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„AKKOR MÉG SZÉLESEN ELTERÜLŐ MEZŐ VOLT”
JÖVŐRE 50 ÉVES A SPORTPÁLYÁNK

Bár mindenki számított 
rá, hogy tovább ott nem 
lehet folytatni, még-
is furcsán ért véget az 
1964-es városi labdarú-
gó-bajnokság. Amikor 
ugyanis az utolsó mér-
kőzés előtt éppen kivo-
nuláshoz készülődött a 
két csapat, megjelent egy 
hatalmas dózer, és „bir-
tokba vette” a pályát… 
Népgazdaságilag fonto-
sabb célra kellett a terü-
let: ott épült fel később a 
karbamidüzem. Szomo-
rú aktualitása lett te-
hát a régóta dédelgetett 
álom megvalósításának: 
legyen a „hivatásos” és a 
tömegsportolóknak egy 
állandó, a városhoz mél-
tó sporttelepe. 
Ideiglenesen a hőerő pá-
lyájára kényszerültek 
a csapatok, ám ez még 

távolabb esett a város-
tól, így a sportkör veze-
tői megoldást kerestek 
– és találtak: az Újvá-
ros végében, közel a la-
kótelephez, elkezdődött 
a leendő stadion füves 
edzőpályájának építé-
se, nagyobbrészt tár-
sadalmi munkában. Az 
1966 tavaszán birtokba 
vett „erősen göröngyös” 
labdarúgópálya olyan 
lendületet adott a helyi 
sportéletnek, melynek 
eredményeként már az 
év végére jelentős siker 
született: a focicsapat 
kiharcolta az NB II-be ju-
tást, és e siker megmoz-
gatta a várost. Egyéb-
ként amíg a hőerőmű 
sporttelepét egy meccs 
kedvéért két-háromszáz 
néző kereste fel, addig az 
új pályán az első mérkő-

zést 3500 néző tekintet-
te meg!
Ilyen előzmények után 
került sor végre az ünne-
pélyes megnyitóra, há-
rom évvel később. 1969. 
október 19-én, vasárnap 
délután „a több mint 5000 
néző önfeledten tapsolt a 
nagy pillanat, a mesébe 
illő történet záró aktu-
sán” – tudósított az ese-
ményről az akkori sport-
napilap. A nehézipari 
miniszter első helyet-
tese átvágta a bejáratot 
elzáró szalagot, és az ifjú 
város sportoló fiatalsága, 
a város lakossága nevé-
ben Szántó István, a BVK 
igazgatója átvette az új 
sportkombinátot. Persze 
a több mint ötezer néző 
nem csupán azért ment 
ki a stadionba, hogy ön-
feledten megtapsolja az 

ünnepélyes szalagátvá-
gást, hiszen nem akár-
milyen csapat volt a pá-
lyaavató vendége, mint 
a Bp. Honvéd, soraiban 
Bicskeivel, Kocsissal, 
Komorával, Kozmával és 
a későbbi fradis Puszta-
ival.
A tudósító megjegyez-
te, hogy amikor a 60-as 
évek közepén arrafelé 
járt, „akkor még széle-
sen elterülő mező volt” 
azon a helyen, s miután a 
domboldalt „lenyesték”, 
mára egy tucat szebb-
nél szebb sportpálya so-
rakozik egymás mellett. 
Külön kiemelte a kézi-
labdapályát, amelynek 
négy sarkán a karcsú be-
tonoszlopok tetejéből 43, 
ezerwattos égő ontotta a 
fényt a küzdőtérre. „Nem 
tudom, Európában hány 

ilyen pálya van, de hogy 
nálunk ehhez hasonló 
nincs, az biztos!” – ára-
dozott a sportnapilap tu-
dósítója.
Az összefogás, a közös 
erőfeszítés nyomán lét-
rejött sportkombinát ak-
koriban egyedülállónak 
számított a hasonló vi-
déki létesítmények kö-
zött. Még egyedülállóbb 
lett volna, ha megvalósul 
a már akkor oda terve-
zett fedett uszoda is. Ám 
erre még nagyon sokat 
kellett várni, hogy végül 
felépüljön egészen más-
hol ‒ a város másik vé-
gén, nagyjából arrafelé, 
ahol történetünk kezde-
tekor megjelent az a bi-
zonyos hatalmas dózer…

Takács Zsolt, a Barcikai 
Históriás főszerkesztője
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HAMAROSAN NYÍLIK A 
MOBIL JÉGPÁLYA

Örömhír a jégkorcsolyázás kedvelőinek, hogy novem-
berben mobil jégpálya nyílik Kazincbarcikán, a volt 
műjégpálya területén. Ráadásul nemcsak a közönség 
hódolhat majd a jeges sportnak, hanem a kazincbarci-
kai nevelési-oktatási intézményekbe járó gyermekek 
is megtanulhatnak majd jégkorizni, a Kazincbarcikai 
Ördögök SE sportolói pedig hazai pályán készülhetnek 
a megmérettetésekre.

