Központ 
diákjaiból és tanáraiból verbuválódott ZTM 
Group rázta fel a közönséget. 

A harmadik napot Bereczki Zoltán EMeR-
Ton-díjas magyar színész, énekes, zenei 
producer koncertje zárta.

4. NAP

A Veres1Színház hétszeres Veres Med-
ve-díjas „Anconai szerelmesek” című előa-
dását láthatta a nagyérdemű a Mezey-ház 
udvarán. A zenés színházi komédia a be-
mutatása óta eltelt húsz évben a legtöbbet 
játszott vígjátéka a hazai színtársulatoknak. 

6. KOLORFESZTIVÁL

AZ ORSZÁG LEGSZÍNESEBB FESZTIVÁLJA
Kiállítások, színház, futás, könnyű- 
és komolyzene, családi programok: 
mindez a 6. Kolorfesztivál első heté-
ben. Képes összefoglalónkból ízelítőt 
kaphatnak az ország legszínesebb 
fesztiváljának legjobb pillanataiból.
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6. KOLORFESZTIVÁL

5. NAP
A Kolorpikniken a Kazincbarcikai Ifjúsági 
Mazsorett Csoport tartott bemutatót. A 
színpadon a Debreceni Helyőrségzenekar 
játszott.
A katonai toborzón többféle harci járművel 
és fegyverrel ismerkedhettek meg az ér-
deklődők. A katonai bemutatót harcászati 
lövészet is színesítette. 

A Bacsó István által vezetett Izsó Miklós 
Képzőművészeti Kör tagjainak közreműkö-
désével a kicsik gipszből kiöntött formákat 
festettek színesre.

A kézműves bütyköldében idén a fő téma 
az újrahasznosítás: az ügyes kezű vállal-
kozók agyagból készítettek unikornist, fe-
leslegessé vált befőttes üvegből virágtar-
tót és ceruzatartót, papírvirágot, sőt még 
műanyag kupakból vicces figurákat is.
Színpadra lépett a Matiné zenekar és a 
nagy kedvenc, az Alma együttes. A családi 

napra temérdek érdeklődő látogatott ki. A 
jól ismert gyerekdalok a csemeték kedven-
cei voltak, akik örömmel vettek részt az 
interaktív előadásokon.

6. NAP

A ZV Zöldvölgy Kft. szemléletformáló prog-
ramjával kezdődött a legkisebbek fesztivál-
ja a Kolor Kölyökszigeten. A kézműves 
bütyköldébe az alkotókedvű gyerekeket 
várták a Gyermekek-Háza Kézművesház 
munkatársai. A napot közös mozizás zárta.

7. NAP

A Muzsikáló Templomok-sorozat első fel-
lépője Kegye János pánsípművész volt, aki 
a Szent János görögkatolikus templomban 
varázsolta el játékával a közönséget.

A Csónakázó-tavi nagyszínpadon a Sky 
Fanatic reggae-ska zenekar izzította be 
a fiatalokat. Őket követte a hazai zenei 
világ mai egyik legmeghatározóbb, leg-
népszerűbb bandája, a Punnamy Massif. 
Élő koncertjükön több ezren tomboltak a 
különleges hangzásvilágú hiphopra.



4 2018. AUGUSZTUS 10.

26

Tárna u.

Ép
ítő

k 
út

ja

M
át

yá
s k

irá
ly 

út

Jószerencsét út

He
rb

ol
ya

i ú
t

Ta
rd

on
ai

 ú
t

Kazincbarcika

5 k
ör

Figyelem! A versenyzők 50-70 km/órás sebességgel is haladhatnak,
vigyázzon a sportolók és a saját testi épségére!

A pirossal megjelölt útszakaszokon forgalomkorlátozásra,
a futam ideje allatt útlezárásra kerül sor. 

Az esetleges fennakadások miatt a türelmét és megértését előre is köszönjük! 

RAJT/CÉL

KOLORCITY
FESZTIVÁL
SZÍNPAD

A Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárverseny mezőnye 2018. augusztus 19-én, vasárnap 
Kazincbarcikára érkezik. A verseny 12 óra 40 perckor rajtol a polgármesteri hivatal mögötti 
parkolóból. Az első kazincbarcikai kört követően a teljes mezőny Aggtelek irányába halad 
tovább, majd 15 órakor érkezik vissza Kazincbarcikára, ahol a térképen megjelölt útvonalon 
további öt körrel zárja a versenyt. Az alábbi térkép mutatja a verseny kazincbarcikai útvonalát, 
melyeken forgalomkorlátozásokra, és 14.30–16.00 között útlezárásokra kerül sor.

