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TOPOLCSÁNYI LAURA:

CSAKAZÉRTIS SZERELEM
A TURAY IDA SZÍNHÁZ ZENÉS JÁTÉKA A ‘80-AS ÉVEKRŐL AZ ELSŐ EMELET DALAIVAL

FŐBB SZEREPEKBEN: PATKÓ BÉLA „KIKI”, KERESZTES ILDIKÓ,  
SASVÁRI SÁNDOR, MIKÓ ISTVÁN, HŰVÖSVÖLGYI ILDIKÓ

Jegyár elővételben: A és D szektor 2300 Ft,  
B és C szektor 2900 Ft, E és F szektor 3500 Ft;  

helyszínen/program napján 3500 Ft  
(a fennmaradó helyek bármelyikén)
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Érthetetlen döntés született a kazincbarcikai 
iskolaigazgatói kinevezésről

3.
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FELSŐBARCIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY 

LECSÓPARTIZTAK

A Felsőbarcikáért Alapítvány „Lecsópartit” szervezett 
július 13-án. A rendezvényt Hazag Mihály, a kuratóri-
um elnöke és Pásztor László önkormányzati képviselő 
nyitotta meg. Az eseményen a résztvevők együtt fo-
gyasztották el a finom lecsót, a parti remek hangulatú 
nótázással telt.

JÚLIUS 20.

A HOLD NAPJA
A Hold napja apropóján a kazincbarcikai kötődésű Schág Éva, NASA-kutatómérnököt kér-
tük meg, hogy ossza meg velünk gondolatait a jeles nap kapcsán. A kedves történeteken 
túl a kutató több, rendkívül látványos és csodálatos, a NASA űrhajói által készített fotót 
is küldött szerkesztőségünkbe.

Kislány voltam, amikor 
édesapám Schág Dániel, 
az akkori Sárbogárdi Petőfi 
Sándor Gimnázium igazga-
tója, egy igen jó felbontású 
tükrös távcsövet szerzett 
az iskolának. Abban az idő-
ben ez nem volt könnyű fel-
adat. A távcsövet a tanári 
szobából nyíló teraszon ál-
lították fel. Tiszta nyári es-
téken kilopakodtam a te-
raszra, és órákat töltöttem 
a Hold csodálatával. Akkor 
a Hold még érintetlen volt, 
csak az emberi fantázia 
juthatott el olyan messzi-
re. Tavaly ősszel meghívott 
vendégként visszalátogat-
tam az iskolába, és a leg-
nagyobb meglepetésem-
re megláttam a távcsövet 
a gimnázium múzeumában. 

Azóta sokkal nagyobb te-
leszkópokkal sokkal 
messzebbre né-
zek, de a cso-
dálatom máig 
nem csök-
kent, amit 
a Holddal 
s z e m b e n 
érzek. A 
h o l d r a -
s z á l l á s t , 
1969. július 
20-án már 
Kazincbarci-
káról kísértem 
figyelemmel. Ezt 
megelőzően a csa-
ládunk egy régi barátja 
Amerikában járt. Ő hozott 
egy Scientific American 
magazin példányt, amiben 
a holdraszállás részletes 

terve volt. Együtt ültünk 
az ebédlőasztalnál, és fi-
gyeltünk minden lefordí-

tott szóra. Az expedí-
ció sikerét az akkori 

rendszer híradá-
sa csak meg-

említette, de 
én tudtam a 
r é s z l e t e k e t 
is. A Natio-
nal Moon Day 
méltán ál l ít 

emléket annak 
a technikai bra-

vúrnak, ami le-
hetővé tette, hogy 

az ember elhagyja az 
emberiség bölcsőjét, 

a Földet, és először érint-
sen meg egy idegen égi-

testet. A következő idegen 
űrobjektum megérintésé-
re még mindig várunk. Va-
jon a Mars lesz-e az, vagy 
egy aszteroida? Még nem 
tudjuk pontosan. De ha egy 
tiszta éjszakán felnézünk a 
teliholdra, és látjuk azokat 
a térségeket, ahol már em-
berek jártak, akkor bíznunk 
kell az utódaink tehetségé-
ben, akik majd továbbjut-
nak ezen a csodálatos uta-
záson. Munkám során, mint 
kutatómérnök a NASA Jet 
Propulsion Laboratorium-
ban többször találkoztam a 
Holdról készült képekkel. 