A műjégpálya 2017. janu-
ár 29-én zárta be kapu-
it az állandóan szigorodó 
jogszabályoknak és a har-
mincéves technológiának 
köszönhetően. Magyaror-
szágon a kazincbarcikai 
volt az egyetlen ammóni-
ás hűtőközeggel működő 
pálya. Az ilyen típusú üze-
mekre külön iparbizton-
sági és egyéb jogszabá-
lyok vonatkoznak, amivel 
már nem lehetett lépést 
tartani, ráadásul az el-
avult rendszerű, ammó-
niával működő műjégpá-
lyákra semmilyen európai 
és állami támogatást nem 
lehet igénybe venni, ezért 
a további üzemeltetéshez 
új tervekre volt szükség.
A Magyar Jégkorong Szö-
vetséghez sikeres pályá-
zatot nyújtott be a Ka-
zincbarcikai Ördögök SE 
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata segítésé-
gével, valamint a Wan-

hua-BorsodChem Zrt. 
által biztosított TAO-s for-
rásnak köszönhetően, így 
a közeljövőben egy új jég-
csarnokkal gazdagodhat 
majd a város.
Az önkormányzat az üze-
meltető, Common Foun-
tain Nonprofit Kft.-vel, és 
a helyi sportegyesülettel 
karöltve már a műjégpálya 
tavalyi bezárását megelő-
zően azon dolgozott, hogy 
az átmeneti időszak-
ban is helyben biztosítsa 
a sportolásra vágyóknak 
a lehetőséget. Ez valósul 
meg most a mobil jégpá-
lya megnyitásával. Az ön-
kormányzat a pálya vá-
sárlásához 8 000 000 Ft 
összegű támogatást nyúj-
tott, ezzel is elősegítve a 
kazincbarcikai sportéle-
tet.
– A jégcsarnok meg-
építése egy nagyon fon-
tos stratégiai célja a vá-
rosnak. Sajnálatos, hogy 

az ammóniával működő 
technológia miatt be kel-
lett zárni a műjégpályát. 
Ám a köztes idő áthida-
lására egy olyan mobil 
jégpálya fogja szolgálni a 
korcsolyázás szerelme-
seinek az igényeit, amely 
visszahozza azt a miliőt, 
amit az egykori műjégpá-
lya adott. Reméljük, hogy 
a sportolók és a közönség 
is megelégedéssel fogad-
ják majd ezt az átmeneti 
megoldást – nyilatkozta 
Szitka Péter polgármester 
a képviselő-testület októ-
ber 18-ai ülése kapcsán. A 
grémium döntse alapján a 
nonprofit kft. határozatlan 
időtartamú, térítésmentes 
használatba adási szerző-
dés keretein belül végezné 
a volt Városi Műjégpálya 
területén a mobil jégpá-
lya üzemeltetését. Emel-
lett a cég közfeladatellátás 
keretében sportszolgálta-
tást biztosít többek között 
a kazincbarcikai nevelé-
si-oktatási intézmények-
be járó gyermekeknek 
és a lakosságnak. A he-
lyi ovisok és az általános 
iskolások délelőttönként 
ingyenesen használhat-
ják majd a jégpályát, ahol 
a sportegyesület szakem-

berei segítségével meg-
tanulhatnak korcsolyáz-
ni. A későbbiekben pedig 
azok a tehetségek, akik 
affinitást éreznek a jeges 
sportok iránt a Kazincbar-
cikai Ördögök SE utánpót-
lás-bázisát bővítenék.
A mobil jégpályát a volt 
műjégpálya helyén építik 
fel, ugyanis a technológia 
üzemeltetéséhez biztosí-
tani kell a villamos enegia-
szükségletet, valamint a 
kiszolgálóhelyiség is itt áll 
rendelkezésre. Felmérve 
a lehetőségeket ez a hely 
bizonyult legjobbnak, ahol 
leggyorsabban és legha-
tékonyabban be lehet 
üzemeltetni az új beren-
dezést.
A munkálatokat a pá-
lyát fedő hatalmas sátor 
felállításával, tisztításá-
val kezdték, majd a villa-
mossági szereléssel és a 
hangtechnika kiépítésével 
folytatódott. A kiszolgáló 
helyiség is rekonstrukci-
óra szorul, amelyet ezzel 
párhuzamosan végeznek 
a kivitelezők. Maga a mo-
bil jégpálya építése körül-
belül három napot vesz 
igénybe. 
A technológia lényege, 
hogy a földre helyezett 