A versenyt az M4 élőben közvetíti, esti összefoglalók az M4 és a Eurosport műsorában 
lesznek láthatók. Az adás az interneten a www.tdh.hu oldalon, a rajt helyszínén élőben és 
óriáskivetítőn is követhető.

Útlezárás, forgalomkorlátozás, a futam útvonala
A futam haladási iránya

TOU R DE HONG R I E

PARÁDÉS MEZŐNY A 
KERÉKPÁRVERSENYEN
Bizonyára emlékeznek Kedves Olvasóink, hogy korábbi 
lapszámainkban tudósítottunk arról, városunkban lesz 
a magyar kerékpár körverseny rajtja és célja augusztus 
19-én, mely után összetett győztest avatnak. A bravúros 
verseny várhatóan nagyszámú érdeklődőt vonz a helyszí-
nekre. Az induló csapatokról, a lehetséges győztesekről, 
valamint a szervezés háttérmunkálatairól faggattuk Gomb-
kötő Rolandot, a szervezőbizottság tagját.

– A hatnapos megméret-
tetésen hány csapat indul, 
milyen nemzet színeiben?
– Idén különösen erős me-
zőnyt láthat a hazai kö-
zönség. A versenyre húsz 
csapat kapott meghívót a 
negyven jelentkezőből. El-
sőséget élveztek a pro-
kontinentális csapatok, il-
letve azok, akik a magyar 
kerékpársport számára 
prioritással bírnak. A töb-
bi helyen már bizonyított 
kontinentális együttesek 
osztoznak. Harmincöt or-
szág kerékpárosai alkotják 
a mezőnyt, három magyar, 
három olasz, két osztrák, 
egy-egy amerikai, lengyel, 
luxemburgi, cseh, szlovén, 
spanyol, német, szlovák, ro-
mán, szerb és romániai (er-
délyi) csapattal. 

– Említette a hazai kerék-
párosokat. Milyen klubot 
képviselnek? Lehet tudni a 
csapatösszeállításról? 
– Az augusztus 14-ei rajtnál 
két profi, kontinentális klub, 
a Kőbánya Cycling Team, és 
a Pannon Cycling Team, il-
letve a magyar válogatott 

lesz látható, ám az össze-
állításokat csak közvetlenül 
a start előtt tudjuk közöl-
ni. A főként fiatal verseny-
zőkből álló Pannon Cycling 
Team, 2017 őszén alakult, 
kifejezetten azzal az elvá-
rással, hogy a magyar ke-
rékpársport felzárkózzon 
a professzionális csapa-
tokhoz. A teljesen magyar 
összeállítású együttesben 
tizennégy bringás teker, kö-
zülük – mint minden más 
csapat esetén – hét főt fo-
gunk látni a körversenyen. 
A Kőbánya Cycling Team 
összetétele már „nemzet-
közibb”, hiszen a magyar 
versenyzőkön kívül olasz és 
norvég biciklisekkel is talál-
kozhatunk. Ugyanakkor más 
külföldi csapatok színeiben 
is indulnak magyarok, mint 
például Kusztor Péter, aki 
az osztrák My Bike Stevens 
csapat tagja, így nagyjából 
húsz magyar bringás lesz a 
mezőnyben.

– Kiktől várják a legna-
gyobb eredményt?
– A hazaiak közül két olim-
pikon, az Európa-bajnoki 

ezüstérmes Lovassy Krisz-
tián, a Kőbánya Cycling Team 
élversenyzője és a Peking-
ben szereplő, néhány nap-
ja profi győzelmet ünneplő, 
imént említett Kusztor Péter 
érhet el kimagasló helyezést.

– Csapatok vonatkozásá-
ban kik tekinthetők a ma-
gyarok legfőbb ellenfelé-
nek?
– A mezőnyben lesz három 
prokontinentális együttes, 
közülük az olasz Androni és 
a lengyel CCC Spandi Plo-
kowice a legerősebb, vár-
hatóan ők irányítják majd 
a versenyt. A harmadik 
együttes, az amerikai Team 
Novo Nordisk érdekessége, 
hogy tagjai mind cukorbe-
tegek, s teljesítményükkel 
igyekeznek jó példával elől-
járni. 