SAJÓKAZA

„Szeressük egymást gyerekek!”
Egy kellemes nyári délután 
velejárója lehet a muzsika-
szó, pláne, ha jókedvű ba-
ráti társaság körében vi-
gadunk. Ennek apropóján 
rendezték meg Sajókazán 
második alkalommal a Nép-
dalkörök Találkozóját, július 
14-én. A házigazdákat a Ka-
zai Nótakör képviselte. Meg-
hívott vendégeik Berentéről 
a Rozmaring Dalkör, Nagy-
barcáról a Borostyán Kórus, 
a vadnai Őszirózsák Népdal-
kör, a Múcsonyi Népdalkör, 

valamint sajószentpéterről a 
Sajógyöngye Népdalkör vol-
tak. A vendéglátók nevében 
a megjelenteket köszöntő 
Izsó Pál szavait idézve a mu-
zsikára szükség van, hiszen 
életünk minden szakaszán 
átsegít, erőt ad, legyen az jó, 
vagy rossz időszak. A fellé-
pők nagyanyáink, nagyapá-
ink sírós – mulatós nótáit, 
dalkincseink népies műdalait 
adták elő nagy átéléssel.  A 
műsorban a népdalok szinte 
minden ágát megszólaltat-

ták az előadók. Fantasztikus 
hangulatot varázsolt, mikor a 
program zárásaként az ódon 
Radvánszky-kastély tera-
szán a résztvevő mintegy 
száz énekes ajkáról együt-
tesen szólt a „Kis kút, kere-
keskút” kezdetű nóta, illetve 
Seress Rezső elévülhetet-
len örökzöldje, a „Szeressük 
egymást gyerekek!”. Az em-
léklapok és az ajándéktár-
gyak átadása után mindenki 
jó étvággyal fogyasztotta el 
az ízletes estebédet.

(A címlapfotót a Galileo űrszonda készítette 1992-ben, 
amikor a Jupiter felé tartva elrepült a Föld közelében)
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Mint ahogy arról korábbi lapszámunkban már beszámoltunk, 
a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola intézmény-
vezetői pozíciójának betöltésére pályázatot írtak ki néhány 
hónappal ezelőtt.

Pályázatot a 13 éve igazga-
tói, több mint 34 éve taná-
ri feladatokat ellátó, 2237 
gyermek, 6 intézmény és 
270 közalkalmazott munká-
ját irányító Fürjes-Gáborné 
Csépányi Ágnes és a jelen-
leg fideszes önkormányza-
ti képviselő, főállásban az 
agg teleki általános iskola 
igazgatója, Kondorné Sztoj-
ka Ágnes adott be.

 A 20/2012 (VIII.31.) EMMI 
rendeletben foglaltak sze-
rint a nevelési-oktatási in-
tézményvezetői pályázattal 
összefüggésben az alkal-

mazotti közösség, vagyis a 
pedagógusok és minden in-
tézményi alkalmazott állást 
foglal, hogy támogatja-e az 
adott pályázó vagy pályázók 
vezetői megbízását.

A jogszabály szerint a ne-
velőtestület kialakítja vé-
leményét a pályázók által 
benyújtott vezetési prog-
ramról, majd az intézmény 
vezetésére vonatkozó prog-
ram és a szakmai helyzete-
lemzésre épülő fejlesztési 
elképzelések támogatásáról 
vagy elutasításáról a szak-
mai vita és a szakmai mun-

kaközösség véleményének 
megtárgyalását követően, 
titkos szavazással határoz.

Feltehetően azért szól így a 
szabály, mert a Minisztéri-
um számára fontos a szak-
ma véleménye.

A nevelőtestület szavazá-
sa alapján Kazincbarcikán 
Fürjes-Gáborné Csépányi 
Ágnes igazgató pályáza-
ta elsöprő többséggel nyert 
Kondorné Sztojka Ágnes 
beadott pályázatával szem-
ben. Ennek ellenére a mi-
nisztérium mégis a jelen-
leg fideszes önkormányzati 
képviselő kinevezése mel-
lett döntött a pedagógusok 
szakmai véleményének el-
lentmondva.

