
KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

KAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE
2018. 08. 17. IV. ÉVF. 32. SZÁM

2.

AUGUSZTUS

VASÁRNAP19.
KAZINCBARCIKA

AUGU
SZTU

S

1–20.

21.30

20.00

GÁJER 

BÁLINT

Remko és
remekműve

Piacvezető rockerek

10.

Vasárnap: finish Kazincbarcikán!

KEDDEN 

STARTOLT 

A TOUR DE 

HONGRIE

FO
TÓ

: T
D

H
.H

U



2

8. NAP

A Kolor Kölyökszigeten a rendőrség mun-
katársai interaktív vetélkedővel és ügyes-
ségi feladatokkal várták a kicsiket. Ezzel 
párhuzamosan a Modellmix Egyesület a 
modellezés rejtelmeibe, illetve kulisszáiba 
vezette be az érdeklődőket. Ezen a délutá-
non sem maradhatott el a kézműveskedés, 
az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub tagjai-
val mondókákat tanulhattak és színezhet-
tek a gyerekek. A kézműves bütyköldében 
újrahasznosított anyagból repülőt lehetett 
készíteni.

Este a Csó-
nakázó–tó is 
b e n é p e s ü l t , 
ahol elsőként 
a Pataky Mű-
vek lépett a 
színpadra. A 
zenekar front-
embere Pataky 
Gergely, Pataky 
Attilának a fia.

Utánuk következett az Edda, Magyaror-
szág egyik leghíresebb rockcsapata. A 
csaknem kétórás koncerten a rajongók a 
legismertebb Edda-dalokra szórakoztak, 
valamint közösen énekelték az örökzöld 
slágereket Pataky Attilával.

9. NAP

A Mezey István Művészeti Központban 
és a Völgyparkban népi játszótéren pró-
bálhatták ki a kicsik a régi idők játékait. 
Kézműveségből ezen a délutánon is akadt 
bőven, hiszen a Sajómenti Népművészeti 
Egyesület tagjai tartottak foglalkozást az 
érdeklődőknek, este pedig a Zabszalma 
Együttes húzta a talpalávalót „Gyermek-
muzsika világzenei alapokon” címmel.

10. NAP
A Kolor Kölyökszigeten a gyerekek együtt 
alkothattak az Izsó Miklós Képzőművésze-
ti Körrel, és újrahasznosított anyagokból 
különféle tárgyakat is készíthettek. Ezen 
a délutánon elsőként Bolondóci Boldizsár 
interaktív zenés mesejátékát láthatták ki-
csik és nagyok, majd a Bóbita Zenekar 
varázsolta el a családokat. 

A koncertek sorát a miskolci Z!enemi nyi-
totta a Csónakázó-tónál. A zenekar év 
elején mutatkozott be először a nagykö-
zönségnek, a formáció tagjai igazi rockve-
teránok, hiszen mindannyian – ugyan más 
stílusban – már kipróbálták magukat több 
bandában is. 
Őket a fesztivál visszatérő fellépője, a ma-
gyar rock vérkeringésében mintegy har-
minc éve jelen lévő Tankcsapda koncertje 
követte. A zenekar frontembere, Lukács 
László idén ünnepli 50. születésnapját, ez 
alkalomból még nyár elején turnézni indult 
a csapat. A banda a legelső, korai időszak-
tól kezdve egészen napjainkig minden kor-
szakból egy-egy dalt eljátszott Kolorcity 
közönségének. 

11. NAP
Szombaton először csatlakozott a Kölyök-
szigethez a Kazinci Klub a „Verselgető” 
megmozdulásával, ahol a költészet nép-
szerűsítése volt a cél. A klub asztalánál 
kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhatták, 
mennyire jeleskednek a gyermekversek, 
gyermekdalok ismeretében.
A gyerekek ál-
tal közkedvelt 
program volt 
a Makadémia, 
pontosabban az 
anyagtudományi 
játszóház a Mis-
kolci Egyetem 
munkatár-
saival. A 
résztve-
vők játé-
kos 

for-
mában és 
k í s é r l e t e k 
bemutatásán 

keresztül ismer-
ték meg a kémia 
és a fizika alapjait. 
A délután további 

részében a gyermekdalok és a zene ka-
pott kiemelt figyelmet a Mintapinty és az 
Eszter-Lánc Zenekarok tolmácsolásában.
Este a fiataloknak kedvezett a fesztivál 
programja, hiszen a közkedvelt Lights Off 
Color bulisorozat kazincbarcikai állomása 
adott helyet a jobbnál jobb elektronikus 
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6. KOLORFESZTIVÁL

zenéknek. A Csónakázó–tónál több százan 
voltak kíváncsiak a magyar dj-k elitjeire, 
így a lemezjátszók mögött Jackwell, Dat-
rash, Viktoria Kiss, Andro, Newik, Beatbros 
pörgették a legnagyobb slágereket, majd 
a Follow The Flow nevű formáció adott 
fergeteges koncertet.