– A helyszínek kiválasztá-
sában melyek voltak a leg-
fontosabb szempontok?
– Pályázat útján választot-
ták ki a városokat, sport-
szakmai és természetesen 
anyagi szempontok alapján. 
Fontos volt a város partner-
sége, illetve a verseny szer-
vezhetősége. Természete-
sen minden helyszínen több 
alkalommal is megfordulnak 
a szervező csapat tagjai, és 
a 843 kilométeres verseny-
útvonalat is több alkalom-
mal végigjárták a versenyt 
megelőző hetekben, hó-

napokban. Az pályabejárás 
során tapasztalt hiányos-
ságokat minden alkalommal 
jelezzük az illetékesek felé, 
a legtöbb esetben orvosol-
ják a hibákat. Remek part-
nerünk, mondhatni fősz-
ponzorunk a Magyar Közút 
Zrt., amely az utak állapotán 
igyekszik javítani a jelzett 
helyeken.

– Hány ember munkája van 
benne a tour teljes lebonyo-
lításában?
– A szűkebb irányító stáb 
létszáma nagyjából húsz fő, 
de száznál is többre tehető 
azok száma, akik az előké-
szítésben közreműködtek, 
nem számolva az egyes vá-
rosok által biztosított segít-
séget. A verseny alatt több 
mint négyszáz fős karaván 
utazik egyik helyszínről a 
másikra.

– Beszélhetünk arról, hogy 
mennyibe kerül ennek a 
nagy volumenű viadalnak 
a megrendezése?
– A verseny költségveté-
se ugrásszerűen nőtt az el-
múlt években, elsősorban a 
televíziós közvetítések mi-
att. Ebben az évben az M4 
Sport mindennap kétórás 
műsorban, élő közvetítés-
sel jelentkezik, az Eurosport 
pedig minden versenynapon 
egyórás összefoglalót sugá-
roz a Tour de Hongrie tör-
ténetében először. Az már 

biztos, hogy két kontinens – 
Európa és Ázsia – több mint 
száz országában számol 
majd be a televízió a verse-
nyünkről, de a folyamatban 
lévő tárgyalások alapján ez 
a szám akár meg is duplá-
zódhat. A büdzsé több mint 
felét a televíziós közvetítés 
finanszírozása emészti fel, 
mindez nem valósulhatna 
meg a Magyar Kormány tá-
mogatása nélkül. A Kormány 
ötéves fejlesztési program-
hoz biztosít forrást a Tour de 
Hongrie szervezői számára, 
a cél, hogy a program vé-
gére a Magyar Körverseny 
kiemelt kategóriájú viadal-
ként szerepeljen a nemzet-
közi versenynaptárban.

– Információim szerint a 
Tour de Hongrien belül ren-
deznek amatőr versenyt. 
Ott figyelik a tehetségeket?
– Igen, augusztus 18-án 
Miskolc és Bükkszentke-
reszt között rendezünk 
amatőr túrát, a résztvevők 
próbára tehetik magukat 
a Tour de Hongrie idei leg-
komolyabb emelkedőjén. 
Ezen az erőpróbán nem a 
tehetségkutatás a legfőbb 
szempont, de reményeink 
szerint az egyre nagyobb 
nemzetközi visszhangot ki-
váltó Tour de Hongrie fősze-
repet játszhat abban, hogy 
a korábbinál is több gyerek 
kapjon kedvet a kerékpár-
sporthoz.
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1. NAP

A Kolorcountry dubicsányi helyszínén, a 
Magtár udvarban augusztus 1-jén kezdőd-
tek a programok. Az elmúlt tíz évben a 
Fignár Fesztiváludvarként ismert esemény-
sorozat idén újdonságként a nemrégiben 
felújított Magtár közvetlen környezetében 
kapott helyet.

Sarkadi Péter „A 101 Legszentebb” című 
elektrográfiáját, a Felföldi Fotográfusok 

Szövetségének munkáit Erdély gyöngysze-
meiről, Vincze Viktória Andrea festményeit 
„Árnyékaim” elnevezéssel nézhették meg 
az eseményre kilátogatók.

KOLORCOUNTRY

A térségben is tombol a fesztivál
Idén tizenhárom település csatlako-
zott a 6. Kolorfesztivál programsoro-
zatához. Az első héten a Kolorcount-
ry dubicsányi, nekézsenyi, múcsonyi 
és berentei helyszínére látogathatott 
el a fesztiválközönség.