szigetelésre olyan gu-
miszőnyeget fektetnek, 
amibe csöveket integrál-
tak, ezek pedig végelzá-
róval vannak lezárva. A 
hűtőrendszer ebben ke-
ringteti majd a fagyállós 
vizet, és így keletkezik a 
műjég. A fedett jégpálya 
miatt a jégfelület minősé-
gét leginkább befolyáso-
ló időjárási tényezők – az 
eső és a szél – kizárásá-
val biztonsággal üzemel-
tethető lesz a pálya. Ezál-
tal akár március közepéig 
is igénybe vehető majd a 
szolgáltatás.
A mobil jégpályán hét-
köznaponként lesz lehe-
tőség majd a gyermekek 
oktatására, illetve ek-
kor zajlanak az egyesület 
edzései is. Hétvégente - 
péntek-szombat-vasár-
nap - a közönségé lesz a 
jég, valamint téli szünet-
ben szintén a közönség-
korcsolya fog prioritást 
élvezni. A korizáson kí-
vül számos egyéb színes 
programra is számíthat-
nak a vendégek: az üze-
meltető a Barcika Art 
Kft.-vel közösen külön-
böző jeges programokkal 
várja majd az érdeklődő-
ket.
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1000 Mbit/s
www.parisat.hu

SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT 
sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.

Válaszd ki, hogy mekkora sebességű INTERNETET szeretnél.
128 DIGITÁLIS TV (40 HD) csatorna kódolatlanul. 

További 32 TV (15 HD) műsor kódoltan. 
AJÁNDÉK ANALÓG műsorok. 

PRÉMIUM műsorok reklám nélkül: HBO PAK, HBO MAX-PAK, 
CINEMAX PAK, FILM NOW , 6XL 24 órás erotikus csomag. 

ONLINE TV: HBO GO, FILMBOX LIVE
Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal.

Díjmentes számhordozás, PARISAT hálózaton belül ingyenes.
Keresd bátran Üzletkötőinket, akik segítenek eligazodni 

rendkívül széles választékú szolgáltatásaink között.  
MEGRENDELÉS: PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54. 

Telefon: 48/512-448 e-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötők száma: 20/537-2550, 20/563-6496

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

1000 Mbit/s optikai csatlakozás Kazincbarcikán lehetséges
előzetes technikai felmérés után.  

Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

HELYBEN
VAGYUNK!
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KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, megjelenik 
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Untenerné Márton Ágnes, Zele Tímea,  
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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. Tájékoztatjuk 

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.

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:
4 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:
4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás
6 000 Ft,

szukamacska-ivartalanítás
10 000 Ft

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

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES

SZA LÉZI R E N D 

VÁROSUNKBA LÁTOGATOTT  
DON BOSCO TIZEDIK UTÓDJA
Négynapos látogatásra ér-
kezett november 1-jén Ma-
gyarországra Don Ángel Fer-
nández Artime atya, a szalézi 
szerzetesrend vezetője. Lá-
togatásában kiemelt prog-
ramként szerepelt a pén-
tek délutáni kazincbarcikai 
esemény, ahol fiatalokkal, 
pedagógusokkal és a rend-
társaival is találkozott.

A szalézi rendfőnök prog-
ramja pénteken délben a 
Szent Család-templom-
ban misével kezdődött, ahol 
maga Don Ángel Fernán-
dez Artime atya celebrált 
szentmisét a fiataloknak és 
a megjelenteknek. Látogatá-
sának célja a világ legkisebb 
szalézi rendtartományá-
ba az volt, hogy találkozzon 
rendtársaival, együtt imád-
kozzanak, személyesen is 
megtekintse a Don Bosco 
Sportközpontot, valamint, 
hogy tovább erősíthessék a 
már kialakult barátságokat. 
A misén részt vett Klimon 
István Kazincbarcika alpol-
gármestere.
A rendfőnök kazincbarcikai 
programja pénteken délután 
15 órától folytatódott a Don 
Bosco Sportközpontban, 
ahol több száz diák és peda-
gógus várta. A helyi szalézis 
diákok és tanáraik zenével, 
tánccal, és nem utolsó sor-
ban egy közösen előadott 