12. NAP

A délelőtti órákban a fiatal hölgyekből 
verbuválódott formáció, a Güsch zenekar 
adott koncertet a Kazincbarcika-Alsói Re-
formátus Templomban. Az együttes tagjai 
a maguk bájával varázsolták el a közönsé-
get. A koncerten stílszerűen modern egy-
házi énekeket és saját dalokat is előadtak 
az érdeklődőknek.

A Kolorfesztivál esti koncertjeit a kazinc-
barcikai SMINK együttes nyitotta a helyi 
közönség legnagyobb örömére. A zenekar 
aktívan tevékenykedett az elmúlt években, 
sorra születtek a dalok és nemrégiben egy 
új klippel is megörvendeztették a rajon-
gókat.
A formáció után Magyarország első szá-
mú női előadója, Rúzsa Magdi lépett a 
színpadra. Magdi évek óta visszatérő fel-
lépője a Kolorfesztiválnak, amelyen ezúttal 
legújabb kislemezét, a „Légzést” hozta el 
az érdeklődőknek, de emellett felcsendül-
tek a legnagyobb slágerei is. Az énekesnő 
fantasztikus hangulatot teremtett ezúttal is 
a Csónakázó-tónál, ahol több ezren tom-
boltak vasárnap este is.

13. NAP
A táncos szakmai hét a Flash Táncstúdió 
workshopjával indult, ahol a hastánccal 
ismerkedtek meg az érdeklődők. Bencs 

Kitti tánckoreográfus és az stúdió tanulói, 
valamint a látogatók közösen töltöttek el 
egy órát, ahol egy fantasztikus koreográfi-
át sajátítottak el. 

A gyermekek számára a Kölyöksziget büty-
köldéje az újrahasznosítás jegyében tartott 
ismét kézműves foglalkozást. Mindemellett 
az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub tagjai 
is nagy szeretettel várták a gyerkőcöket. 
A gyermkeprogram egy közös mozival 
végződött. 
A napot a Flash Táncstúdió zárta. Lát-
hattunk gyertyás, fátylas és eszköznélküli 
táncot, de hastáncot is egy kis modern 
stílussal ízesítve.

14. NAP
A táncos szakmai hét Czifra-Kutas Enikő 
és Azari Péter argentíntangó-workshopjá-

val folytatódott. A nap végén a táncospár 
bemutatójával forrósította fel a hangulatot 
a Mezey-ház rendezvénytermében.

A Kolor Kölyökszigeten könyvtárkóstol-
gató, a kézműves bütykölde és vidám 
sportvetélkedő várta a legkisebb feszti-
válozókat.
A muzsikáló templomok sorozatban a 
Szent Család templom adott otthont Se-
bestyén Márta koncertjének, akit Szamosi 
Szabolcs orgonaművész kísért. Hazánk 
kulturális nagykövete énekelt a japán 

császár előtt, de a spanyol király és az 
angol uralkodói ház is megismerhette ál-
tala a magyar népzene gyöngyszemeit, 
most Kolorcity közönségét örvendeztette 
meg – zenésztársával együtt – egyházi 
dallamokkal és dalaival.
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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.
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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

A SZÍNES TÉRSÉG
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POSTALÁDÁNKBÓL

A TARDONA SÉTAÖSVÉNYEK
Július 31-től látogatható a „Tardona Ösvénye” és a 
„Kincskeresők Útja”, a „Harica Csobbanó” és a „Zúgó 
ösvénye”.

Az útvonalak a Jókai Mór 
Művelődési Otthon és 
Könyvtár épületétől in-
dulnak. Az itt elhelyezett 
kültéri tárolóból bármikor 
elvehetőek a térképek, 
amelyek segítségével az 
útvonalon végighalad-
hatnak a látogatók. Az 
ösvények ingyenesen lá-
togathatóak a hétköznap 
bármely napján. Az útvo-
nalak rövidek, könnyen 
megközelíthetőek, aktív 
kikapcsolódást nyújtanak 
a család minden tagjának. 
A program kutyabarát, és 
a négylábú kedvencek-
re gondolva egy „Csobba-
nót” jelöltünk ki a Tardo-
na patakon, ahol kedvükre 
fürödhetnek. A kutyával 
érkezők a kül- és belterü-
leti útvonalakat is hasz-
nálhatják, de a póráz hasz-
nálata kötelező (kivéve a 
patakon), a vadak és az 
ebek védelme érdekében.

És miért érdemes végig-
sétálni a „Tardona Sétaös-
vény” ösvényein? Mert a 
belterületi útvonalon fa-
lutörténeti, kültéri fotóki-

állítás kapott helyet, vala-
mint 3 információs táblán 
tájékozódhatnak a falu 
történetéről, földtörténe-
téről és a környék állat- és 
növényvilágáról is. A régi 
fényképek egészen a XIX. 
század első felébe kalau-
zolják vissza a látogatókat, 
képet kapnak a falubeli 
emberek mindennapi éle-
téből, és a már régen eltűnt 
zsúpfedeles régi házakat is 
megcsodálhatják a fotóki-
állításon. A külterületi út-
vonalakon pedig gyönyörű 
környezet, páratlan kilátás 
és táj várja a látogatókat! 
A tapasztalatlan túrázók 
számára is alkalmasak az 
útvonalak.
1. Tardona Ösvénye
Belterületen kijelölt 3 km 
hosszú szakasz, melyen 
kültéri fotókiállítást te-
kinthetik meg a látogatók. 
Az útvonal útburkolattal 
és járdával ellátott terüle-
teken halad.
2. Kincskeresők Útja
A Kincskereső játék fa-
kultatívan és ingyenesen 
használható a „Tardo-
na Ösvénye” útvonalon. 

