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15. NAP
A táncos szakmai 
hét workshopján 
Kugler Zsolt street 
jazz táncos tartott 
órát a tánc szerel-
meseinek.
A fesztivál prog-
ramjai a Mezey 
István Művészeti 
Központban a jól megszokott Kolor Kö-
lyökszigeten folytatódtak, ahol a gyerekek 
és a kilátogató családok a Vöröskereszt 
munkatársaival egészségmegőrző progra-
mon vehettek részt, kölyökmedical elneve-
zéssel. A délutánon a kézműves bütykölde 
sem maradhatott el, ahol a kicsik kipróbál-
hatták kézügyességüket.
A szerdai napot Street Dance Show zárta 
Kugler Zsolt közreműködésével.

16. NAP

Szudki Osayma workshopján a modern, 
illetve a kortárs tánc lépéseivel ismerked-
hettek meg a mozgás szerelmesei. A bu-
dapesti táncoktató már több ízben járt Ka-
zincbarcikán. Szudki ezúttal Farkas Júliával 
igyekezett bemutatni, hogy a test és a lélek 
hogyan harmonizál tánc közben. Body N 
Soul koreográfiájukat este a Táncszigeten 
adták elő az érdeklődőknek.

A Muzsikáló Templomok sorozatában Bá-
der Elemér és Svéd Mátyás adott koncer-
tet a Felső-Barcikai Református Templom-
ban. Az ifjú zenészek az Eszterházy Károly 
Egyetem ének-zene szakán csoporttársak, 
kezdetektől fogva összhangban vannak. 
Telt házas volt idén is a Kolor Grillvacso-
ra, amelynek minden évben helyet ad az 
Ambrózia Étterem és Panzió. A vendéglátó 
egységben mediterrán grill- és halételeket 
fogyaszthattak a gasztronómia szerelme-
sei. A jó hangulatról Maksa Zoltán humo-
rista gondoskodott.

17. NAP

Bencs Zoltán, a Flash Táncstúdió művésze-
ti vezetője, táncpedagógusa zárta a tán-
cos szakmai hetet jazzkurzusával. Bencs 
Zoltán szerint a jazz az a táncstílus, amely 
a leginkább megengedi számára a tánc 
szabadságát. Kollégáival és tanítványaival 
ezt az érzést igyekeztek átadni a táncos 
hét utolsó akkordjaként a Fő téren.
A Muzsikáló Templomok utolsó állomása 
az argentin San Juan Egyetem Vegyeskara, 
a dél-koreai Pilgrim Gyermekkar és a Nyír-
egyházi Ifjúsági Vegyeskar előadása volt. .
A Kolorfesztivál keretében rendezték meg 
idén is a Barcikai Bormustrát. A rendkívül 
közkedvelt programot tíz évvel ezelőtt hív-
ta életre az Európai Borlovagrend Magyar-

országi Konzulátusa azzal a céllal, hogy az 
emberek megismerjék számos pincészet 
kiválóbbnál kiválóbb borait, amelyekhez 
sajtokat is kóstolhattak a kulináris élmé-
nyek kedvelői.
A Fő téren elsőként a The Blackbirds 
együttes, a hatvanas évek legnevesebb 
zenekara, a Beatles legnépszerűbb sláge-

reivel örvendeztette meg a közönséget. 
Őket Zséda, Fonogram- és EMeRTon-díjas 
énekesnő követte, aki már több ízben – hol 
a színházteremben, hol egy öko-design 
divatbemutató show-jának keretében, hol 
ugyanezen a helyszínen – adott koncertet. 

Zsédenyi Adrienn nemcsak énekel, hanem 
a  Nemzeti Tehetség Program védnöke-
ként segíti a zenei tehetségek felkarolását, 
valamint a zenei nevelés országos szintű 
megvalósulását. 

18. NAP

Szombaton a magyar népzenéé és a nép-
táncé volt a főszerep a Fő téren. Az este 
első fellépője a Magos Együttes volt, akik 
idén ünneplik fennállásuk 10. évfordulóját. 
Az utóbbi években az együttes kiemelt 
figyelmet fordított a Sajó és Maros menti 
falvak, valamint különböző székelyföldi kis-
tájak muzsikáinak megismerésére, megta-
nulására és stílushű tolmácsolására. 

A Fő tér nagyszínpadán a Duna Művé-
szegyüttes „Puszták népe” című egész 
estés produkcióját mutatták be a közön-
ségnek. 
Az előadásban Illyés Gyula szűkebb hazája, 
a Mezőföld tánckultúrájának bemutatásán 
túl megjelentek Magyarország más tájegy-
ségein valaha cselédsorban élők táncai is, 
például somogyi, sárközi zalai, felvidéki, 
szatmári falvak és a Hortobágy lakóinak 
táncai is.

19. NAP

A 6. Kolorfesztivál 19. napján a kazincbarci-
kai futammal zárult a 39. Tour de Hongrie 
versenysorozat. (ld. 10. oldal)

A Kolorfesztivál keretében minden évben 
városnéző túrák színesítik a programokat. 
A kisvonat nemcsak Kazincbarcikán, ha-
nem a térségben is járt, ahonnan elhozta 
Kolorcitybe az érdeklődőket, de volt egy 
helyi járat is, amelynek útvonalán a színes 
házfalakat csodálhatták meg a kilátogatók. 
A X. Barcikai Bormustrán több mint tíz 
pincészet borait kóstolhatták meg a nemes 
italok kedvelői. A remek borokhoz pedig 
kézműves sajtokat is meg lehetett kóstol-
ni. Az est folyamán kihirdették a fesztivál 
borát is: a nyertes Gál Lajos pincészetének 
egyik kiválósága lett.
A talpalávalót pedig az egerszalóki Teker-
gő Zenekar húzta. A mintegy harmincéves 
banda népzenéjével teremtett igazán jó 
hangulatot. Az együttes tagjai szerint fon-
tos, hogy ne csak a felnőttek, hanem a 
gyerekek is megkedveljék hazánk zenéjét. 
Az esti órákban Gájer Bálint, a swing her-
cege bűvölte el a Kolorfesztivál közönsé-
gét. Gájer Bálint a The Voice című tehet-
ségkutató műsorban vált ismertté, ahol 
az előkelő máso-
dik helyet szerezte 
meg. Az ifjú éne-
kes megkapta már 
a Fonogram-díjat, 
a Legjobb férfi 
énekes és a Leg-
elegánsabb ze-
nész címet is. 
Bekerült az Euro-
víziós Dalfesztivál 
hazai döntőjébe, 
lemezein saját da-
lokat és feldolgo-
zásokat is énekel.

Geszti Péter nélkül nincs Kolorfesztivál, 
hiszen majdnem mindegyik nyári program-
sorozaton megörvendeztette közönségét. 
Az EMeRTon-díjas énekes, dalszövegíró 
ezúttal Geszti Best of produkcióját hozta 
el Kazincbarcikára. A show keretében a 
Rapülők, a Jazz+Az és a Gringó Sztár leg-
népszerűbb slágereit hallhatták a rajongók. 