dallal várták Don Ángel Fer-
nández Artime atyát.
A szalézi vezető köszöntő-
jében kiemelte, mekkora je-
lentősége van annak, hogy 
a diákok tanáraikkal együtt 
szerepeltek látogatása al-
kalmából, majd hozzátette, 
nagyon büszke a szaléziak 
kazincbarcikai jelenlétére, és 
elengedhetetlen fontosságú 
az általuk végzett nevelő, 
oktató és építő munka. Az 
ünnepség végén a diákok a 
rendfőnököt hungarikumok-
kal ajándékozták meg.
A spanyol Don Ángel Fer-
nández Artime rendfőnök 58 
éves, Luancóban született, 
Don Bosco tizedik utódja a 
Szalézi Társaság élén. Első 
szerzetesi fogadalmát 1978. 
szeptember 3-án tette le, 
1984. június 17-én Santia-
go de Compostelában tett 
örökfogadalmat és 1987. jú-
lius 4-én szentelték pappá 
Leónban.
Don Bosco tizedik utódja 
eredetileg a spanyol León 
tartományban volt ifjúság 

pasztorációs felelős, ahol 
előbb iskolaigazgatóként 
majd a tartományi tanács 
tagjaként és vikáriusként 
tevékenykedett. Később, 
2000-2006 között töltötte 
be a tartományfőnöki posz-
tot és tagja volt a 26. Egye-
temes Káptalant előkészítő 
bizottságnak is. 
2009-ben nevezték ki a 
Dél-Argentin Szalézi Tarto-
mány tartományfőnökének, 
ahol együtt dolgozhatott 
Buenos Aires akkori érse-
kével, Jorge Mario Bergoglio 
bíborossal, a mostani Ferenc 
pápával. A szalézi rend ve-
zetőjének a 27. Egyetemes 
Káptalan választotta meg 
2014. március 25-én. 
Don Ángel nem először lá-
togat Magyarországra, 2017 
áprilisában már járt hazánk-
ban a magyar szalézi rend 
meghívásnak eleget téve, 
ez volt azonban az első al-
kalom, hogy városunkban 
járt, és megtekintette a világ 
legkisebb szalézi rendtarto-
mányát és városunkat.

FELNŐTT  
SZÍNHÁZI ÉVAD

2018/2019 • KAZINCBARCIKA

4+1 ELŐADÁS 
VÁSÁROLJA MEG BÉRLETÉT! 

Diák/nyugdíjas: 9 000 Ft, 
teljes árú: 9 500 Ft

ÉRDEKLŐDNI LEHET: (+36-48) 510-220 
BŐVEBB INFORMÁCIÓK: WWW.KOLORCITY.HU
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HÉTKÖZNAPI 
VARÁZSLAT
Az idősek hónapja alkal-
mából Neszádeli Gyula 
Barcikart díjas bőr- és 
papírműves, Putnokon, 
a Holló László Galériá-
ban teljesen új szerep-
körben mutatkozott be 
a helybeli szépkorúak 
előtt, október 29-én. 
A Wlassics Gyula – dí-
jas alkotó, aki az origa-
mi terén szintén jelentős 
eredményeket tudhat 
magáénak, több mint 
egyórás bűvészmű-
sorral kápráztatta el a 
megjelenteket. 
– Három évvel ezelőtt 
elevenítettem fel újra a 
bűvésztudásomat. Uno-
káimnak szerettem vol-
na ezzel örömet sze-
rezni, aztán kibővült a 
kör, többek között a volt 
munkahelyemen és is-
kolai táborban léptem 
fel. A gyermekközönség 
számomra a megha-
tározó, a kicsik csillogó 
szeménél és kacagásá-
nál nincs nagyobb ér-

dem. Azonban a Gömö-
ri Múzeum igazgatójának, 
Zsuponyóné Újváry Má-
riának a kedves kérését 
nem tudtam elutasítani. 
Örömömre szolgált, hogy 
az idős emberek épp-
úgy élvezték az előadást, 
mint a gyerekek. Különö-
sen boldoggá tett, hogy 
a legidősebb unokámmal 
mutattuk be a trükköket. 
Hétköznapi tárgyakkal 
– fakanállal, papírral, tá-
nyérral, pohárral, kötéllel, 
szívószállal, függönykari-
kával, spárgával – dolgo-
zom, hangsúlyozva, hogy 
otthoni kellékekkel is meg 
lehet örvendeztetni va-
lakit. Mivel az origamival 
a magyarországi megje-
lenésétől kezdve foglal-
kozom, az egyik kedvenc 
mutatványom, mely a kö-
zönség tetszését is el-
nyerte, egy darumadár 
bekötött szemmel tör-
ténő kihajtogatása volt 
– tájékoztatott a rendez-
vényről Neszádeli Gyula.