ÉRTHETETLEN DÖNTÉS SZÜLETETT 
a kazincbarcikai iskolaigazgatói kinevezésről

OKTATÁS / POLITIKA

A SZAVAZÁS EREDMÉNYEI:

A vezetői programról alkotott nevelőtestületi vélemény:

Fürjes Gáborné Csépányi Ágnes
Támogatta 140 fő 70 %

Nem támogatta 59 fő 29.5 %

Kondorné Sztojka Ágnes
Támogatta 97 fő 48.5 %

Nem támogatta 101 fő 50.5 %

A magasabb vezetői megbízásról szóló alkalmazotti vélemény:

Fürjes Gáborné Csépányi Ágnes
Támogatta 177 fő 68.3 %

Nem támogatta 78 fő 30 %

Kondorné Sztojka Ágnes 
Támogatta 95 fő 36.9 %

Nem támogatta 159 fő 61.8 %

GÚR NÁNDOR
országgyűlési képviselő
„Demeter Zoltán fideszes 
országgyűlési képviselő 
korábban ígéretet tett arra, 
hogy a Kazincbarcikai Pollack 
Mihály Általános Iskola intéz-
ményvezetői feladatainak ellátá-
sával azt a személyt bízza meg az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, aki az iskola dolgozóinak, a kazincbarcikai 
városvezetésnek és képviselő-testületnek a bizalmát 
élvezi, Demeter úr ígérete viszont csak üres frázis ma-
radt. E helyett egy újabb, dilettáns döntés, politikai alapú, 
intézményvezetői megbízás született.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma – meghazudtol-
va Demeter ígéretét – Kondorné Sztojka Ágnesnek, a 
kazincbarcikai képviselő testület Fidesz-frakció frak-
cióvezetőjének adott megbízást az intézményvezetői 
feladatok ellátására. Kondorné az Aggteleki Általános 
Iskola igazgatójaként 12 pedagógusért és 100 tanuló-
ért felelt. Vele szemben az összes munkavállaló több-
ségének bizalmát élvező Fürjes-Gáborné Csépányi 
Ágnes 34 éve dolgozik a Kazincbarcikai Pollack Mihály 
Általános Iskolában, 13 évig volt iskolaigazgató - mely 
időszak alatt jelentős eredményeket ért el az intéz-
mény- 1 székhelyintézményért és 5 tagintézményért 
felelt, 2237 tanuló jövőjét határozta meg napi szinten. 
Kondorné Sztojka Ágnes pedagógiai programjára és 
személyére, mint vezetőre, a pedagógusok és a 270 
fős közalkalmazotti közösség többsége határozot-
tan nemet mondott. A Pollack iskola weboldala, ahol 
az igazgatói pályázatoknak megtekinthetőnek kellene 
lennie, múlt hétvége óta elérhetetlen.
Felszólítom Demeter Zoltán képviselő urat, tisztázza, 
hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma mi alapján 
hozta meg döntését, mi áll a példátlan képviselői bé-
názásának a hátterében!”

Támogatta

Nem támogatta
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Szó, ami szó, azért mi is meg-
értük a pénzünket. Estig 
bandáztunk, diszkóba vagy 
koncertre jártunk, örül-
tünk minden eseménynek, 
ami a városunkban zajlott 
és azokra rendre el is men-
tünk, vagy épp az iskola vitt 
el. De mi van a mai fiatalok-
kal, az úgynevezett Y-ge-
nerációval? Mit csinálnak 
szabadidejükben? Valóban 
tiszteletlen minifelnőttek, 
szelfi- és bulimániások len-
nének, akiket körbevesz az 
internet? Mi változott meg 
azóta, mióta mi felnőttünk? 
Ezek a kérdések cikáztak 
a fejemben, miközben be-
szélgetni kezdtem három 17 
éves, informatikusnak ta-
nuló fiatallal. Laurát, Jácintot 
és Mátét kérdeztem arról, 
mivel töltik –főleg nyáron 
– a szabadidejüket, milyen 
céljaik vannak, és milyen le-
hetőségeket látnak a jövőre 
nézve. Van-e egyáltalán jö-
vőkép? Laura és Jácint azok 
közé a fiatalok közé tar-
toznak, akik a kikapcsoló-