20. NAP
Az államalapítási ünnepség keretében a 
Szent Család templomban tartották az 
ünnepi szentmisét, ahol megszentelték az 
új kenyeret. 
Ezt követően tartotta ünnepi ülését Ka-
zincbarcika Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Mezey István Művé-
szeti Központban. (ld. 7. oldal)
A fesztiválközönség augusztus huszadikán 
is belekóstolhatott a X. Bormustra finom 
nedűibe, a jó hangulatról pedig ismét az 
egerszalóki Tekergő Zenekar gondosko-
dott.
A városnéző kisvonaton Somodi-Hornyák 
Szilárd kalauzolta az utasokat a kazincbar-
cikai színes házfalak között.
Az esti koncerteket a Liszt Ferenc-díjas 
Szalóki Ágnes élő előadása nyitotta, aki 
az erdélyi útja 
során végzett 
gyűjtőmunka él-
ményanyagaiból 
állított össze egy 
csokorra valót a 
6. Kolorfesztivál 
látogatóinak. A 
táncos produk-
cióval színesí-
tett koncert a 
közönséget is 
megmozgatta.

A műsorszámot követően Szitka Péter 
polgármester köszönetet mondott a 6. 
Kolorfesztivál szervezőinek, majd beszélt 
az új kenyér jelentéséről, amit megszegett, 
majd a közönségnek kínált. 
A magyar könnyűzenei élet örök Tinijével, 
a Fonogram életműdíjas Bródy Jánossal 
búcsúzott a Fő téri nagyszínpad. A több 
generációra is nagy hatással lévő előadó 
Kazincbarcikán is adott egy „ráadás” kon-
certet. Összetéveszthetetlen stílusával, és 
szókimondásával minden korosztályt elva-
rázsolt és elgondolkoztatott. Mondanivaló-
ja itt is célba talált.

A nap végén a többezres fesztiválközön-
ségnek egy felejthetetlen tűzijátékban volt 
része, amely több, eddig még nem látott 
extravagáns elemmel kápráztatta el a né-
zőket.
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Az IBIDEN Hungary Kft. japán tulajdonú multinacionális gyártó vállalat. Az anyavállalat  több mint 100 éves-, 
a magyarországi gyár 10 éves múltra tekint vissza. Autóipari beszállítóként dízelmotorok kipufogórendszeréhez 
gyártunk kerámia alapú részecskeszűrőket. A vállalat 2005-ben az „Év zöld mezős beruházása”, majd 2013-
ban az „Év Befektetője” díjat nyerte el.

Operátori feladatok: • automata és félautomata gépek mel-
lett történő munkavégzés • egyszerűbb gépbeállítások elvég-
zése • minőségi követelmények betartása • gyártáshoz kap-
csolódó dokumentálás.

Elvárások: •  pontos, precíz munkavégzés •  több műszakos 
munkarend vállalása • utazási hajlandóság • monotónia tűrés.

Munkavégzés jellege: •  megszakítás nélküli, folyamatos 
munkarend: • 3 nap nappali munkavégzés (06:00 - 18:00) • 3 
nap pihenőnap • 3 nap éjszakai munkavégzés (18:00 – 06:00)

Amit kínálunk: • versenyképes fizetés • munkába járás támo-
gatása (ingyenes vállalati buszjárat) • egyéb juttatások (pl. ét-
kezési hozzájárulás, SZÉP kártya) • azoknak, akik legalább 120 
km-re laknak a vállalattól, munkásszállót biztosítunk Buda-
pesten • munkaruha biztosítása • havi négyszer hazautazás 
támogatása • hűségbónusz • továbbképzési lehetőség • nyel-
vi képzési lehetőség stb.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődését, kérjük, jöjjön el a következő toborzó napunkra.
2018.08.31., 10:00 – 3700 Kazincbarcika, Hotel Lukács Superior, 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 50.

További tesztírás (időpontok és helyszínek) a http://www.ibiden.hu/karrier oldalon talál.  
Vagy hívja központi számunkat: 06-24/501-300

Dunavarsányi telephelyünkre   
(Budapesttől 20 km) jelenleg az alábbi  
munkakörbe keresünk  
SAJÁT ÁLLOMÁNYUNKBA munkaerőt:

OPERÁTOR 
(minimum 8 általános)  

KARBANTARTÓ 
TECHNIKUS
(műszaki végzettséggel, 
mechanikai vagy elektronikai)

és

16. NAP
Dubicsány 6. Kolorfesztivál ideje alatt több 
alkalommal is helyt adott a színes progra-
moknak. Az est során a több mint negyven 
éves múlttal rendelkező Muzsikás együt-
tes húzta a talpalávalót a helyieknek és a 
környékbeli lakóknak. A Kossuth- és Liszt 
Ferenc-díjas együttes zenéjével Magyaror-
szágon az egyik legnépszerűbb, külföldön 
a legismertebb magyar népzenei formá-
cióvá nőtte ki magát. Az ország kulturális 
nagykövetei közé sorolják őket. A Muzsikás 
együttes fergeteges előadása magával ra-
gadta a Magtárba látogatókat.

17. NAP
A Kolorcountry következő állomásán, Ku-
rityánban Pély Barna szórakoztatta kö-
zönségét.
Az Artisjus-díjas énekes-zeneszerzőt a nyi-
tottság és az energikusság jellemzi, előa-
dásmódjában és munkáiban a blues, a soul 
és a funky alapvető stílusjegyeit ötvözi.
A zenész elmondta: óriási dolognak tartja, 
hogy egy 20 napos, ekkora kiterjedésű 
fesztivál megvalósul vidéken, s nagy öröm-
mel tért vissza a 6. Kolorfesztiválra.

18. NAP
St. Martin Dédestapolcsányban szórakoz-
tatta a fesztiválozókat.
A művész elmondta: idén 25 éves a St. 
Martin produkció, így a színpadon ebből a 
több mint két évtizedből hallhattak sláge-
reket a kilátogatók. Felcsendültek többek 
között lágy melódiák, filmzenék, de egy-
két fantasztikus improvizációt is előadott 
a szaxofon- és pánsípművész.
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A Miskolci Illés Emlékzenekar, a legendás Illés együttes megalakulása után 40 évvel jött 
létre Miskolcon. Küldetését mindenképpen betöltötte, hiszen számtalan fellépéssel a 
hátuk mögött, generációkat örvendeztettek meg koncertjeikkel, az előttük álló útról nem 
is beszélve. Sajóbábonyban, a 6. Kolorfesztivál helyszínén kaptuk őket mikrofonvégre. 