Klimon István alpolgármester
2018. november 12-én 12.30 órától 

fogadóórát tart.
Helyszín: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat telephelye, Herbolya, Illyés Gy. út 8.

 FOGADÓÓRA
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Az ismert pszichológus több könyvet írt, melyben el-
sősorban a párkapcsolati kérdéseket boncolgatja. Nem 
véletlen, hiszen szakterülete a szexuálpszichológia. 
Országszerte számos előadást tart a témában, rávilá-
gítva a férfi és női attitűdök, anatómiai felépítés, illet-
ve a társadalmi nevelés és szerepvállalás különböző-
ségeire. Kazincbarcikán a KolorAkadémia október 18-i 
előadásán találkozhattak vele az érdeklődők.

– A pszichológusi vég-
zettsége mellett közgaz-
dász és újságíró. Végül 
miért a pszichológia mel-
lett kötelezte el magát?
– Igazából ez egy nagyon 
régi szerelem, bár nem 
erre lettem predeszti-
nálva. Hosszú útkere-
sés előzte meg a dönté-
semet. Gimnazistaként 
még a számok bűvöleté-
ben éltem, ennek meg-
felelően először közgaz-
dász diplomát szereztem. 
Aztán rájöttem, hogy azt 
az egzakt világot nem 
nekem találták ki, valami 
kreatívabbra, bohémabb-
ra vágytam, így lett meg 
a posztgraduális kép-
zés keretében az újság-
írói szakmám. Igen ám, 
de még mindig nem érez-
tem úgy, hogy a helye-
men lennék. Mi lehet ve-
lem? – tettem fel sokszor 
az önmarcangoló kérdést. 
Az élet válaszolt: előbb a 
sportpszichológia, majd 
a szexuálpszichológia 
szakirányt végeztem el, 
melyben kiteljesedni lá-
tom az életem.

– Mai világunkban renge-
teg stresszes, túlhajszolt 
emberrel találkozunk. A 
szakpszichológus szemé-
vel hogyan látja, mik le-
hetnek a stressz kiváltó 
okai?

– Egy amerikai sorozat-
ban volt erre egy nagyon 
jó példa, amikor a főnök 
felháborodva kérdezi a 

beosztottját: hogyan le-
het a maga vérnyomá-
sa csak 160? Ez mesz-
sze alacsonyabb, mint a 
társaságé, úgyhogy kap 
még egy kis plusz mun-
kát! Komolyra fordítva a 
szót, tény, hogy ismerősi 
körben manapság szinte 
kötelező a túlterheltség-
re hivatkozni. A szoká-
sos, hogy vagy kérdésre 
a válasz: ah, ne is mondd! 
Ez ma egy elvárt, bevett 
mondat. Egyik oldalról azt 
mondjuk, hogy a mun-
ka az, ami egyfajta plusz 
s tressz forrás t jelent, 
de valójában egy rossz 
szomszéd, vagy egy ak-
tuális kerékbilincs ugyan-
úgy tud kellemetlenséget 
okozni. A stresszforrá-
soknak nagyon különbö-
ző mértéke lehet, adódhat 
egy pillanatnyi bosszú-
ságból, mint például a 
busz lekésése. Sajnos 
vannak a komolyabbak, 
elhúzódó állapotot elő-
idéző helyzetek, melyeket 
akár a szeretett hozzá-
tartozó betegsége, mun-
kahelyváltás, vagy költö-
zés válthat ki.  

– Lehet általánosítani, 
vagy minden eset egyedi? 
– Pontosan ez a lényeg. 
Az a stressz, amit a sze-
mély annak észlel. A po-
zitív és a modern pszicho-
lógia azt mondja, hogy a 
szubjektív élmény szá-
mít. Ugyanazt a dolgot 
tekintheti valaki stressz-
nek, más pedig kihívás-

nak. Igaz ez egy sport-
versenyre, vagy akár egy 
gimnáziumi feleletre. 