Ezenkívül egy állandó helytörténeti kiállítás 
a település életét mutatta be, „Mi Dubi-
csányiak” címmel. A Fignár-udvar elmúlt 
10 évéből készült fotók között pedig egy 
szabadtéri tárlaton lehetett csemegézni.

A könnyűzene kedvelői ezen a napon 
az Rozsnyóról érkezett Endorfin nevű 

együttes, valamint Fekete Jenő és barátai 
bluesestjén szórakozhattak.

3. NAP

Augusztus 3-án Nekézsenyben Horgas 
Eszter fuvolaművész és Révész Richárd 
kápráztatta el a közönséget.

5. NAP

A nap végén a Kolorcountryhoz idén elő-
ször csatlakozó Múcsonyban a Unique 
akusztik szórakoztatta a fesztiválközön-
séget. A fiatalok és idősebbek körében is 
népszerű együttes slágerei csendültek fel 
akusztikus hangszeres kísérettel.

7. NAP
A fesztivál 7. napján Marót Viki és a Nova 
Kultúr Zenekar pezsdítette fel a közönsé-
get Berentén, ahol több százan látogattak 
el a horgásztóhoz, hogy meghallgassák a 
fülbemászó slágereket.
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KI KORÁN KEL, 
KEDVEZMÉNYT LEL!

KEZDJÜK EGYÜTT AZ ISKOLÁT!
2018. augusztus 06. – augusztus 11. 25% kedvezmény

2018. augusztus 13. – augusztus 18. 20% kedvezmény

2018. augusztus 21. – augusztus 25. 15% kedvezmény

2018. augusztus 27. – szeptember 01. 10% kedvezmény

MINDEN ISKOLASZER ÁRÁBÓL.
(a kedvezményt Nike, Puma, Heavy Tools és Converse termékekre nem lehet igénybe venni)

VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL!
3700 Kazincbarcika, Egressy út 52.  Tel.: 48/412-444

Hétfő-péntek: 7.30-17.00; Szombat: 8.00-12.00

6. KOLORFESZTIVÁL

ÚJABB 3D UNIKORNIS VÁGTAT KOLORCITY FŐUTCÁJÁN

Új 3D-s alkotás készül Kazincbarcikán a nagy 
posta melletti illatszerüzlet előtti aszfalton. A 
városlakóknak már ismerős lehet az alkotó, 
Remko van Schaik, hiszen az ő keze nyomát di-
cséri a Fő téri házfalon található robot unikorn-
is, melyet tavaly augusztusban készített a világ 
egyik legismertebb–legelismertebb street art 
művésze.

– Remek élményekkel, remélem, egy sikeres 
festményt hátrahagyva utazok vissza Hollan-
diába, és tiszta szívből kívánom, hogy legyen még 
rá alkalmam, hogy visszatérjek! – búcsúzott leg-
utóbbi látogatása végén Remko. A viszontlátásra 
nem kellett sokat várnia, hiszen a 6. Kolorfesztivál 
legjelentősebb street art akcióját készíti idén az 
összetéveszthetetlen stílusú 3D grafikus. Képei - 
megrendeléstől függően - viccesek, rémísztőek 

vagy társadalomkritikusak, de egy biztos, sosem 
lehet figyelmen kívül hagyni azokat. A mostani 
gigantikus aszfaltrajzon ismét Kolorcity egyik 
jelképe, egy unikornis látható.
A rendkívül közvetlen alkotó már múltkori láto-
gatásán bebizonyította, hogy a nyelvi akadályok 
nem okoznak neki gondot. Szívesen beszélget az 
érdeklődőkkel, sőt egy-egy szelfi erejéig bármi-
kor felfüggeszti a munkáját.

HIRDETÉS
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Dátum Kezdés Település Helyszín Program Elővétel Helyszín

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 Alacska Református templom SeptoForte Együttes Ingyenes

20.00
Kazincbarcika Csónakázó-tó

Smink
1 500 Ft 2 000 Ft

21.30 Rúzsa Magdi - Légzés turné

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
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Dátum Kezdés Település Helyszín Program Elővétel Helyszín

Augusztus 
15. 

szerda

14.30

Kazincbarcika

Mezey István  
Művészeti Központ Kugler Zsolt – street dance workshop

Ingyenes
16.00 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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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.