– A zenekar 2005-ben ala-
kult. Mi inspirálta Önöket, 
hogy emléket állítsanak 
híres elődjeik munkássá-
gának?
– Valójában az igazi, teljes 
felállású Illés együttes 2005 
augusztusában, a csíksze-
redai és a budapesti, Szi-
get-fesztiválos koncertekkel 
elbúcsúzott a közönség-
től. Igaz, ott már Szörényi 
Örs dobolt, hiszen Pászto-
ry Zoltán néhány hónap-
pal korábban hunyt el. Az 
utolsó szuperkoncert, ahol 
mindnyájan felléptek, talán 
2001-ben volt a Népstadi-
onban. A zenekar felbom-
lásának évében határoztuk 
el, hogy megpróbáljuk a szín-
padon tartani ezt a hatalmas 
Szörényi-Bródy-életmű-
vet. Ez egy kimeríthetetlen 
kincsestár, tizenhárom év 
elteltével is találunk olyan 

kincseket, amelyeket az 
emberek nagy része ed-
dig nem ismert. Rengeteg 
helyen megfordulunk, or-
szághatáron kívül, és belül, 
s mindenütt igyekszünk a 
legismertebb slágerek mel-
lett egy-két kuriózumot 
becsempészni a műsorba, 
különösen olyan közegben, 
ahol tudjuk, hogy sok az Il-
lés-rajongó. 

– Hogyan fogadták a még 
élő tagok a zenekar magala-
kulását? Milyen kapcsolatot 
ápolnak Szörényivel vagy 
Bródyval, illetve találkoztak 
személyesen a 2007-ben 
elhunyt Illés Lajossal?
– Illés Lajossal sajnos már 
nem volt szerencsénk talál-
kozni, de szerencsére a többi 
taggal, Szörényi Leventével, 
Bródy Jánossal és Szörényi 
Szabolccsal olyannyira jó 

kapcsolatban vagyunk, hogy 
Levente és János személye-
sen biztosított a támogatá-
sáról. Több mint három éve 
már az ő ajánlásukkal műkö-
dünk.  Mindhármukkal ösz-
szejárunk, fel is szoktak lépni 
velünk, különös tekintet-
tel Leventére. Mondhatjuk, 
hogy vele egész közeli barát-
ságba kerültünk, rengeteget 
jár a Miskolci Illés Klubba, 
játszottunk már együtt több 
ízben, most is készülünk egy 
közös koncertre. 

– Említették a kuriózumokat 
az Illés kapcsán. Milyen kü-
lönlegességekről van szó?
– Olyan dalokról, amelye-
ket az Illés együttes sem 
játszott koncerteken soha. 
Egyszer valamikor kisleme-
zen megjelent, vagy bent 
voltak a stúdióban, akkor 
írták. Előfordult, hogy elját-

szottunk egy dalt, Levente 
és János megkérdezték, mi 
írtuk-e, mert ők sem em-
lékeztek. Ezek nem a meg-
szokott, a média által töm-
kelegével sugárzott számok, 
hanem alig ismert dalok, me-
lyeket csak egy-két fana-
tikus Illés-rajongó, esetleg 
-gyűjtő ismer, mint példá-
ul az eredeti „Sárga rózsa”, 
vagy a „Kis virág”. 

– Hogyan telik a nyár, a ze-
nekar berkein belül?
– Mindenfelé megyünk, vé-
gigkoncertezzük az egész 

nyarat. Nemrég voltunk egy 
négynapos színházi munkán, 
ugyanis 2014-ben, Buda-
pesten, a Játékszínben be-
mutatták a „Tied a világ” 
című zenés társasjátékot, 
Szörényi Levente és Bródy 
János közreműködésével, 
ami tulajdonképpen köny-
nyűzenei tisztelgés az Illés 
zenekar előtt. Ennek a ki-
helyezett előadássorozata 
volt most Kisvárdán. A Ko-
lorfesztiválon most játszunk 
harmadjára, innen megyünk 
tovább, nagyon zajlik a nyár 
körülöttünk. 

Rúzsa Magdi, a Vajdaságból indult énekesnő rövid idő alatt Magyarország egyik legsi-
keresebb előadóművészévé vált. Ismertségét a Megasztár tehetségkutató műsorának 
köszönheti. Kétezer-hattól pályája töretlenül ível felfelé. Eddig is számos lemezzel, 
országos turnéval és slágerrel lepte meg rajongóit. Városunkban augusztus 12-én, a 
6. Kolorfesztiválon adott nagy sikerű koncertet.  

– Nem ez az első alkalom, 
hogy fellép a fesztiválun-
kon. A turné leköti az egész 
nyarát?
– Folyamatosan koncer-
tezünk. A „Légzés” turné 
egyik állomása lett a Ko-
lorfesztivál, és tényleg 
olyan, mintha haza jár-
nánk. Ismerjük a helyszínt, 
a közönséget, abszolút 
jól érezzük itt magunkat. 
Egyébként nagyon szépen 
haladunk, idén szintén ren-
geteg helyre eljutunk or-
szágszerte. Megyünk és 
muzsikálunk a határ túlol-
dalán is.

– Tavasszal Máté Péter–
díjban részesült. Mit jelent 
Önnek ez az elismerés?
– Nagyon megtisztelő egy 
ilyen díjat átvenni, hiszen 
nem csak a szakma és a 
közönség kitüntető figyel-
mét jelenti. Olyan elismert 
művészek közé sorol , 
akikre én nagyon felnézek. 
Különleges élmény volt ott 
állni ezeknek a fantaszti-
kus színészeknek, költők-
nek, táncművészeknek a 
társaságában, miközben 
kimondták a nevemet. Ez 
az elismerés biztatás is 
egyben. Az adományozók 

részéről benne van, hogy 
látják, sokat adok a közön-
ségnek, számomra pedig 
jelzésértéke van a jövőre 
nézve, azt tükrözi, hogy jó 
úton járok.

– A „Légzés” című száma 
sok hete listavezető. Mi-
lyen érzéssel tölti el?
– Amikor elindul egy dal, 
mindig ideges vagyok, 
hogy milyen lesz a fo-
gadtatása, mit szól majd 
hozzá a közönség. Ezek 
az érzések hasonlítanak 
ahhoz, amikor valaki elin-
dítja a gyereket óvodába, 

iskolába, aztán meglátja, 
hogy milyenek lesznek a 
tanulmányi eredmények. 
Nekem minden egyes dal 
nagyon fontos, mindegyi-
ket szeretem, hiszen egy 
részük belőlem fakad. Jó 
érzés nagyon, de nem is az, 
hogy a toplistán hányadik, 
hanem, amikor a koncer-
ten kitartom a mikrofont és 
a közönség velem énekli. 
Elengedhetetlen ez a faj-

ta visszajelzés, mert ebből 
tudom, hogy jelen van az 
életükben, szeretik. Na-
gyon sok levelet kapok, 
hogy az adott számom ezt, 
vagy azt az emléket jut-
tatja eszébe, s egy muzsi-
kusnak pontosan az a célja, 
hogy belopja magát min-
denki életébe. A „Légzés” 
egy szerelmes, de dübör-
gő dal, és látom, jól teljesít, 
kedvelik az emberek.
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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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Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján a Barcika Szolg Vagyon-
kezelő és Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a Bercsé-
nyi út 14. sz. alatti fiatalok garzonházában lévő 4 db önkormányzati tulajdonú bérla-
kást, az alábbiak szerint:

A helyiség megtekintését kezdeményezni, pályázati kérelmet, illetve bővebb felvilá-
gosítást kérni, a Barcika Szolg Kft. irodájában, 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. 
szám alatt lehetséges.