– Szexuálpszichológus-
ként miként ítéli meg, kik 
boldogabbak, a párkap-
csolatban élők, vagy a 
szinglik?
– Nehéz ezt meghatá-
rozni, több aspektusból 
tevődik össze.  Borzasz-
tóan egyénfüggő, pszi-
chológiai értelmezésben 
az a legfontosabb, hogy 
mióta van valaki egyedül; 
mennyire törekszik egy 
párkapcsolatra; illetve jó 
az adott kapcsolata, vagy 
rossz. Fontos kérdés to-
vábbá, hogy önként vál-
lalt magányról van-e szó 
és annak milyen okai van-
nak. Viszont   általános-
ságban elmondható, 
hogy az ember társas 
lény, és ha az illető 
nem önszántából 
éli a szinglik életét, 
kevésbé okoz bol-
dogságot. 

– Egy párkapcsola-
tot meg tud keseríteni, 
ha nem működik a kémia?
– Temészetesen. Tulaj-
donképpen ez az egyik 
fő sláger a rendelőmben. 
Amennyiben nincs meg a 
kellő vágy, vagy csak az 
egyik fél részéről tapasz-
talható, az az együttlét 
gyakoriságát is befolyá-
solja. Sok esetben hang-
zik el az, hogy hiányzik a 
szenvedély, nincsenek 
összhangban az intimi-
tás terén, ami rengeteg 
konfliktus okozója.

– Világviszonylatban mi 
magyarok hol helyezke-
dünk el a szexuális kultú-
ra területén?
– Nagyon eltérőek a ku-
tatások, nekem az egyik 

kedvenc eredményem, 
ahol az jött ki, hogy a vi-
lágranglistán a negyedi-
kek vagyunk a szexuá-
lis élet gyakoriságában. 
A japánok lettek a sereg-
hajtók, a franciák hozták a 
formájukat, az első helyen 
végeztek. Mondhatni épp, 
hogy csak leszorultunk a 
dobogóról. Ehhez képest 
nemrégiben épp arról 
kérdeztek egy felmérés-
ben, hogy az Európai Uni-
ós átlagon belül miért mi 
gondolunk a szexre a leg-
ritkábban. Ennek sok oka 
lehet: egyrészt, 

mi nem gondolkodunk 
rajta, hanem cselekedjük. 
Ugyanakkor az is tény, 
hogy az erotikus fantázia 
első lépés a szex felé.

I NTE R J Ú

TABUK NÉLKÜL
5+1 KÉRDÉS DR. HEVESI KRISZTINÁHOZ

A K A DÁ LY FUTÁS

2019-BEN ÚJRA KAZINCBARCIKÁN  
A SPARTAN RACE 
A 2017-es Kazincbarcika 
Supert követően 2019-
ben kétnapos megmé-
rettetéssel érkezik váro-
sunkba a Spartan Race 
akadályfutó verseny ok-
tóber 5-én és 6-án.
– A két évvel ezelőt-
ti Spartan Race Kazinc-
barcika program lezá-
rását követően hosszan 
értékeltük az eseményt 

a főszervezőkkel. A Spar-
tan Race Hungary csa-
pata és a versenyzők 
is rendkívül pozitívan 
nyilatkoztak a városról, 
az épített pályáról és az 
önkormányzattal, vala-
mint a Barcika Art Kft-
vel és a helyi segítők-
kel, hatóságokkal való 
együttműködésről. En-
nek eredménye az, hogy 

a tárgyalásokat tovább 
folytattuk, és keresve 
az innovatív, változatos 
megoldásokat 2019-re 
már kétnapos verseny-
nyel terveztünk. - mond-
ta Szitka Péter polgár-
mester.
Bővebb i n formác iók: 
https://www.facebook.
com/SpartanRaceHun-
gary/

V RC K

KÉT MÉRKŐZÉS  
EGY GYŐZELEM 
A Magyar Kupában győzött és bejutott a legjobb 8 közé a Vegyész RC Kazincbarcika 
röplabdacsapata. A Közép-Európai Kupában azonban hazai pályán 3-1-re kikapott a 
kék-sárga alakulat, de továbbra is élen áll a sorozatban.