A feladványok próbára 
teszik a rövidtávú me-
móriát, a megfigyelőké-
pességet és a logikai gon-
dolkodást is!
3. Harica Csobbanó
Négylábú családtaggal ér-
kező túrázók és barátaik 
számára kijelölt útvonal. 
Két irányból közelíthe-
tő meg a két természetes 
patakmeder.
4. Zúgó Ösvénye
A Zúgó oldal tetejére veze-
ti fel a túrázót az útvonal, 
mely rövid, de emelkedős, 
ami egy kissé nehezíti a 

távot, de idősebbek is bát-
ran nekivághatnak az út-
nak, gyerekjáték felsétál-
ni a Zúgó dombjára, ahol 
gyönyörű panoráma és 
megannyi kedves kis bor-
ház, pinceház található. A 
pincesor padjain pihenve a 
látogatót az elmúlt évszá-
zad nosztalgikus hangu-
lata várja. A tetőre felér-
ve pedig magával ragadó 
panoráma tárul a látogató 
szeme elé. A Zúgó Ösvé-
nyéről kissé letérve, a köz-
ségi önkormányzat biole-
vendulása is elérhető.

Szeptember közepén to-
vábbi külterületi ösvé-
nyekkel bővül, ezek a 
következők lesznek: „Buj-
dosó Ösvénye”, amely Jó-
kai Mór egyik kedvenc he-
lyére viszi el a látogatókat, 
a „Szederindás Ösvénye” 
mélyen az erdőbe kalau-
zol majd, az „Akácos Ös-
vénye” pedig a tardonai 
dombtetőn összeérve a 
„Zúgó Ösvényével” a falu 
két végét köti majd össze.

Veresné Pál Lilla
a Barcikai Históriás szerzője

NEKROLÓG

In memoriam Balla Árpád
Szomorú szívvel értesül-
tünk arról, hogy Balla Árpád, 
a pedagógus, az oktatá-
si szakértő és tankönyvíró 
2018. július 31-én, hosz-
szan tartó betegség után 
elhunyt.

Balla Árpád 1944. május 19-
én született Hajdúnánáson. 
Nyíregyházán Tanárképző 
Főiskolán, valamint az Eöt-
vös Lóránd Tudományegye-
temen szerzett általános, 
illetve középiskolai tanári 
diplomát magyar-történe-
lem szakon.
A Berentei Általános Iskola 
és Gimnáziumban kezdett 

tanítani, 1966-ban került a 
Pollack Mihály Úti Általános 
Iskolába. 1973-1980 között 
a Városi Tanács tanfelügye-
lője. Országos Pedagógiai 
Tanácskozások fő szerve-
zője, a szaktantermi okta-
tási rendszer kiépítésének 
egyik fő támogatója.
1980-ban alapító igazga-
tója lett a Kertvárosi I. Sz. 

Általános Iskolának, 1982-
től a Városi Tanács Műve-
lődési Osztályának ve-
zetője. 1991-től 2005-ig 
a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Pedagógiai In-
tézet igazgatóhelyettese 
volt. Számtalan fejlesztési 
program kidolgozásában és 
tankönyvek összeállításá-
ban vett részt. Történelem 
tankönyv-, olvasókönyv- 
és feladatlap-sorozata je-
lent meg. Számos elismerés 
mellett 1989-ben Apáczai 
Csere János-díjas, 2005-
ben Németh László-díj 
elismerésben részesült. 
2011-ben a Pro Urbe Ka-

zincbarcika díjjal ismerték 
el munkásságát. Nagyívű 
pályát mondhat magáénak.
Balla Árpád igazi és hite-
les pedagógus volt. Vallot-
ta a gyereknevelés művé-
szet, ugyanúgy, mint egy 
kőből kibontani a benne 
lévő szobrot, vagy a hege-
dűből előcsalni a muzsikát. 
Igazi hivatás, a jövőbe ve-
tett hit legnemesebb for-
mája. Mert a pedagógia, az 
oktatás mindennapi erő-
feszítés, kudarc és siker. A 
legnagyobb feladat a sze-
retettel, szeretve nevelés, 
a tudás átadása, a tudás-
vágy felébresztése, a saját 

életpéldáján keresztül kö-
vetése, méltó pozitívumok 
nyújtása.
Balla Árpád gazdag és nehéz 
örökséget hagyott ránk. Kö-
telességünk, hogy jól sáfár-
kodjunk vele. Kivételes gon-
dossága és igényessége , a 
tökéletességre való törek-
vése nehéz feladat elé állít-
ja azokat, akik kortársának, 
kollégájának, barátjának te-
kintik. 
Tisztelt Balla Árpád!
Emlékedet megőrizzük, 
nyugodj békében!