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, Jószerencsét u. 1/A
Telefon: (48) 800-800 

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. Tájé-
koztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben, hirdetésekben megjelenő személyek 
személyes adatai az információs önrendelkezésről és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok 
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések, 
cikkek közzététele céljából kezeljük. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, 
és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. 
Az adatkezelésekkel kapcsolatos panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

GÉPI FÖLDMUNKA
HOMOK-, 

SÓDER-,

BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396
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5. KOLORFUTÁS

NYOLCSZÁZNEGYVENNYOLC 
FUTÓ KAZINCBARCIKÁN
Több kategóriában az or-
szág számos pontjáról 
848-an álltak rajthoz az 5. 
Kolorfutáson Kazincbar-
cikán, augusztus 5-én. A 
megmérettetés központja 
idén a Mezey István Művé-
szeti Központ udvara volt.

Közös bemelegí téssel 
kezdődött az 5. Kolorfu-
tás, amit a 6. Kolorfesztivál 
keretében tartottak meg 
Kazincbarcikán. A térség 
legszínesebb futóverse-
nyén reggel nyolc órakor 
először az óvodások kezd-
ték, őket pedig az iskolások 
követték. A legkisebbek-
nek 700, a nagyobbaknak 
1300 métert kellett telje-

síteniük, hogy megszerez-
zék a befutóérmet.
Majd fél 9-kor startoltak 
a negyed- és félmaratont 
futók, akik 10,5 és 21 kilo-
méteren bizonyíthattak a 
rendkívül forró nyári dél-
előttön. Az ő rajtjuk után 
a mini maratonisták is be-

csatlakoztak, ők öt kilo-
métert futottak.
Ebben az évben új kategó-
riával, a maratonváltóval 
bővült a paletta, itt 42 ki-
lométert kellett csapatban 
teljesíteniük a futás szerel-
meseinek.

Dr. Makkai Orsolya, a Bar-
cika Art Kft. ügyvezető 
igazgatója elmondta: si-
keres versenyt zártak. Az 
igazgató külön köszönetet 
mondott a Kazincbarcikai 
Rendőrkapitányságnak, 
a Kazincbarcikai Önkor-
mányzati Rendészetnek, 

a Megyei Polgárőr Szö-
vetségnek, a szervező 
kft. munkatársainak és az 
önkénteseknek, akik gon-
doskodtak a megméret-
tetés biztonságos és gör-
dülékeny lebonyolításáról.
A Kolorfutás szervezői 
minden kategóriában dí-
jazták az első három he-
lyezettet, akik értékes 
ajándékokkal gazdagod-
tak. Dobogóra álltak az ovi- 
és sulimaraton, a minima-
raton, a negyedmaraton, 
a félmaraton, valamint a 
maratonváltó legjobbjai 
is, akiket a kitartó nézők, 
szurkolók, családtagok és 
barátok óriási tapssal ju-
talmaztak.
A hatalmas sikerre való te-
kintettel a Kolorfutást jö-
vőre is megrendezik majd. 
A megmérettetés időpont-
ja 2019. augusztus 4-e.
A verseny részletes ered-
ményei megtalálhatóak a 
www.evochip.hu webol-
dalon.

KBSC

GÓLHÁTRÁNYBÓL 
DÖNTETLEN
Az idei szezonban újonc Kaposvárt fogadta a KBSC a 
putnoki albérletében az NB II 2. fordulójában, akikkel 
kétgólos hátrányból felállva játszottak 2-2-es dön-
tetlent augusztus 5-én. 

A kék-sárgák az első percekben igyekeztek nyo-
mást gyakorolni ellenfelünkre, de igazán nagy hely-
zetet nem sikerült kialakítani. A Kaposvár ellenben jól 
használta ki az első játékrészben adódó lehetősége-
it, hiszen a 24. percben Rajczi, majd 4 perccel később 
Beliczky is betalált, így gyorsan kétgólos lett a ven-
dégelőny. A félidő további részében felváltva adód-
tak helyzetek a csapatok előtt, az utolsó percekben 
viszont hiába törte a kaposváriak hátát a háló, nem 
sikerült megszerezni a szépítő találatot. 
A második félidőt nagy elánnal kezdte a KBSC, sorra 
alakították ki a helyzeteket a kaposvári kapu előtt. 
Mezőnyfölényük az 56. percben érett góllá, mikor Fó-
tyik tekert a kapuba szépen egy 20 méteres szabad-
rúgást. A gólt követően rögtön egyenlíthettek is vol-
na, de a Kaposvár is eldönthette volna a mérkőzést, 
hiszen Csernák kétszer is egy az egyben vihette a 
labdát a kapujuk felé, de szerencsére mindannyiszor 
célt tévesztett. A hajrára még mindig kaposvári ve-
zetéssel fordultak rá, de a 81. percben összejött az 
egyenlítés, mikoris Fótyik értékesítette a Gábor elleni 
szabálytalanságért megítélt büntetőt. Az utolsó per-
cekben az első félidőhöz hasonlóan kapujuk elé szo-
rították a vendégeket, de a győztes gólt nem sikerült 
megszerezni.