Nem volt nehéz dolga 
Marek Kardos együtte-
sének a Győr elleni Ma-
gyar Kupa visszavágón, 
ugyanis az első találkozót 
idegenben nyerte meg a 
csapat méghozzá 3-0-ra. 
Az első játszmában, már 
8-2-nél időt kellett kérnie 
a vendégedzőnek. Sza-
bó és Németh termelték 
a pontokat és 14-4-nél 
újra magához hívta játé-
kosait a kisalföldi edző. 
Ám ez sem segített, hi-
szen 25-11-re hozta az 
első felvonást a Vegyész. 
A második szakaszban 
folytatódott a barcikai 
örömröplabda, és 11-7-
nél hiába jött a már-már 
menetrendszerű vendég-
időkérés, innen zsinórban 
5 pontot csináltak a há-
zigazdák, ami elég is volt 
az újabb játszmagyőze-
lemhez. Ebben a szett-
ben 25-12 volt a vég-
eredmény. Ezzel el is dőlt 
a továbbjutás sorsa. A 
záró felvonásban az ele-
jén még tartotta magát a 
dunántúli együttese, de 
a végén ismét a Kazinc-
barcika szája íze szerint 
alakult a meccs forgató-
könyve. A szurkolók biz-

tatását élvező VRCK 25-
13-ra hozta a szettet és 
a második 3-0-ás győ-
zelmének köszönhetően 
bejutott a legjobb 8 közé, 
ahol a MAFC lesz a Kar-
dos- csapat ellenfele. 
Az MK mérkőzés után a 
hétvégén újabb csata várt 
a Vegyészre méghozzá az 
osztrák Waldviertel el-
len a Közép-Európai Ku-
pában.  Ebben a sorozat-
ban másodszor játszott 
hazai pályán a kék-sárga 
együttes és eddig ezen 
a fronton idegenben volt 
sikeresebb a csapat, hi-
szen legutóbb Ausztriá-
ban, az első körben pedig 
Zágrábban nyert, hazai 
pályán pedig 3-2-es szo-
ros csatában ugyan, de 
kikapott a szlovén Kam-
niktól. A mostani ütközet 
első felvonásában rendre 
a Waldviertel állt jobban, 
de hátrányból fordított a 
hajrára a VRCK és szoros 
csatában, de 25-23-ra 
hozta az első szettet.
A második játszmában 
a házigazdáknál volt az 
előny, de ebben a sza-
kaszban az osztrákoknak 
sikerült jobban a hajrá. Az 
egyenlítés után jött a for-

dítás, és innen már meg 
sem álltak a 25-21-es 
győzelemig. Az egyenlítés 
után a 3. felvonásban is a 
Waldviertel került hát-
rányba, ám a kék-sárgák 
nem tudták a végjáték-
ban megőrizni előnyüket, 
és végül 25-22-re veszí-
tették el a játszmát.
A folytatásban már a 
meccsben maradás volt a 
tét Blázsovicsék számá-
ra. A szerencsésebb ven-
dégek rendre előnyhöz 
jutottak és hiába űzte, 
hajtotta 800 szurkoló a 
házigazdákat, csak nem 
sikerült az egyenlítés. A 4. 
játszmát végül a „sógo-
rok” nyerték 25-20-ra és 
3-1-es sikerükkel elmoz-
dultak az utolsó helyről. 
A Vegyész veresége el-
lenére is 4 forduló után 7 
ponttal az első helyen áll a 
Közép-Európai Kupában. 
A héten két bajnokit ját-
szik Kazincbarcika, előbb 
lapzártánk után a MAFC 
együttesét fogadja no-
vember 8-án este, majd 
november 11-én vasár-
nap 13 órától a PTE-PEAC 
együttesét látja vendégül 
a Don Bosco Sportköz-
pontban.

K BSC

MEGÁLLÍTHATATLAN 
A GÁLHIDI-CSAPAT
A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 15. fordulójában 
és előtte a Magyar Kupában is Kazincbarcika–Vasas 
mérkőzést rendeztek Putnokon. A kupában nem, de 
a bajnokságban sikerült legyőzni az angyalföldieket. 