A pályázatot 2018. szeptember 6. (csütörtök) 15.00-ig lehet benyújtani.

Ügyintéző: Kecskeméti Andrea Telefon: 06 48 799-235, vagy 06 20 461 36 27

Cím
Bercsényi út 14.

II. em. 1. II. em. 3. fsz. 4. fsz 5.

Alapterület (m2) 32 34 38

Komfortfokozat összkomfortos

Szobaszám 1

Lakbér és külön szolg. díj összesen (Ft/hó) 10 260 10 306 12 184

Előtakarékosság mértéke Ft/hó 28 000

FIATALOK GARZONHÁZA

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI SZAKEMBERT

keres
Főbb feladatok:
• munka- és tűzvédelmi szabályzatok készítése telephelyeként, valamint a technológiai utasítások munka- 

és tűzvédelmi követelményeinek meghatározása
• munkabalesetek kivizsgálása és dokumentálása
• munka- és tűzvédelmi oktatások (előzetes, időszakos, rendkívüli) szervezése, lebonyolítása
• az időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése
• kockázatértékelések elvégzése
• a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése
• az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének elkészítése
• a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása
• közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében
• részvétel a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásában, 

továbbá szükség szerinti közreműködés a munkaegészségügyi feladatok teljesítésében
• rendszeres telephelyi ellenőrzések végzése

Szakmai elvárások:
• műszaki végzettség
• minimum középfokú munkavédelmi szakirányú végzettség (munkavédelmi technikus), és tűzvédelmi 

főelőadói végzettség
• 3-5 év releváns szakmai tapasztalat,
• előny: emelőgépekkel kapcsolatos végzettség és tapasztalat

Személyiségbeli elvárások:
• Határozott fellépés, döntéshozatali képesség
• Kiváló kommunikációs és szervezőkészség
• Analitikus készség
• Megoldásorientált gondolkodásmód

Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés

• Szakmai fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. telephelyei

Jelentkezés módja: a palyazat@zoldvolgy.hu. e-mail-címre küldött, a munkakör pontos  
megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2018. augusztus 30.

Ü N N E PI K É PV ISE LŐ -TE STÜ LETI Ü LÉ S

DR. ILLÉS PÁL LETT IDÉN 
„KAZINCBARCIKA VÁROS DÍSZPOLGÁRA”
A 6. Kolorfesztivál zárónapján, augusztus 20-án tartotta ünnepi ülését Kazincbarcika 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezey István Művészeti Központban.

 A Szent István-napi ün-
nepségen Szitka Péter, 
polgármester köszöntötte 
a meghívott vendégeket, 
különös tekintettel test-
vérvárosaink képviselőire, 
akik megtisztelték jelen-
létükkel a testületi ülést: 
eljöttek a lengyelországi 
Knurówból és Świdnicából, 
a szlovákiai Nagyrőcéről, a 
romániai Nagyszentmik-
lósról, a bolgár Dimitrov-
grádból, valamint a német 
Burgkirchenből is.
– Egy család életében az 
ünnepek mindig sokat je-
lentenek, ilyenkor ösz-
szegyűlik a rokonság és 
a közeli barátok, hogy 
együtt emlékezzenek az 
elmúlt időszakról. Ma Ma-
gyaroszág születésnapját 

ünnepeljük, de városunk 
életében is elérkezett egy 
jubileum. Testvérváro-
sunkkal, Burgkirchennel 
idén húszéves a kapcsola-
tunk – emlékeztette a jeles 
alkalomra az egybegyűlte-
ket Szitka Péter. Ajándék-
kal is készültek a vendég-
látók: az önkormányzat 
megbízásából a városi te-
levízió egy kisfilmet ké-
szített a testvérváros-
ról, amely ekkor debütált. 
Emellett Kazincbarcika 
nevezetes épületeiről ké-
szült makettet nyújtott át 
a város első embere Hei-
di Stautnernek, a testvér-
város képviselőjének és 
nemzetközi referensének.
Hagyomány, hogy az au-
gusztus 20-ai ünnepi kép-

viselő-testületi ülésen 
vehetik át a város leg-
rangosabb kitüntető dí-
jait azok a személyek, 
akik a település életében, 
a településért maradan-
dót alkottak, a város fej-
lődéséhez, jó hírének, 
elismertségének növelé-
séhez hozzájárultak.
A díjakat Szitka Péter pol-
gármestertől és Klimon 
István alpolgármestertől 
vették át a kitüntetettek, 
akik életének rövid ösz-
szegzéséről egy-egy rö-
vid portréfilmet is levetí-
tettek a jelenlévőknek.
Kazincbarcika Város Kép-
viselő-testületének „El-
ismerő Plakettjét” kapta 
Blaháné Olcsvári Mária, 
a Kazincbarcikai Polgár-

mesteri Hivatal vezető fő-
tanácsosa; valamint Pelle 
Anna, nyugalmazott pe-
dagógus, az Idővár Nyug-
díjas Kulturális Klub veze-
tője.
Kazincbarcika Város Kép-
viselő-testületének „Pro 
Urbe Kazincbarcika” ki-
tüntető díját 2018-ban dr. 
Oláh Erzsébet nyugalma-
zott belgyógyász főorvos 
vette át.

A város legnagyobb er-
kölcsi elismeréseként idén 
dr. Illés Pál, Kazincbarcika 
város nyugalmazott jegy-
zőjének adományozták a 
„Kazincbarcika Város Dísz-
polgára” díjat.
Az ünnepségen közremű-
ködtek a Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Isko-
la néptánc tanszakos nö-
vendékei.

Kazincbarcika és Burgkirchen 20 évvel ezelőtt írta alá az 
együttműködési megállapodást, melyet mindkét város 
képviselő-testülete jóváhagyott. Az együttműködések 
elsődleges célja egymás kultúrájának, életének megisme-
rése. A megállapodásban kiemelt szerepet kap a kulturális 
és művészeti csoportok cseréje, meghívás ünnepségekre, 
fesztiválokra, művészeti alkotótáborokba, sportrendez-
vényekre. A felek azonban fontosnak tartják azt is, hogy 
a gazdasági szféra szereplői is kiaknázzák a testvérvárosi 
kapcsolat adta lehetőségeket.
A testvérvárosi együttműködés adta az alapját a Kazinc-
barcikai Pollack Mihály Általános Iskola és a burgkircheni 
alapiskola között kialakult szoros, a magyar diákok számára 
elsősorban németnyelv-tanulást elősegítő kapcsolatnak. 
Több mint tíz évig rendszeres volt a Kazincbarcika város 
általános és középiskolai tanulói számára megszervezett 
német nyelvi és kulturális verseny. A legjobban teljesítő 
tizenkét tanuló minden évben egy hetet tölthetett el Burg-
kirchenben. Ebből a kezdeményezésből nőtt ki a jelenleg 
Ózdi SZC Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti 
Szakgimnáziuma és Burgkirchen közötti diákcsereprogram 
is, melynek során magyar tanulók szakmai gyakorlatban 
vettek részt burgkircheni vállalkozóknál, illetve burgkir-
cheni tanulók Kazincbarcikán tették ugyanezt.
Ezen alkalomból készítettünk interjút Heidi Stautner kép-
viselő asszonnyal, a burgkircheni városháza nemzetközi 
kapcsolatokkal foglalkozó munkatársával.