Volt kollégáid nevében: 
Hazag Mihály
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9. NAP

A Kolorcountryhoz csatlakozott telepü-
lések közül Bánhorvátiban a református 
templomban adott koncertet Szegedi 
Csaba, aki 2010 óta az Operaház egyik 
legtöbbet foglalkoztatott lírai baritonja, aki 
A sors ajándékának tekinti, hogy a Bánk 
bánt bariton változatában énekelhette el 
a címszerepet.

11. NAP

A sajókazai Radványszky-kastély teraszán 
a Cimbaliband zenélt a kilátogatóknak.
A formáció néhány évvel ezelőtt az X-fak-
tor egyik győztesével, Danics Dórával bő-
vült, akiről mint kiderült: óriási rajongója 
volt már korábban is a muzsikusoknak. A 
banda Recycle című lemeze két éve jelent 
meg azzal a céllal, hogy a fiatalokkal újra 
megszerettessék a hazait, vagyis az auten-
tikus népzenét. Unger Balázs gyors riffjei 
és a csapat dinamizmusa újra elvarázsolta 
a Kolorfesztivál közönségét.

12. NAP

Alacskán a református templomban adott 
koncertet a Septoforte Együttes vasárnap 
délután.
A SeptoForte együttes 2015-ben alakult a 
Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Mű-

vészeti Iskola tanáraiból. Az együttes azzal 
a céllal jött létre, hogy vicces formában 
közelebb hozza a közönséghez az igényes 
kórusmuzsikát és hangszeres zenét. Re-
pertoárjukban a középkori dallamvilágtól a 
mai kor könnyedebb zenei stílusa egyaránt 
megtalálható. A település polgármestere 
Ujlaki Béla örömét fejezte ki, hogy idén is 
csatlakoztak a 6. Kolorfesztivál program-
jaihoz és bízik abban, hogy ezáltal többen 
megismerik Alacskát és ellátogatnak a kul-
turális programjaikra, valamint megismerik 
a borászatáról híres falucskát.

13. NAP

Sajóbábonyban a Tájház udvarán a Mis-
kolci Illés Emlékzenekar adott nagysikerű 
koncertet.
Az idén 13 éves együttes a közelmúltban 
tartotta jubileumi koncertjét, ahol Szörényi 
Levente volt a díszvendég. Ahogy azt a 
MIEZ és az Illés együttes tagjai közösen 
megfogalmazták, a MIEZ küldetése és fel-
adata, hogy az Illés együttes dalai 50 évvel 
a megszületésük után is tovább éljenek 
élő koncerteken.  A sajóbábonyi koncert 
alkalmával az érdeklődők a legismertebb 
slágereket énekelték együtt a csapattal 
Rudabányán az Ismerős Arcok zenekar 
koncertezett. A csapat 1999 óta van jelen a 
magyar könnyűzenei életben. Rendszeres 
szövegírói-zeneszerzői munkájukkal, nagy-

számú közönséget vonzó koncertjeikkel 
népszerűsítik tudatosítják az egyetemes 
magyar kultúrát és szeretetének a fon-
tosságát.

14. NAP
A szuhakállói kastélykertben a Miskolci 
Dixieland Band fülbemászó muzsikája mel-
lett Szulák Andrea összetéveszthetetlen 
hangja emelte az est hangulatát. Magyar-
ország egyik legkedveltebb fesztiválzene-
kara Kolorcountry közönségét is táncra 
perdítette.

KOLORCOUNTRY

SZÍNES TÉRSÉGI FESZTIVÁLÖSSZEFOGLALÓ
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ÉLET A BÖRTÖN UTÁN
Több százan voltak kíváncsiak Ambrus Attila, a Viszkis 
„Élet a börtön után” című kiállításának megnyitójára. A 
közönség a megnyitót követően szemtől szemben ta-
lálkozhatott a művésszel, a 6. Kolorfesztivál második 
napján. Sok kérdés fogalmazódott meg a résztvevők-
ben, melyek vezérfonala az életéről készült film volt. 
Stábunk a rengeteg feltett kérdés mellett tovább kí-
váncsiskodott.

A közönségtalálkozón el-
hangzott, hogy nagyon 
sok minden vezetett a 
börtönbe kerüléséhez . 
Említette, hogy az édes-
anyját korán elvesztet-
te, az édesapja sem sokat 
törődött Önnel, bár meg-
jósolta a börtönéveket. 
Mennyire határozta meg 
sorsa alakulását a gyer-
mekkora?
Nem szeretnék muto-
gatni, és nagyon távol 
áll tőlem, hogy a szüle-
imet tegyem felelőssé 
azért, amit én követtem 
el. Azonban tény, hogy 
egy gyermek fejlődé-
sét nagyon meghatá-
rozza a szülői háttér és a 
rideg, szeretet nélküli mi-
liő. Ebből a szempontból 
sajnálom, hogy egy ilyen 
családba születtem bele. 
Kétségkívül ez problémát 
okozott, hisz mindenkinek 
púp voltam a hátán. Ezzel 
együtt nyilván senki sem 
kényszerített, hogy men-
jek bankot rabolni, de ha 
gyermekkorban kicsúszik 
az ember lába alól a talaj, a 
későbbiekben temérdek 
problémával szembesül. 
A börtönben tapasztal-
tam meg, hogy a rabok 
80-90%-át gyerekként 
súlyos trauma érte.  Alko-

holizmus, drogfüggőség, 
szülők válása, s az a tény, 
hogy az apjuk, anyjuk a 
sittre járt be, és nem volt 
egy hiteles minta mögöt-
tük. Sajnos, én is belees-
tem ebbe a csapdába. 