dás mellett nyáron munkát 
vállalnak. Mert dolgozó fia-
taljaink is vannak! Ki ezért, 
ki azért. Ők a szerencsé-
sebbek, az aktív, előrelá-
tóbb fiatalok, akik mostani 
tapasztalataikat kamatoz-
tatni tudják majd az életben, 
a romkocsmába járás he-
lyett. Jácint többször hang-
súlyozta, hogy mindenképp 
fontosnak tartja a nyelvta-
nulást, ezzel kapcsolatban 
több terve is van. Minden-
képp szeretne továbbta-
nulni és szívesen kipróbál-
ná a későbbiekben a külföldi 
munkát is. Laura még nem 
döntötte el, mi szeretne len-
ni, van egy éve az érettsé-
gi vizsgáig, bízik magában, 
hogy addigra minden letisz-
tul. Máté szívesen tölti az 
idejét edzéssel, mindene a 
testépítés. Célja, hogy edző 
lehessen. Ők a szárnyaikat 
bontogató kreatív fiatalok, 
és higgyük el, szerencsére 
vannak még jó páran! Mi van 
a másik oldallal? A passzív, 
vagy éppen megállás nélkül 

buliról bulira tartó, Y-gene-
rációval? Valljuk be, a mai 
szórakozási lehetőségek hi-
hetetlen méreteket öltenek, 
ezért nagyobb a veszély is, 
hogy fiataljaink elvesznek a 
forgatagban.

– Nekünk is sok olyan is-
merősünk van, akikről tud-
juk, hogy rossz úton járnak, 
túlzásba estek, vagy be-
képzeltek lettek. Tőlük pró-
báljuk magunkat távol tar-
tani, velük nem szeretünk 
hétvégén összejárni – me-
sélte Laura. Ahogy hallga-
tom őket, arra gondoltam, 
sokkal több veszélyfor-
rásra kell nemet monda-
niuk, mint az én időmben. 
Rájöttem, mennyire nem 
egyszerű ebben a túltech-
nikázott, rohanó világban 
fiatalnak lenni.
– Mire vágytok, mire lenne 
szükségetek? – tettem fel 
a kérdést nekik, és közben 
reméltem, hogy azt a vá-
laszt fogom hallani, amire én 
is vágytam ebben a korban. 

 – Odafigyelésre és megér-
tésre a suliban és mindenhol 
– hangzott a válasz. Ebben 
mind a hárman egyetér-
tettek. Érdekelt az is, hogy 
hová járnak szórakozni, 
ezért rákérdeztem.
– Attól függ, ki milyen ze-
nét szeret – jelentette ki Já-
cint. Meg sem lepődtem vá-
laszán, hiszen ez így is volt, 
van és lesz. 
– Van, aki minden hétvégén 
elmegy diszkózni, van, aki 
fesztiválozni szeret, annak 
várni kell a nyárra. Mi sze-
retjük az élő zenét, és ha van 
kedvünkre való, kimegyünk 
a Kolorfesztiválra – folytat-
ták egyszerre.
Az augusztus 1-20-ig tar-
tó programsorozat telje-
sen átformálja a napjaikat. 
Szívesen látogatnak el ba-
rátaikkal az esti, szabad-
téri koncertekre és kifeje-
zetten örülnek, hogy egy 
nap többet is meg tudnak 
nézni.
– Azért jó, hogy évek óta 
van Kolorfesztivál, mert 