Először a Magyar Kupában szeretett volna bizonyíta-
ni a Kazincbarcika, hogy a Vasas ellen sem lehetetlen 
a továbbjutás. A mérkőzésen zömében azok kaptak 
lehetőséget hazai oldalon, akik jobbára a bajnokikon 
nem voltak ott a kezdőben. A barcikaiak hamar hát-
rányba kerültek, mert 3. percben Szatmári szerzett 
vezetést, amit Palmes nem sokkal az első félidő vége 
előtt kiegyenlített. A második játékrészben szintén az 
elején jött a fővárosi gól, ezúttal az 5. percben Ádám 
volt eredményes. A KBSC azonban nem adta fel és 
egy szöglet után Kovács szerzett fejesgólt 7 perccel 
a vége előtt. Az angyalföldieknek erre is volt válaszuk. 
Palmes a tizenhatoson belül kézzel ért a labdához és 
így a kiállítás sorsára jutott, a megítélt büntetőt, pedig 
Birtalan vágta a barcikai kapuba. A 93. percben Bévár-
di adta meg a kegyelemdöfést. A Vasas 4-2-re győ-
zött és jutott tovább a Magyar Kupában a legjobb 32 
közé.
A Kazincbarcika együttesét a kupából való kiesés 
nem törte meg, hiszen a kék-sárgák tudták, hogy a 
bajnoki meccs fontosabb, azon kell nyerniük, hogy 
tovább lépjenek előre. A 15. fordulóban ennek meg-
felelően kezdtek Lukácsék. Tóth passzából Kanalos 
már a 3. percben előnyhöz jutatta a Kazincbarcikát. A 
vendéglátók a gól után sem álltak le, és előbb Kanalos 
távoli löketét védte Bese, majd a Toma buktatásáért 
megítélt büntetőt is a kapufára tolta, amelyet a hazai 
gólzsák Lukács végzett el. Ezután a labdarúgás örök 
törvénye érvényesült. Egy rossz hazaadásra csapott 
le Bévárdi, aki a 22. percben kihasználta a kínálkozó 
lehetőséget és egyenlített. A félidő hátralévő részé-
ben a vendégek edzője semmit nem bízott a vélet-
lenre, hiszen kettőt is cserélt, de újabb gól ekkor még 
nem esett.
A második félidőben a KBSC nagyon igyekezett, és 
a szurkolók támogatásával harcolt a vezető gólért. 
A házigazdáknak megérte küzdeni, hiszen Lukács az 
52. percben ismét vezetéshez jutatta a a Barcikát. A 
KBSC lelkesen futballozott és igyekezett megőrizni 
egygólos előnyét. A Vasas támadott ugyan, de ezek-
ben nem volt elég átütőerő, a barcikai együttes pedig 
remekül védekezett, mindig odaért egy láb, vagy fej 
az utolsó pillanatban, ha pedig elfogytak a védők, ak-
kor Somodi védett. A Kazincbarcika a bajnokin sok-
kal fegyelmezettebben, jobban odafigyelve küzdött, 
és a végén jogos volt a hazai drukkerek vastapsa. A 
2-1-re megnyert mérkőzés után a szurkolók hosz-
szú percekig éltették a hazai kedvenceket. A KBSC 
ezzel a sikerével tovább őrzi Gálhidi György vezeté-
sével bajnoki veretlenségét, és 23 ponttal már 7. he-
lyen áll a bajnokságban. A kék-sárgák lapzártánk után 
november 7-én Siófokon játszanak, majd november 
11-én vasárnap fél kettőtől a Csákvár együttesét fo-
gadják Putnokon.
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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

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

November 10-11. 
(szombat-vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Kolorlive, Kék Arany, Híradó)

November 13.  
(kedd) 10.00 

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)
Vendég: Wächter Balázs programkoordinátor
Téma: Kolorközösség: helyi pályázati felhívások
Vendég: Rech László, a KVTSE elnöke
Téma: új elnöke van a helyi tekecsapatnak

November 14. 
(szerda) 18.00 

KÉK ARANY 
Benne: KBSC – Csákvár NB II-es labdarúgó-mérkőzés felvételről
VRCK – Pécs röplabdamérkőzés

November 15. 
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ 
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

November 16. 
(péntek) 18.00

HELYZETKÉP 
Benne: Barcika Csillagai 2018 – Díjátadó showműsor

 MŰSORAJÁNLÓ

Kérdezzen előzetesen e-mailben:  
fogadoora.kolortv@gmail.com, 

vagy a műsor ideje alatt telefonon:  
06-48/800-800, 06-48/800-822

Önt is érdekli, mi történik Kazincbarcikán? 
Várja Önöket Szitka Péter polgármester

November 28. 18.00

NE FELEDJÉK:  – NINCS TÖBB NYITOTT KÉRDÉS

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Szaloncukor lédig 1 kg 14 íz:
Szaloncukor vadász 1 kg több íz:
Szaloncukor tejkaramella 1 kg:
Szaloncukor gumicukor 1 kg:
Milka szaloncukor 350 g több íz:
Szaloncukor Mieszko függelék 1 kg több íz:
Konzum szaloncukor:
Omlós tejkaramella:
Konyakmeggy alkolholos:
Stühmer szaloncukor több íz:

850 Ft
3300 Ft
1000 Ft 
1000 Ft
1950 Ft
2200 Ft 

3218 Ft/kg

1200 Ft/kg
1000 Ft/kg
2000 Ft/kg
6000 Ft/kg

Mikulás-szeletek, -ostyák, kész Mikulás-csomagok
nagy választékban kaphatók.