Mi kellett ahhoz, hogy 
megfogalmazódjon Ön-
ben az első bankrablás 
gondolata, vagy ahogy a 
szavaival éljek, kipucolja 
azt a bizonyos pénzinté-
zetet?
 Az ember nem úgy kel 
fel, hogy mától bankrab-
ló lesz, annak nyilván van 
egy folyamata. Gyerek-
koromban javítóintézetbe 
kerültem, később munka-
szolgálatra ítéltek, aztán 
a kisebb stiklik odáig fa-
jultak, hogy végül bankot 
raboltam, illetve elvet-
tem mások pénzét. Nem 
vagyok rá büszke, hiszen 
rengeteg rossz döntést 
hoztam életemben, me-
lyekért megfizettem, és 
egyáltalán nem szeret-
nék senkit sem arra buz-
dítani, hogy ha problé-
mája van, menjen bankot 
rabolni. 

Bankrablásai során több 
száz millió forintot zsák-
mányolt. Köztudott, hogy 

imádta az életet. Maradt 
valamennyi a pénzből, 
vagy mindet elköltötte?
Rettentő hedonista mó-
don éltem az életemet. 
A jelszavam a „Carpe di-
em”-élj a mának volt. 
Nem feltétlenül volt ez jó, 
de tudtam, hogy a rend-
őrök előbb-utóbb kopog-
tatnak az ajtómon. Úgy 
voltam vele, ha már egy-
szer elvittem valahonnan 
a pénzt, akkor nem sze-
retném visszaadni, ezért 
inkább elköltöttem, ami-
ért meg is kaptam a bün-
tetésemet. Viszont tény 
és való, hogy nem voltam 
egy zsugori ember. Tulaj-
donképpen könnyen jött, 
könnyen ment. 

Ez volt a rossz oldala, de 
kétségkívül eljött az a 
pont, amikor változtatni 
akart az életén. Hogyan 
következett ez be? 
Ez a börtönben történt 
meg. Több katarzis kellett 
hozzá, és néhány kemény 
őr, akik levágták rólam a 
vadhajtásokat. Akkor na-
gyon haragudtam rájuk, 
ma már nagyon hálás va-
gyok nekik, hogy megtör-
tek. Szerfölött lázadó tí-
pus voltam, pontosabban 
a mai napig lázadok min-
den ellen, csak már képes 
vagyok kontrollálni az ér-
zelmeimet. Évek kellettek 
ahhoz, hogy megnyugod-
jak, hogy ne én akarjam 
megszabni a szabályokat. 
Aztán rájöttem, hogy én 
egy olyan senki vagyok, 
mint bárki más, aki oda 
bekerült. Amikor szembe-
sítettek azzal a helyzet-
tel, hogy egy jogfosztott 
emberként nem csak jo-
gaim vannak, hanem kö-
telezettségeim is, elgon-
dolkodtam, ha ezt a fajta 
tendenciát folytatom, ak-
kor soha nem szabadulok. 

Nekem közel hetven fe-
gyelmim volt, ami azt je-
lenti, hogy hosszú évek-
nek kellett eltelnie ahhoz, 
hogy ezeket a fegyelmi-
ket eltöröltessem a maj-
dani szabaduláshoz. Kü-
lön böző vetél ked ő ket 
kellett megnyernem, is-
kolai, főiskolai tanulmá-
nyokat kellett abszolvál-
nom. 

Amennyiben most kapna 
egy tuti tippet egy 50 mil-
lió feletti „buliról” benne 
lenne?
Még 500 millióért sem 
vállalmám be. Jelen pilla-
natban én vagyok a világ 
legboldogabb embere, hi-
szen párommal kisba-
bát várunk, és számomra 
ez mindennél fontosabb, 
nem adnám fel semmiért.  
Nekem volt sok pénzem 
és rájöttem, hogy a pénz 
magában semmit nem ér. 
Természetesen szükség 
van pénzre, hisz a szám-
lákat fizetni kell, de meg 
kell találni az egyensúlyt 
a materiális és az érzelmi 
világ között.
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SZENVEDÉLY-KONCERT 
SZENVEDÉLYESEN
Bereczki Zoltán EMeRTon-díjas énekes, színész, zenei producer nagykoncertjét lát-
hatta a közönség augusztus 3-án, a 6. Kolorfesztiválon, a Mezey István Művészeti 
Központ udvarán. A szervezők jó időt rendeltek, s ez be is jött, aminek köszönhető-
en a kellemes nyári estén tömegeket vonzott a művész Szenvedély-koncertje. Az 
attraktív, másfél órás előadást a publikum hatalmas tetszésnyilvánítása kísérte. A 
színésszel stábunk készített interjút, aki legfrissebb sikerének történetét osztotta 
meg velünk.