sokszor nem jutnánk el a 
kedvenc zenekarjaink kon-
certjére, sokba kerülne. Ott 
lenne az utazás, szállás, ét-
kezés. Persze, az is jó buli, 
de ha itthon is megtehetjük, 
és nem kell plusz költekezni 
az sokkal jobb –  fejtette ki 
Jácint. 
– Szuper volt az is, mikor 
fiatalok zenéltek az Eg-
ressyn. Anyukámmal mindig 
megálltunk, ha ilyet láttunk 
a városban és meghallgat-
tuk. Jó lenne, ha több ilyen 
lenne! – emlékezett vissza 
Laura.
– Ami érdekel, és ami-
re csak lehet, kimegyek a 
Kolor fesztiválra. Most is 
lesz olyan, amit már várok 
– fűzte hozzá Máté.
Azt gondolom, ahogy a fia-
talok is mondták, odafigye-
léssel, törődéssel, bizalom-
mal, sok beszélgetéssel, jó 
programokat biztosítva, 
mindig leszek kreatív, pozi-
tív személyiségű fialtaljaink. 
Ne mondjunk le a sztereotí-
piák miatt róluk!

„Ezek a mai fiatalok!” – sóhajtanak 
az idősebbek évről évre. Ha minden 
generáció rosszabb, mint az előző, 
akkor mi lesz a világgal? Tehetjük fel 
a kérdést és fel is tesszük nap, mint 
nap. Kivételek azonban mindig van-
nak. Ismerünk azonban olyan fiata-
lokat, akikben látjuk felcsillanni azt 
a bizonyos reményt. 

KOROSZTÁ LY

EZEK A MAI FIATALOK!
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Tizenkét tálalókonyha újul meg Kazincbarcikán a nyáron. A 
kivitelezők a Surányi, a Dózsa és az Ádám Jenő iskolák tála-
lókonyháinak felújításán dolgoznak éppen. A rekonstrukciós 
munkálatokra azért van szükség, mert a helyiségek jelenlegi 
külleme, a bennük található eszközök és gépek már elavultak.

– A Barcika Príma Kft. által 
biztosított közétkeztetés 
színvonalának növelése ér-
dekében kerül sor a tálaló-
konyhák korszerűsítésére 
– mondta Szitka Péter pol-
gármester hozzátéve: a há-
rom iskolai helyiség után az 
I. Számú Bölcsődében és a 
Mesevár Tagóvodában is 
megkezdődik a kivitelezés.

A beruházás összköltsége 
nettó 25 millió forint, ame-
lyet Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata finanszíroz. 
Ebből az összegből valósul-
nak meg az építési munká-
latok, valamint új gépeket és 
eszközöket – saválló polco-
kat, asztalokat, székeket és 
melegentartó-pultokat – 
vásárol a cég.

BARCIKA PRÍMA KFT.

KORSZERŰ TÁLALÁS

BERUHÁZÁS

FOLYTATÓDIK AZ ÉPÍTŐK ÚTI FEJLESZTÉS
Elkezdődött az Építők útja 1., 3., 5., 7. és 9. száma alatti tár-
sasházak közötti terek rehabilitációja. A munkaterület át-
adására június 29-én került sor. A projekt a tervek szerint 
szeptember 18-áig a Barcika Park Nonprofit Kft. kivitele-
zésében valósul meg. A beruházásra a nettó 23 213 945 
Ft-ot Kazincbarcika Város Önkormányzata saját forrásból 
biztosította.

A tervezést és a kivitelezést 
konzultáció előzte meg tavaly 
szeptember 19-én, amelyen 
a társasházak lakói elmond-
ták igényeiket Szitka Péter 
polgármesternek, továbbá 

Bukó Géza, Molnár Zoltán és 
Riespler Pál önkormányzati 
képviselőknek.
- Az elkészült szervizút és 
huszonnyolc új parkoló után 
folytatjuk az Építők úti fej-

lesztéseket. A lakókkal rész-
letesen megbeszéltük, hogy 
melyik térre, hová ültessünk 
majd virágokat és bokrokat, 
valamint hová kerüljenek a 
padok. Nagyon fontos volt 
számunkra a véleményük, 
hiszen ők használják majd 
ezeket a tereket – nyilat-
kozta a beruházásról a pol-
gármester.
A kivitelezés során megújul-
nak a társasházak körüli tö-
redezett csepegőjárdák, az épületek között burkolt sétá-

nyokat alakítanak ki. A zöld-
felületeket humusszal töltik 
fel, amelybe többféle virágot 
és cserjét ültetnek. A rehabi-

litáció keretében több utca-
bútort – székeket, padokat, 
asztalokat, hulladékgyűjtő-
ket, kerékpártámaszokat – 
helyeznek ki.
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Itt mindent megtalálsz, amire vágysz!