Koleszár György: – Nagyot játszott a csapat a má-
sodik félidőben, azonban az első félidő teljesen rossz 
volt, hiszen ilyen technikai hibákat ezen a szinten nem 
lehet elkövetni. A második félidőben sikerült szer-
kezetet váltani és szélső akciókkal feltörni a vendég 
csapatot. Az NB II-ben minden pont értékes, de ma 
nyerhettünk is volna, mivel a második félidőben a Ka-
posvár belekényelmesedett az előnyébe. 

Waltner Róbert: – A helyzetek alapján gólokkal kellett 
volna nyernünk a találkozót, de a kihagyott lehető-
ségek megbosszulták magukat. Dícséret illeti a hazai 
csapatot, amiért ilyen jól küzdött, de úgy gondolom 
ezt a mérkőzést mi vesztettük el. Nem érzem igazsá-
gosnak a döntetlent, de a hazai csapat a küzdése mi-
att mindenképpen megérdemelte azt.

Fotó: www.kbsc.hu
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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

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

Ingatlan címe Ingatlan alapterülete

Egressy út 29. 38 m2

Egressy út 32. 23 m2

Munkácsy tér 5. 55 m2

Egressy út 22. 55 m2

Egressy út 34. 39 m2

Tervtáró út 40 m2

Szent Flórián tér 14 m2

Pollack M. út 32. 89 m2

Az ingatlanok részletes leírása a http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/berbeado-uzletek/ oldalon található
Kapcsolattartó: Farkas Enikő Telefon: 06-20/364-2461 E-mail: farkas.eniko@barcikaszolg.hu

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
Kazincbarcika Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja Önöket, hogy 
a hamarosan induló Kazincbarcika, Május 1. u. 13. szám alatti egészség-
ügyi intézmény korszerűsítése tárgyú projekt miatt 2018. augusztus 1. 
napjától előreláthatólag 2018. augusztus 17-ig sürgősségi fogászati ellá-
tás a 3700 Kazincbarcika, Zemplény út 1. szám alatt található fogorvosi 
rendelőben lesz biztosított hétfőtől péntekig 8:00 órától 12:00 óráig és 
13:00 órától 17:00 óráig. A fent jelzett időszak alatt a fogászati röntgen 
sem lesz elérhető. Legkésőbb 2018. augusztus 21-től a 8. számú fogor-
vosi körzet (az Adamantin Kft.) kivételével minden fogászati rendelő és 
a fogászati röntgen is a korábban megszokott formában fog működni. 

Továbbá tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy az Adamantin Kft. 2018. 
augusztus 21-től előreláthatólag 2018. október 31-ig a Zemplény út 1. 
szám alatti fogászati rendelőben fogja ellátni a körzetébe tartozó be-
tegeit a már megszokott rendelési időben.

Kazincbarcika Város Önkormányzata

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Adrenalin 0,5 l:
Borsodi Friss Zéro 0,5 l, 3 íz:
Pepsi - Mirinda - 7up dobozos 330 ml:
Bükk Aqua ásványvíz (sav./ment.) 1,5 l:
Borsodi Víz (savas/mentes) 1,5 l:
Gumicukor zacskós 1 kg:
Labda 220 cm-es, színes:

130 Ft
190 Ft
105 Ft
55 Ft
110 Ft
1500 Ft
300 Ft

260 Ft/l
380 Ft/l
318 Ft/l
36 Ft/l
73 Ft/l

MOSÓPOROK - ÖBLÍTŐK - TISZTÍTÓSZEREK!

 2018. augusztus 17.

Nyitva: keddtől péntekig 6–16 óráig, szombaton 6–13, vasárnap 6–12 óráig; Tel.: +36 30 573 5584