– Nagyon sokan várnak 
Önre odakint, de előt-
te beszéljünk egy kicsit a 
múltról. Mi történt Önnel 
az utóbbi időben?
– Költöztem, találkoztam 
Quincy Jones-szal. Ezen 
kívül kiadtam egy új dalt, 
ami egy nemzetközi ter-
mék önálló reklámdala 
lesz. Nagyon sok koncer-
ten és színházi előadáson 
vagyok túl, illetve vár még 
rám ebben az évben. Pö-
rög az élet és ezt nagyon 
élvezem.

– Említette az új szerze-
ményét. Milyen dalról van 
szó?
– A Pringles, chipseket 
forgalmazó cég a Choi-
ses című számomat vá-
lasztotta az egy éven át 
futó reklámkampányá-
hoz. Az előzményeket 
tekintve elmondhatom, 
hogy a sors küldte nekem 
és a zenekaromnak ezt 

a lehetőséget egy bará-
tom formájában. Annál a 
londoni reklámügynök-
ségnél dolgozik, amelyik 
lebonyolította a nem-
zetközi tendert. Hívott, - 
van-e kedvünk itthonról 
dalt írni? Úgy gondoltuk, 
ez remek gyakorlat, iz-
galmas feladat, hisz látjuk, 
hogy kinn hogy dolgoz-
nak, milyenek a visszajel-
zések. Az első pillanattól 
kezdve lebilincselő pro-
jekt volt, s nagyon szor-
galmasan is dolgoztunk, 
mert több dalt adtunk le, 
köztük a „Choises” szá-
munknak a pici részét, ami 
a reklámot megnyerte.  
Azt hiszem, életünk leg-
hosszabb két hetét vártuk 
végig, amikor egy délutáni 
pihenés után visszakap-
csoltam a telefonomat, 
beözönlött az összes sms, 
messenger, telefonhívás. 
Mindenki, a menedzse-
rem, a barátom, a későb-

bi ügynökünk engem ke-
resett. Aztán ismét eltelt 
két hét, mindenféle ké-
réssel, mire az utolsó pil-
lanatban azt mondták, jó, 
marad az eredeti verzió, 
de kell majd egy teljes, 
hosszú dal. Ugyancsak két 
hetünk volt, hogy össze-
hozzuk a dalt, amin egy 
picit túlcsúsztunk, de ez 
nem volt baj, mert a rek-
lámmegjelenés is késett 
valamelyest.  A  Pringles-
nél nagy tetszést aratott, 
ahonnan továbbküldték a 
kampány másik résztve-
vőjéhez, a Deezerhez, ám 
egészen a New York-i fő-
nökökig eljutott, akik ar-
ról döntenek, hogy melyik 
régióban legyen hallható a 
dal. Mi finoman rákérdez-
tünk, lehetne-e globális-
sá tenni a megjelenést? 
Igen, - válaszolták – na-
gyon tetszik a szerzemé-
nyünk, így mindenütt a vi-
lágon hallható lesz, annak, 
aki Dreezert hallgat.
 
– Egyedül szerezte a ze-
nét?
– Nem, a szerzőtársam 
Balog László, aki most 
a doboknál ült. Nagyon 
nagy része van abban, 
hogy ez a dal ilyen jól si-
került, mert számomra 
eddig teljesen új látásmó-
dot hozott be a dalírásba. 
Hihetetlen, mennyire egy 
hullámhosszon mozgunk. 
A szöveg pedig Méhész 
Adrián munkája.  
 
– A dallamhoz milyen 
klippel lepik meg a néző-
ket?

– A klip igazából egy ly-
ric videónak indult, vi-
szont a forgatás közben 
nagyon jó hangulatú vi-
deókat csináltunk. En-
nek alapján támadt az az 
ötletem, hogy csináljunk 
fekete-fehér werkfilmet. 
Igen ám, csak a mobillal 
készített felvételek nem 
voltak használható mi-
nőségűek, emiatt újra-
forgattuk az egészet.
Azt hiszem, látszik a vi-
deón, hogy rendkívül 
jól éreztük magunkat. 
Azonban most már az új 
dalokra koncentrálunk, 
nagyon szeretnénk egy 
új lemezt, rengeteg terv 
van a fejünkben. A csa-
pat gőzerővel azon dol-
gozik, hogy ez létrejöjjön. 
Jövünk még, és akkor már 
új dalokkal, új hírekkel tu-
dok szolgálni.