A  kicsitől (30 Mbit/s) 
a legnagyobbig (1000 Mbit/s)

Akár közvetlen optikán.
Széles választék, kedvező árak.
200 TV-csatorna, amelyből

45 Full-HD minőségű.
Sok-sok műsor KÓDOLATLANUL is.
Telefon INGYEN számhordozással.

Érvényes Kazincbarcikán.
Részletek az Ügyfélszolgálaton.

Megrendelés:
PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.

Telefon: 06-48/512-448 E-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötő: 06-20/563-6496, 06-20/537-2550

HELYBEN 
VAGYUNK

HOMOK-, 
SÓDER-,
BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396

GÉPI FÖLDMUNKA

HIRDETMÉNY LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRA

FIATALOK GARZONHÁZA
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása 
alapján a Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató 
Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti 
a Bercsényi út 14. sz. alatti fiatalok garzonházában 
lévő 2 db önkormányzati tulajdonú bérlakást, az alábbiak szerint:

Cím Alapterület 
(m2)

Szoba- 
szám

Komfort-
fokozat

Lakbér és külön 
szolgáltatási díj 
összesen (Ft/hó)

Előtakarékosság 
mértéke (Ft/hó)

Bercsényi út 
14. fsz. 2.

38 1
össz- 

komfortos
12 184 28 000

Bercsényi út 
14. 2/5.

38 1
össz- 

komfortos
12 184 28 000

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

A pályázatot 2017. július 28. (péntek) 12.00-ig lehet benyújtani.

Ügyintéző: Szuromi Katalin

Telefon: 48/799-235, vagy 30/315-1610

KOLORFUTÁS

Elkészültek a verseny útvonalai
Az 5. Kolorfesztivál részeként a szer-
vezők idén is megrendezik augusz-
tus 5-én a Kolorfutást Kazincbarci-
kán. A futóverseny az Egressy Béni 
Művelődési Központ előtti terület-
ről indul. A 
szervezők 
az eddigi 
é v e k h e z 
hasonlóan 
több távot 
alakítottak 
ki, hogy 
mindenki 
megtalálja 
a számára 
l e ga l ka l -
masabbat.
A rövidebb távot, azaz a minima-
ratont a futni szerető, de még nem 
kimondottan a teljesítményre és 
versenyre törekvő sporttársak tel-
jesíthetik, a negyedmaratont az, 
aki szereti a határait feszegetni és 
egy kicsit kacérkodik a versenyzés 
fogalmával. A szervezők azokra is 
gondoltak, akik komoly versenyzési 

szándékkal állnak majd a rajtvonal-
hoz és mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy a dobogó legfelső 
fokára álljanak. Ők egy hitelesített, 
versenybírókkal felügyelt félmara-

toni távon 
mé r he t i k 
össze ere-
jüket tár-
saikkal.
Ezen a na-
pon a ver-
seny miatt 
több útle-
zárásra is 
számíthat-
nak a köz-
l e k e d ő k 

Kazincbarcika területén. Augusz-
tus 5-én, reggel 8 órától várhatóan 
13 óráig mind az autósok, mind pedig 
a gyalogosok fokozott figyelemmel 
közlekedjenek Kazincbarcika terü-
letén!
A lezárással kapcsolatos informá-
ciókat és térképet a www.kolorcity.
hu/kolorfutás oldalon találhatják.

• RENDEZVÉNYEK 15-800 FŐIG
• SZÁLLÁSLEHETŐSÉG
• HORGÁSZAT
• CSALÁDBARÁT STRAND
• WAKEBOARD ÉS JETSKI
• BOB MARLEY BÁR

Info: www.vadnapark.hu
Tel.: 06-30/399-4048

KAZINC OPTIKA
Kazincbarcika,
Egressy Béni út 31.