– Hogyan értékeli a test-
vérvárosi kapcsolat elmúlt 
húsz évét?
– Nagyon örülök a hosszú 
partnerségnek és barát-
ságnak, amely segít a köl-
csönös megértésben, ami 
fontos európai és világvi-
szonylatban is.
 
– Az évek során az együtt-
működés mely színterei 
alakultak ki, melyiket tart-
ják a legsikeresebbnek?
– Minden színtéren sike-
resnek tartom a két tele-
pülés kapcsolatát. A köz-
szféra együttműködését 
és a fiatalok kölcsönös lá-
togatásait emelném ki.
 
– Milyen összetételű és 
jellegű delegációk, cso-
portok utaztak Önöktől 
Kazincbarcikára?
– Az elmúlt húsz évben 
rengetegen látogattak tő-

lünk a városukba: diákok, 
tanárok, a városháza mun-
katásai, zenei együttesek, 
hobbi festők és művészek, 
kertépítők, kézilabdások 
és még sorolhatnánk.
 
– A kazincbarcikai prog-
ramok közül melyik nyer-
te el tetszésüket legin-
kább?
– Ezt a kérdést nem tu-
dom egyértelműen meg-
válaszolni, mert minden 
program nagyon érdekes 
és jól megszervezett volt 
eddig is. Nagyon szívesen 
emlékszem vissza az óvo-
dákban, az iskolákban és 
egyéb intézményekben 

tett látogatásokra, mint 
ahogyan az egri, hollókői, 
tokaji kirándulásokra és 
pincelátogatásokra is
 
– Kazincbarcika az elmúlt 
években komoly imázs-
fejlesztésen esett át, A 
Kolorcity brand beveze-
tése óta számos innováció 
történt a városban. Önök 
milyen változást észleltek 
a településen?
– A belváros és terei na-
gyon modernné és ba-
rátságossá váltak. A leg-
jobban a nagy falfestések 
tetszenek, eddig ilyennel 
még csak az Önök váro-
sában találkoztunk.

J U BI LEU M

HÚSZÉVES BARÁTSÁG

Képünkön balról: Klimon István, Pelle Anna, dr. Oláh Erzsébet,  
dr. Illés Pál, Blaháné Olcsvári Mária, Szitka Péter

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
Kazincbarcika Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja Önöket, hogy 
a fogászati alapellátás 2018. augusztus 21-től – a 8. számú fogászati kör-
zet (Adamantin Kft. – Dr. Magosi István) kivételével - már a Május 1. út 
13. szám alatt elérhető. 

Dr. Magosi István 2018. augusztus 21-től előreláthatólag 2018. október 
31-ig a 3700 Kazincbarcika, Zemplény út 1. szám alatti fogászati ren-
delőben látja el a körzetébe (8. számú körzet) tartozó betegeit válto-
zatlan rendelési időben. 

Kazincbarcika Város Önkormányzata

Meghívó lakossági fórumra
Kazincbarcika Város Önkormányzata meghívja a Kazinczy téren 
lakókat a 2018. augusztus 29-én (szerdán) 17.00 órakor tartandó 
lakossági fórumra, amelynek a témája a Kazinczy tér átalakítása, 
felújítása.

A lakossági fórum helyszíne a Dózsa György Tagiskola aulája (Dózsa 
György út 39.) 

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzata
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I NTE R J Ú

CSAK KOLORCITYBEN 
JÁTSZOTTAK METALLICÁT
A Tankcsapda huszonkilenc évvel ezelőtt alakult, mára 
az eredeti felállásból az egyetlen, alapítótagként meg-
maradt Lukács László egyedi dalszövegei jelentik a 
csapat sikerének kulcsát. Az együttes a zenész 50. 
születésnapja alkalmából különleges turnésorozattal 
lepi meg rajongóit. A Lukács fél évszázad turné egyik 
állomása a Kolorfesztivál volt. A csapattagokkal, Lu-
kács Lászlóval, Fejes Tamással és Sidlovics Gáborral 
stábunk készített interjút. 

– Elhangzott Öntől, hogy 
ez kivételes koncertkörút 
szubjektív válogatás. Mit 
jelent ez az Ön értelme-
zésében?
Lukács László: Ez a mos-
tani turné, ami május ele-
je óta tart, a Tankcsap-
da életében egy speciális 
összeállítás, a szónak ab-
ban az értelmében, hogy 
a zenekar legelső korsza-
kától a napjainkig játszott 
dalokat azok meg jele-
nési sorrendjében adjuk 
elő. Ráadásul igyekszünk 
úgy csinálni, hogy minden 
egyes estén mindegyik 
lemezről legalább egy-
egy dal megszólaljon. A 
szubjektív ez esetben azt 
jelenti, hogy az én javas-
latom alapján döntöttünk 
közösen a srácokkal az el-
hangzó dallistáról.  

– Egy közönségtalálko-
zón hangzott el Önöktől, 
hogy a televíziós és rá-
diós újságírók, illetve a 
magyar rockipar is töb-
bet ártottak a csapatnak, 

mint amennyire kellett 
volna. Mire céloztak ak-
kor? 
Sidlovics Gábor: Ez a fo-
lyamat már a 2000-es 
években elkezdődött. Azt 
gondolom, ez napjaink-
ban is élő jelenség, csak 
Tankcsapda-szinten si-
került jól kezelnünk. Ez 
egy hosszú beszélgetés 
témája lehetne, de arra 
gondoltunk, hogy van-
nak a rockzenének, illet-
ve a rock and rollnak olyan 
szegmensei, amelyek ed-
dig tabuk voltak Magyar-
országon, vagy Kelet-Eu-
rópában. Itt elsősorban az 
anyagi dolgokra, szpon-
zorokra gondolok, amikről 
a különböző fórumokon, 
interjúkban rengeteg szó 
esett. Az újságírók szerint 
ezekről nem volt helyén-
való beszélni, holott nyu-
gaton, ahol a rock and roll 
hazája van, teljesen nor-
mális, elfogadott dolog. Mi 
ebből felálltunk, és azt hi-
szem, most már felemel-
hetjük a győztes zászlót, 

de nagyon sok zenekar 
azért bukott meg, mert 
az újságírók és a médiu-
mok ezt úgy állították be, 
mint valami ördögtől való 
dolgot. Márpedig, ha va-
lakinek nincs hozzá érzé-
ke, vagy nem tudja, mer-
re induljon el, vagy fél a 
kritikától, akkor bizony 
nagyon sok lehetőség-
től elesik, amire egy ze-
nekarnak nagy szüksége 
van.