 – Láthatóan nagyon el-
fáradt a koncert végére. 
Honnan merít erőt az ilyen 
pörgős fellépésekhez?
– Tényleg nagyon elfá-
radtam, de talán a lelke-
sedés inspirál. Nagyon 
szeretem csinálni, amit 
csinálok, s ez ad erőt. Új 
helyre költöztem, és na-
gyon jól érzem magam 
az új környezetben. El-
képesztő energiákat ad 
és szabadít fel bennem a 
nemrégiben elkészült há-
zam. Hatalmas köszönet-
tel tartozom a családom-
nak, a menedzseremnek 
és a barátaimnak, hogy 
mellettem álltak és segí-
tettek abban, hogy amel-
lett az őrült munka mel-
lett, amit űzünk erre is 
jusson idő, és gyakorla-
tilag egy év alatt tető alá 
hozzuk.
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Dátum Kezdés Település Helyszín Program Jegyár

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

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

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

25.
szombat

19.00 Sajógalgóc Templomtér (esőhelyszín: 
római katolikus templom) Péter Szabó Szilvia akusztik 1 500 Ft

Az alábbi skandináv rejtvény a 
6. Kolorfesztivál augusztus 19-ei 
programjaihoz kapcsolódik. Ha 
kész a megfejtéssel, írja meg ne-
künk! A helyes megoldásokkal 
Kolorcity bögrét és nyakpántot 
nyerhet. 

Beküldési határidő: 
augusztus 24.

Címünk:
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét 
út 1/A.

E-mail:
szerkesztoseg@barcikaart.hu

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

Legutóbbi rejtvényünk
nyertese:
Máté Istvánné

FESZTIVÁLPROGRAM

REJTVÉNY

SKANDINÁV
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TOUR DE HONGRIE2018

ELSTARTOLT A 
NEMZETKÖZI MEZŐNY
Siófokon, a Balaton partján látványos pályán startolt el augusztus 14-én a legnagyobb 
magyar kerékpárverseny, a 39. Tour de Hongrie. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség 
(UCI) Europe Tour sorozatában szereplő, 2.1-es kategóriájú nemzetközi országúti ke-
rékpárverseny 133 fős mezőnye hat nap alatt 865 kilométert tesz meg az augusztus 
19-i kazincbarcikai befutóig, az eseményekről 195 országban számolnak be a televí-
ziós csatornák.

Tizenkilenc csapat, négy 
földrész huszonhét orszá-
gának képviselői sorakoz-
tak fel a siófoki rajtnál, ahol 
egyéni időfutam kereté-
ben mérték össze az ere-
jüket. A táv 3,5 kilométer, 
ez a látványos verseny-
szám arra szolgált, hogy 
bemutassa a teljes me-
zőnyt, emellett gazdára 
találjon a Tour de Hongrie 
sárga trikója is, amelyet a 

svájci  Patrick Schelling vi-
selhet.

2018-ra magasabb szintre 
került a verseny besoro-
lása, s a résztvevők erős-

sége is felülmúl minden 
korábbit: három prokon-
tinentális profi csapat (az 
olasz Androni Giocattoli 
Sidermec, a lengyel CCC 
Sprandi Polkowice és az 
amerikai Team Novo Nor-
disk) és három nemze-
ti válogatott (a román, a 
szerb és a magyar) mellett 
tizenhárom további konti-
nentális profi csapat vesz 
részt a viadalon.

VRCK

MEGKEZDTÉK A 
FELKÉSZÜLÉST A SZEZONRA 
Az elmúlt héten megtartotta első barcikai labdás edzését Marek Kardos, a Vegyész 
RC Kazincbarcika röplabdacsapatának új edzője. Az együttes négy sorozatban mé-
retteti meg magát. A magyar bajnokság és kupa mellett a Közép-európai Kupában és 
a Bajnokok Ligájában is rajthoz állnak a kék-sárgák. 

Az együttes ebben a sze-
zonban is a jó szereplés-
re törekszik és szeretne 
előrelépni a nemzetkö-
zi színtéren. Marek Kar-
dos vezetőedző szerint 
mindez megvalósítha-
tó és öröm számára az is, 
hogy a VRCK-nál nem egy 
szezonra, hanem hosszú 
távra terveznek. A szak-
embernek volt komoly 
lengyelországi ajánlata is, 
de a barcikaiak hívásának 
tett eleget. A tréner segí-
tője Martin Dobias videó 
és statisztikai elemzésben 
is a legjobbak közé tarto-
zik Európában. Az edző a 
sajtótájékoztatón külön 
kiemelte, hogy a mérkő-
zések mellett az edzések 
videófelvételeit is elemzik, 
ami nagy segítség a felké-
szülést illetően. A váloga-
tott játékosok az EB-se-
lejtezőkre készülnek, így 

Gebhardt Norbert, Németh 
Szabolcs és Vlado Milev 
csak augusztus végén, az 
Európa-bajnoki selejtező-
ket követően csatlakozik a 
kerethez. Carlos Páez még 
otthon tartózkodik és ő is 
csak a hónap végén érke-
zik meg Kazincbarcikára. 
Két fiatal, Péter Márton 
és Bibók Balázs már a fel-
nőtt csapat edzéseit láto-
gatja és megérkezett az 
új igazolás, a szlovák Lu-
bos Macko is. Lapzárták-
kal egy időben meg is kez-
di szereplését a magyar 
válogatott az EB-selejte-
zők során. Gebhardt Nor-
bert és Németh Szabolcs 
az első mérkőzésen ellen-
félként néz farkasszemet 
a Macedón válogatottak 
erősítő barcikai játékos-
sal Vlado Milevvel. A cso-
portban Svájc és Ukrajna 
együttese szerepel még. 