48/412-717
20/587-4715

NYÁRI AKCIÓ
napszemüvegeink árából

BORSODCHEM-es dolgozók részére
a komplett szemüveg árából 20% KEDVEZMÉNY

Ingyenes látásvizsgálat mindennap!
Kontaktlencse-illesztés bejelentkezés alapján!

kedvezményt
adunk!

20% 30% 40%

http://www.kolorcity.hu/kolorfutás
http://www.kolorcity.hu/kolorfutás
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Sok nő áll tanácstalanul a meleg reggeleken a szekrény előtt, hogy mikor, mit viseljen. A paletta 
igazán színes, ugyanis a 2017-es év divatja az, hogy az anyagokat, színeket, mintákat szabadon 
kombinálhatjuk, egységet alkotva saját stílusunkkal, még akkor is, ha a különböző darabokat nem 
egyszerű összeválogatni.  

Az idei trendben visszaköszönnek a pasztellszí-
nek, bár ezeken kívül jó néhány szín vált az ez 
évi divatirányzat meghatározójává. Az örök 
kedvenc virágminta mit sem veszített nép-
szerűségéből, mint ahogy a pöttyös ruhák 
is bátran viselhetők. A klasszikus csíkos 
szintén divat, de nem hiányozhatnak a 
gyűjteményből a trendi, harsány, látvá-
nyos mintázatú, fodros darabok sem. 
Tulajdonképpen a színek összeállítá-
sának csak a képzeletünk szab határt. 

A nagy kánikulában a természetes anyagokból 
készült, szellős ruhák az igazán kényelmesek, 
viseletünket mindig igazítsuk a napi tevékeny-
ségünkhöz. A hétköznapokban válasszuk a ké-
nyelmes vászonnadrág rövidebb, vagy hosz-
szabb formáját, melyhez jól passzolnak a lenge, 
bő szabású felsőrészek, vagy viseljünk köny-
nyű rövid szoknyát, ami kiválóan kombinálha-
tó szűkebb, testhezálló blúzokkal, topokkal. A 
hőségben kellemes viselet a maxiruha, de nem 
mindegy milyen anyagból: lehetőleg kerüljük 
a műszálas, valamint a fekete darabokat, mert 
ezek magukba szívják a meleget, ezért voksun-
kat inkább világosabb tónusokra, illetve a ter-
mészetes anyagokra tegyük le. 
A nyár az esküvők vagy formális rendezvények 
évszaka, melyek elegáns öltözéket kívánnak 

meg. Ilyenkor csinos ruhás kosztümökből, íz-
léses nyári ruhákból, szoknyákból és hozzáillő 
blúzokból válogathatunk. 
A cipő kérdése sem elhanyagolható, igaz, az új 
trend alapján már nem elvárás, hogy a lábbeli 
színe megegyezzen a táskáéval, viszont fontos, 
hogy harmonizáljon a kiválasztott ruhával.

DIVAT

ÖLTÖZKÖDÉSI TIPPEK A NYÁRI KÁNIKULÁRA
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P. MOBIL
Várunk mindenkit a koncertünkre! Két 
sztárvendégünk a régi ritmus szekciónk 
tagjaiból: Kékesi „Bajnok” László és Ma-
reczky István „Totó”.
Jelentkezőket várunk az „Asszonyt akarok” 
című számunk videójához, amit Kazincbar-
cikán veszünk fel. Egyetlen feltétele a szín-
padi szereplésnek, a nőies öltözék!

PIRAMIS ZENEKAR
Tartsatok velünk augusztus 6-án az 5. Ko-
lorfesztiválon egy másfél órás időutazásra! 
Mutassuk meg a mai generációnak, hogy 
mit is jelent a „Becsület”, a „Szállj fel ma-
gasra” és a „Kóbor angyal” magával ragadó 
ereje!
Adjuk át nekik mindazt, amit nekünk adtak 
ezek a dalok!

CSÍK ZENEKAR
Szép napot kívánunk a kazincbarcikaiak-
nak! Reméljük, hogy örömmel és jó szív-
vel tudnak jönni az 5. Kolorfesztivál Csík 
zenekaros koncertjére. Ígérjük, hogy olyan 
jó zenét fogunk adni, mint ahogy néhány 
évvel ezelőtt!