– Nagy hangsúlyt fek-
tetnek a promócióra, a 
brandépítésre. A zene-
kar fennállásának 25. 
évfordulóján a Soproni 
Sörgyárral karöltve meg-
alkották a csapat első 
márkás sörét. A Guns N’ 
Roses szintén piacra dob-
ta a maga sörét. Hogyan 
vélekedtek erről anno?

Fejes Tamás: Akkoriban 
azt fogalmaztam meg, 
hogy egyáltalán nem bűn 
az, ha a piac frissítésén 
gondolkodunk. Nem biz-
tos, hogy a Guns N’ Roses 
tőlünk vette az ötletet, 
de az is lehet, hogy igen. 
Ugyanúgy, ahogy a kele-
ti blokkban is turkálnak 
zenészek nyugatról, ze-
néket építenek be, csak-
hogy sokkal profibban 
építik a piacot és a zene 
visszaáramlik, amit talán 
mi fogunk majd megint 
másolni. Azt hiszem, nem 
idegen tőlünk a piacveze-
tő gondolkodás, s amit mi 
elkezdtünk a saját túlélé-
sünk miatt, az párhuza-
mosan fejlődött a nyugati 
piaccal. Mi nem a nyuga-
ti trendek után megyünk, 
hanem a saját fejünk után, 
és az idő hosszú távon 
minket igazol.

– Az áprilisi Metallica 
koncerten a zenekar el-
játszotta a „Legjobb mé-
reg” című Tankcsapda 
számot. Milyen érzés volt 
hallani? 
Lukács László: Nagyon 
megtisztelő, amikor egy 
vezető rockzenekar akár-
milyen oknál fogva bele-
csap és lejátszik néhány 
dallamot, pláne, hogy el-
énekelve teszi ezt. 

Sidlovics Gábor: Bármi-
lyen furcsa, egy icipici ka-
zincbarcikai vonatkozása 
van a dolognak. Nagyon 
so ka n m eg ké rd e z té k , 
nem akarunk-e mi is ját-
szani egy kis Metallicát, és 
el is mondtuk, hogy éle-
tünkben egyszer játszot-
tunk hardcore funk me-
tallicát, nem egy egész 
nótát, csak egy jellemző 
részét. Ez két évvel ez-
előtt volt Kazincbarcikán, 
augusztus 12-én, a Metal-
lica „Fekete lemezének” a 
tiszteletére, az öltözőben 
találtuk ki, hogy az „En-
ter Sandman”-nel fogunk 
kezdeni.

– Nemrégiben úgy fogal-
mazott, hogy Önöknek 
minden egyes koncert 
egyformán fontos. Való-
ban így van?
Lukács László: Mi ezt 
tényleg így gondoljuk, 
a szó legjobb értelmé-
ben. A Tankcsapda soha 
nem megosztani kívánta 
az embereket, sokkal in-
kább összehozni. Telje-
sen mindegy, hogy egy 
kis koncert kemény mag-
jának játszunk, vagy egy 
fesztiválon, olyan embe-
reknek, akik talán először 
hallanak minket, a legfon-
tosabb a közönség együ-
vé tartozásának érzése.

VRCK

FARKASSZEMET NÉZTEK 
Két mérkőzést játszott az elmúlt héten a magyar és a macedón férfi röplabda-váloga-
tott az EB-selejtezők során. Az első találkozót egymás ellen játszotta a két csapat, így 
a két Vegyész-játékos Németh Szabolcs és Vlado Milev most ellenfélként mérkőzött. 

A magyar válogatottal egy 
csoportban szerepelő ma-
cedón együttes alaposan 
ráijesztett Bogdan Tanase 
együttesére, hiszen az első 
két szettben jobbnak bizo-
nyult. A folytatásban ösz-
szekapták magukat a hazai 
pályán röplabdázó Németh 
Szabolcsék és a 3., vala-
mint a 4. játszma már nekik 
sikerült jobban. Az egyen-
lítés után drámai csatában 
16-14-re veszítettek a 
magyarok, így 3-2-es ve-
reséggel kezdték a soro-
zatot. A következő mérkő-
zésén idegenben azonban 
megrázta magát a magyar 
alakulat és Svájc ellen 25-
23-ra hozta az első felvo-
nást. A második szettben a 

svájciak, majd ismét a ma-
gyarok örülhettek. A házi-
gazdák egy szoros 25-23-
ra megnyert 4. felvonás 
után izgalmassá tették a 
mérkőzést. Az ötödik sza-
kasz után azonban ezút-
tal a magyarok örülhet-
tek. A VRCK röplabdázója 
Németh Szabolcs alapo-
san kitett magáért, hiszen 
15 pontot szerzett és ez, 
valamint a többiek jó játé-
ka elégnek bizonyult a 15-
13-as játszmagyőzelem-
hez és a 3-2-es sikerhez. 
Bogdan Tanase együttese 
így megszerezte a soro-
zatban első győzelmét, és 
a második helyen áll cso-
portjában Ukrajna mögött. 
A macedón együttes és a 

VRCK-s Vlado Milev szá-
mára már nem volt sike-
res a folytatás hiszen ha-
zai pályán 3-2-re kikaptak 
Ukrajna legjobbjaitól. A 
következő csatát a ma-
gyar válogatott lapzár-
tánkkor augusztus 22-én 
vívja Ukrajnában, majd 25-
én szombaton ismét meg-
mérkőzik egymással a két 
gárda ezúttal Budapesten. 
Túlzás nélkül állítható fon-
tos mérkőzések előtt áll 
a nemzeti csapat, mely a 
csoportfavorit elleni győ-
zelemmel, vagy győzel-
mekkel nagy lépést tehet 
az EB-re való kijutást ille-
tően. A kazincbarcikai já-
tékosok ehhez jó játékkal 
szeretnének hozzájárulni.

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE FUTSAL

MARADNAK AZ NB II-BEN 
Az elmúlt szezonban a 
3. helyen végzett a Ka-
zincbarcikai Ördögök SE. 
A futsalcsapat ebben az 
esztendőben is a második 
vonalban szerepel majd. 
A csoportok beosztása 
már megtörtént, azonban 
a sorsolásra még várni kell. 
Újdonság, hogy a Keleti 
csoportban szerepel majd 
a Ferencváros, valamint a 
Gödöllő és a Kartal fúzi-
ójának eredményeként a 
Kartal SE. Ismerős csapa-
tokat is láthat a közönség, 
hiszen a Kincsem, a Csen-
ger, vagy a Berettyóújfalu 
II is az Ördögökkel szerepel 
egy csoportban. 