A selejtező első mérkőzé-
se előtt Németh Szabolcs, 
a VRCK játékosa a követ-
kezőképpen nyilatkozott 
a hunvolley.hu portálnak: 
„Nagyon céltudatosan ké-
szülünk, a korábbi évek-
nél sokkal egységeseb-
bek vagyunk. Szeretnénk 
megragadni a lehetőséget, 
ott akarunk lenni a jövő 
évi Európa-bajnokságon.” 
Ebben az évben a szer-
dai Macedónia elleni ha-
zai meccs után vasárnap 
Svájcban, jövő szerdán 
pedig Ukrajna ellen ide-
genben játszik az együt-
tes. Ebben az esztendő-
ben pedig jövő szombaton 
az Ukránokat fogadja a 
nemzeti csapat. A sorozat 
2019. január elején zárul. 
Ekkor előbb Svájcot fo-
gadják Németh Szabol-
csék, majd Macedóniában 
lépnek pályára.

KBSC

GÓL NÉLKÜLI 
HÉTVÉGE
Az NB II 3. fordulójában az újonc Tiszakécske ottho-
nában lépettk pályára a KBSC, és a rengeteg kialakí-
tott helyzet ellenére csak gólnélküli döntetlent tudtak 
elérni az Aszfalt TVSE ellen.

Szabó István: – Több fordulópontja volt a mérkőzés-
nek, mind a két csapat nyerhetett volna. Végül igaz-
ságos döntetlen született.

Koleszár György: – Jól játszott a csapatom, tele vol-
tunk lehetőségekkel, de azokat mind kihagytuk. Nem 
igazságos a döntetlen, mert a helyzetek alapján ne-
künk kellett volna nyerni.

HEGYIKERÉKPÁR

A FESZTIVÁLON 
TEKERTEK
A 6. Kolorfesztivál keretében tartották meg a „Bor-
sod MTB Bajnoka 2018” 3. futamát a Csónakázó-tó 
környékén augusztus 12-én, délelőtt. Kazincbarcika 
második alkalommal adott otthont a megmérette-
tésnek, amelynek a Team3K volt a főszervezője. A 
pályát a szervezők a Csónakázó-tó melletti dombon 
és parkban alakították ki, ahol óvodások, általános 
és középiskolás fiúk és lányok, felnőtt, senior nők és 
férfiak, valamint master férfiak bizonyíthattak.
A futamok 9:30-kor indultak, a legkisebbeknek 400 
métert, a legnagyobbak pedig mintegy 23 kilomé-
tert kellett teljesíteniük 130 méteres szintkülönbsé-
gen. A kerékpáros verseny legjobbjait kategóriánként 
éremmel és tárgyjutalommal díjazták.

Fotó: www.baon.hu
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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
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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

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

Moderátor:  

SZILY NÓRA
Kazincbarcika, Egressy Béni  
Művelődési Központ

2018.  
09. 13. 
(csütörtök) 18.00

Jegyár: 2500 Ft
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PÓDIUMBESZÉLGETÉS 

ALFÖLDI RÓBERTTEL

KAZINCBARCIKA ÉS A TÉRSÉG LEGSZÍNESEBB ELŐADÁSAIKAZINCBARCIKA ÉS A TÉRSÉG LEGSZÍNESEBB ELŐADÁSAI

Jegyek online a www.kolorcity.hu oldalon, az Egressy Béni Művelődési Központ és a 
Mezey István Művészeti Központ jegypénztáraiban vásárolhatók.

Információ, tájékoztatás a +36-48/510-220-as telefonszámon.

Tisztelt Ügyfeleink!
A Barcika Szolg Kft. ügyfélszolgálata az ünnepek
alatt az alábbiak szerint tart nyitva:
 2018. augusztus 20-án (hétfő) zárva tartunk;
 2018. augusztus 21-én (kedd): 7:00 – 19:00.
Üdvözlettel: Barcika Szolg Kft.

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Adrenalin energiaital 500 ml:
Bükk Aqua ásványvíz (sav./ment.) 1,5 l:
Hell energiaital több íz 250 ml
Biopon folyékony mosószer 3,3 l
Tchibo Family kávé 250 g
Wiener Extra kávé 250 g
Arico sonka-vagdalt-löncs 500 g
Tomi mosókapszula 450 db-os 900 g

130 Ft
55 Ft
129 Ft
1950 Ft
450 Ft
450 Ft 
350 Ft
2100 Ft

260 Ft/l
36 Ft/l
516 Ft/l
590 Ft/l
1800 Ft/kg
1800 Ft/kg
700 Ft/kg
2333 Ft/kg

S ü t e m é n y e k  -  l i n z e r e k ,
M ű a n y a g  -  v e g y i á r u k  n a g y  v á l a s z t é k b a n  k a p h a t ó k