Széki Attila, - közismert 
nevén Curtis - a követke-
ző szezonban az Ördögök-
nél szerepel majd. Mellet-
te Polényi Tamás, és két 
korábban a KBSC-ben NB 
II-ben és NB III-ban játszó 
játékos Tóth Szabolcs és 
Dobos Attila is ördögmezt 
ölt. A Kazincbarcika hétfőn 
este hét órától játssza majd 
hazai mérkőzéseit a Don 
Bosco Sportközpontban. 
Az együttes célja, hogy a 
korábbi két esztendőben 
elért bronzérmes helyezé-
seit megismételje. A csapat 
ezúttal a Magyar Kupában 
is nekivág a küzdelemso-
rozatnak. A csoportban a 

mérkőzések szeptember 
3-án kezdődnek, és mind-
járt hazai pályán szere-
pelnek az Ördögök. Az el-
lenfél a Kincsem csapata 
lesz, mely tavaly is drámai 
meccseket játszott a Bar-
cikával. Szeptemberben 
még kétszer játszik otthon 
a kazincbarcikai csapat, 
17-én a Kecskemét, 24-én 
pedig az Újpest lesz az el-
lenfél. 2018-ban az utol-
só csatát szintén Barcikán 
vívják az Ördögök a Kistar-
csa ellen december 17-én, 
majd az alapszakaszt 2019. 
február 18-án hazai mérkő-
zéssel zárják a fiúk, amikor 
a Csenger lesz az ellenfél.

Moderátor:  

SZILY NÓRA
Kazincbarcika, Egressy Béni  
Művelődési Központ

2018. 09. 13. 
(csütörtök) 18.00

Jegyár: 2900 Ft
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. Fotó:  
@ Kalmár Lajos / Radnóti Miklós Színház

PÓDIUMBESZÉLGETÉS 

ALFÖLDI RÓBERTTEL
KAZINCBARCIKA ÉS A TÉRSÉG LEGSZÍNESEBB ELŐADÁSAIKAZINCBARCIKA ÉS A TÉRSÉG LEGSZÍNESEBB ELŐADÁSAI

KBSC

ISMÉT DÖNTETLEN
A Balmaz Kamilla Gyógyfürdő ellen játszott 0-0-ás 
döntetlent a KBSC az NB II negyedik fordulójában au-
gusztus 19-én.

Nem indult fényesen a találkozó, hiszen közel 40 per-
cen keresztül inkább csak mezőnyjátékot láthattak a 
kilátogató nézők. Ezek a percek hiába teltek sokszor 
a kék-sárgák fölényével, igazi nagy gólhelyzetet nem 
sikerült kialakítani. Az első félidő utolsó 5 perce aztán 
már nem volt eseménytelen, hiszen felváltva forog-
tak veszélyben a kapuk, de ha Tóth vagy Lukács lö-
vései pontosabbak akkor a KBSC szerezhetett volna 
vezetést, mivel az ellenfél kontrái inkább csak elmé-
leti, mint gyakorlati veszélyt jelentettek Somodi ka-
pujára. 
A második félidő első öt perce az első félidő végéhez 
hasonlóan eseménydúsan kezdődött: előbb Zádori 
révén a Balmazújváros veszélyeztetett, majd Kana-
los, Szabó és Kiss is próbára tette Szécsit, de gól nem 
született. A folytatásban mindkét mester cserékkel 
próbált frissíteni csapatán, de valamiért egyik csapat 
sem tudott a másik fölé kerekedni, hiába volt a ka-
zincbarcikaiaknak több lehetősége. A hajrában előbb 
a Balmazújváros, majd a KBSC is nagy helyzetben hi-
bázott. Az utolsó percek eseménytelenül teltek le, így 
hiába voltak fölényben a kék-sárgák a mérkőzés nagy 
részében, nem sikerült három pontot szerezniük.

Koleszár György: – Nagyon akart a csapat nyerni, de 
sajnos gól nélkül ezt nem lehet. Nem kerültünk annyi-
szor kapu elé, nem dolgoztunk ki annyi helyzetet, mint 
korábban. Mezőnyben jól teljesített a csapat, ezért 
meg kell elégednünk az egy ponttal.
Horváth Ferenc: – Mondhatnám, hogy egy jó 0-0-ás 
meccs volt, de nem volt az, hiszen ez egy rossz 0-0 
volt. Mindkét csapatnak meg voltak a lehetőségei, de 
egyik sem tudott élni velük. Egyik csapat sem érde-
melt három pontot. 

Fotó: www.kbsc.hu
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TOU R DE HONG R I E 2018

TÖRTÉNELMI PILLANAT    KOLORCITYBEN 
A 6. Kolorfesztivál 19. napján a kazincbarcikai futammal zárult a 39. Tour de Hongrie 
versenysorozat. Szitka Péter, a város polgármestere indította el az utolsó, 128 km-
es, ötödik szakaszt, melyen az első kazincbarcikai kört követően a teljes mezőny 
Aggtelek irányába haladt tovább, majd visszaérkezve további öt helyi körrel zárult a 
verseny. 

A legnagyobb magyar ke-
rékpárverseny augusz-
tus 14-én, kedden Siófo-
kon rajtolt. A nemzetközi 
mezőny Balatonalmádi, 
Keszthely, Velence, Szé-
kesfehérvár, Cegléd, Haj-
d ú s zo b o s z l ó ,  Ka rc a g , 
Miskolc, útvonalon a ka-
zincbarcikai befutóig hat 
versenynap alatt, tíz me-
gyét érintve, 843 kilomé-
tert tett meg.

A 39. Tour de Hongrie UCI 
2.1-es kategóriájú verse-
nyén négy kontinens hu-
szonnyolc országából, ti-
zenkilenc csapat színeiben 
129 kerékpáros állt rajt-
hoz, a magyar színeket 
három csapat – a Pannon 
Cycling Team, a Kőbánya 
Cycling Team és a magyar 
válogatott – képviselte, 
összesen tizennyolc ver-
senyzővel. A hatnapos 

erőpróbát a világ 195 or-
szágában láthatták a tele-
víziónézők.
– Nagyon nagy megtisz-
teltetés, és lehetőség 
Kazincbarcikának, hogy 
2018-ban először váro-
sunk adott otthont a Tour 
de Hongrie befutójának. A 
nemzetközi megméret-
tetést több millióan kö-
vethették figyelemmel az 
egész világon. A közve-
títések alkalmával a ver-
senyen kívül a résztvevő 
településeket is megis-
merhették a nézők. Haté-
kony és gördülékeny volt 
az együttműködés a rend-
kívül profi szervezőgárdá-
val. Döbbenetes volt látni, 
hogy egy óra alatt felállt az 
egész stáb – nyilatkozta a 
polgármester a nemzet-
közi verseny kapcsán.

KAZINCBARCIKAI FINISH

A német Nikodemus Holler Miskolc után Kazincbarcikán is szakaszt nyert, de az ösz-
szetettben élen álló olasz Manuel Belletti végső győzelme nem forgott veszélyben, 
megérdemelten nyert a Magyar Körversenyen. A legjobb magyarnak járó fehér mez 
tulajdonosa Valter Attila lett, aki igazán megdolgozott ezért az elismerésért.

A legrövidebb etapon, a 
Kazincbarcikán és kör-

nyékén kijelölt 128 kilo-
méteres útvonalon három 

gyorsasági és két hegyi 
részhajrá várt a résztve-

vőkre. A színes mezek kö-
zül csak a piros volt igazán 
veszélyben, hiszen a CCC 
Sprandi Polkowice menő-
je, Patryk Stosz mindösz-
sze egy ponttal vezetett 
Valter Attila előtt.
A Pannon Cycling Team fi-
atal magyar versenyzője 
és csapata már az elmúlt 
napokban is remekelt, 
a Tour de Hongrie szinte 
minden napján igyekeztek 
a főszereplők közé kerülni, 
emlékezzünk csak Szat-
máry András vagy Dina 
Dániel hosszú szökésére, 
Valter Attila és Dina Már-
ton pedig megmutatta, 
ebben a magyar szinthez 
mérve igen erős mezőny-
ben is kitűnően helyt tud-
nak állni.
Az együttes ismét nagyon 
sokat dolgozott első em-
beréért, Valter Attila pedig 
mindent megtett azért, 
hogy Stosz elé furakod-
jon, de a lengyel prokonti-
nentális csapat visszavert 
minden támadást, Stosz 
megnyerte mindkét hegyi 
hajrát, s így megnyerte a 
hegyimenők különverse-
nyét. Valter Attila a tavaly 
megszerzett harmadik 
hely után ezúttal második 
lett, s reményeink szerint 
ezt a számtani sorozatot 
jövőre folytatni fogja.
Az összetett versenyben 
élen álló olasz Manuel Bel-
letti sárga trikója tulajdon-
képpen egyetlen percre 
sem került veszélybe ezen 
a napon, harminc másod-

perces előnye túlságosan 
tekintélyes volt ahhoz, 
hogy egy ilyen, könnyű-
nek nevezhető szakaszon 
el tudják venni tőle.
Csapata, az Androni Gio-
cattoli Sidermec végig a 

riválisokon tartotta a sze-
mét, de nem kockáztatott 
– egészen a hajráig. Ak-
kor viszont felvezették 
a sprintet a sárga trikós-
nak, aki mindennap na-
gyon motivált volt a Tour 
de Hongrie során, Keszt-
helyen szakaszt nyert, a 
siófoki prológon és Szé-
kesfehérváron a harma-
dik, Hajdúszoboszlón és 
Miskolcon pedig a máso-
dik helyen ért célba.
Nem lenne könnyű olyan 
versenyzőt találni, aki egy 
körverseny valameny-
nyi szakaszán a Top3-ba 

tudott volna kerülni, ez 
pedig egyértelműen jelzi: 
Belletti nagyon jó formá-
ban versenyzett, és teljes 
mértékben megérdemel-
ten szerezte meg az ösz-
szetett győzelmet.
Csakhogy mindezt egy 
újabb szakaszgyőzelem-
mel akarta megkoronázni. 
Csapata remekül vezette 
fel neki a hajrát, de a céle-
gyenes előtti kanyarban 
az élen történt egy bukás, 
ami Bellettit is feltartotta. 
A német Nikodemus Hol-
ler – aki egy nappal koráb-
ban pályafutásának addigi 
legszebb sikerét érte el a 
miskolci befutó megnye-
résével – kitűnően élt a 

kínálkozó lehetőséggel, és 
az olasz Moshcettit és a 
lengyel Maleckit megelőz-
ve két napon belül a máso-
dik sprintet is megnyerte. 
A magyarok közül ezút-
tal Móricz Dániel (Kőbá-
nya Cyclint Team) és Karl 
Ádám (magyar váloga-
tott) került be a Top10-be, 
előbbi a nyolcadik, utóbbi a 
kilencedik helyen végzett.
 „Fogalmam sincs, hogy ez 
hogyan sikerült – lelken-
dezett a szakaszgyőztes 
Holler. – A tegnapi győze-
lem számomra nem volt 
akkora meglepetés, de ez 

most igazi mezőnyhajrá 
volt, ami nem az én szak-
területem. Néha nagyon 
okosnak és ügyesnek kell 
lenni, néha emellett sze-
rencsésnek is. Nagyszerű 
dolog, hogy összejött két 
szakaszgyőzelem is egy 
olyan versenyen, amelyen 
nagyon komoly csapatok 
is indultak.”
A befutó előtti három ki-
lométeren történt bukás 
nem befolyásolja az ösz-
szetett állását, aki elesett, 
az ilyenkor a győztes idő-
eredményét viszi magá-
val. Belletti a 19. helyen 
futott át a célvonalon, de 
ezúttal nem volt csaló-
dott.

Belletti a pályafutása so-
rán nyert már szakaszt 
a Giro d’Italián is, nyolc 
Grand Touron vett részt, 
a magyarországi a tizen-
negyedik profi diadala, de 
amint kiderült, az egyik 
legkedvesebb is.
„Nagyon boldog vagyok, 
hiszen pályafutásom so-
rán először tudtam meg-
nyerni egy többnapos 
verseny összetettjét – 
nyilatkozta Manuel Bel-
letti, aki a sárga mellett a 
gyorsasági pontverseny 
legjobbjának járó zöld tri-
kót is hazaviheti. – A mai 

szakasz egy kicsit nehe-
zebb volt, mint vártuk, 
nem akartam kockára 
tenni a sárga trikót a vé-
gén.“
Manuel Belletti a Tour de 
H ongrie tör ténetének 
második olasz győztese, 
1930-ban a legendás Vas-
co Bergamaschi volt az 
első.
Az összetett második 
helyén a lengyel Kamil 
Malecki, a harmadikon pe-
dig az olasz Toto végzett, 
a magyarok közül pedig 
Valter Attila érte el a leg-
jobb eredményt, a tizen-
ötödik helyen végzett.

„Gyakorlatilag hibátlan 
munkát végzett a csa-
patunk, pedig bőven volt 
nehézség. Mindent meg-
tettünk, borzalmas tem-
póban érkeztünk a haj-
rákhoz, de talán kicsit 
rövidek voltak nekem 
ezek az emelkedők. Má-
sodik lettem a piros tri-
kóért zajló küzdelem-
ben, sajnálom, jó lett 
volna a piros trikót haza-
vinni! Jövőre megpróbá-
lom – kezdte Valter Attila, 
majd büszkén tette hoz-
zá: – Azt hiszem, most 
csapatként is magasabb 
szintre léptünk, az ember 

magyarként arra vágyik, 
hogy egy ilyen erős csa-
pat tagja lehessen. Biztos 
vagyok benne, hogy most 
az összes csapat meg-
jegyzett magának ben-
nünket, ezen a szinten is 
letettük a névjegyünket.”
A csapatversenyben a 
lengyel CCC Sprandi Pol-
kowice lett a legjobb, a 
magyarok közül pedig a 
Pannon Cycling Team érte 
el a legjobb eredményt. 
(Forrás: tdh.hu)

A teljes verseny részletes 
eredményei: kolorcity.hu, 
kolorline.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

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

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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