5. KOLORFESZTIVÁL

ÜDVÖZLET A RAJONGÓKNAK

JEGYINFO
Önnek van már jegye a Ko-
lorfesztiválra? Megveheti 
elővételben vagy a belépő-
díjas programok bármelyikén 
a helyszínen is!
Nyomtatott jegyek és bérle-
tek vásárlása esetén az érté-
kesítési pontokon lehetőség 
van bankkártyával és SZÉP 
kártyával történő fizetésre 

is mind elővételben, mind a 
program napján.
Elfogadott kártyák: Erzsébet 
Plusz, OTP-MKB-K&H Szép 
Kártya, Edenred kártya

Belépőjegy vásárlása az 
előadás/koncert napján a ka-
zincbarcikai értékesítési pon-
tokon, az előadás/koncert 

előtt kapunyitástól a program 
helyszínén lévő pénztárban 
lehetséges.
Az elővételes, kedvezmé-
nyes jegyár az adott prog-
ramot megelőző utolsó nap 
pénztárzárásig, online érté-
kesítésnél előző nap éjfélig 
történő jegyvásárlás esetén 
érvényes!

Jegyértékesítési pontok
Helyszín Cím Elérhetőségek Nyitvatartás
Egressy Béni 
Művelődési Központ

3700 Kazincbarcika, 
Fő tér 5.

(+36)(48) 510 220
info@kolorcity.hu

hétfő–péntek 12.00–18.00
a fesztivál ideje alatt 10.00–15.00

Mezey István 
Művészeti Központ

3700 Kazincbarcika, 
Rákóczi tér 9.

(+36)(48) 310 116 
info@kolorcity.hu

hétfő – péntek 10.00–18.00 
szombat 10.00–14.00

Csónakázó-tó 
jegypénztár

Kazincbarcika Kapunyitástól–23.00 óráig
Kapunyitás az első koncert 
előtt egy órával

Miskolc Bolt és 
Kávézó

3530 Miskolc, 
Széchenyi út 16.

(+36)(46) 350 425 
miskolcbolt@hellomiskolc.hu 
www.kolorcity.hu

hétfő – péntek 08.00–18.00 
szombat 09.00–17.00

Online jegyvásárlás: www.kolorcity.hu/jegy/

HELYSZÍNEK NYITVA
KAZINCBARCIKA, CSÓNAKÁZÓ-TÓ
Augusztus 4. (péntek): 18.00–02.00
Augusztus 5. (szombat): 18.00–02.00
Augusztus 6. (vasárnap): 17.00–00.00
Augusztus 10. (csütörtök): 18.00–00.00
Augusztus 11. (péntek): 18.00–02.00
Augusztus 12. (szombat): 18.00–02.00
Augusztus 13. (vasárnap): 18.00–00.00
KAZINCBARCIKA, FŐ TÉR
Augusztus 18. (péntek): 17.00–00.00
Augusztus 19. (szombat): 17.00–00.00
Augusztus 20. (vasárnap): 17.00–00.00

HÁZIREND
A belépőjegy, a voucher vagy a karszalag hamisítását Ma-
gyarország törvényei büntetik.
A szabadtéri rendezvényhelyszíneken minden résztvevő 
az adott napra érvényes karszalagot kap. A sérülésmentes 
karszalag viselése jogosít a rendezvényterületen történő 
tartózkodásra!
Tizenhatodik életévüket be nem töltött gyermekek, fiatal-
korúak csak nagykorú, cselekvőképes felnőtt kísérővel, an-
nak felügyelete mellett léphetnek be és tartózkodhatnak a 
rendezvényhelyszínen. 
A rendezvény helyszíneire közbiztonságra veszélyes esz-
közöket, robbanószert, petárdát, szúró-, vágó eszközöket, 
baleset- vagy sérülés okozására alkalmas más tárgyat (pl. 
nagy méretű esernyő), kábító- vagy tudatmódosító szert, 
szeszes italt, üdítőt, üveget bevinni tilos!
A fesztiválterületen az ülőhelyes programok alkalmával ki-
zárólag rögzített, a Szervezők által kihelyezett székek hasz-
nálhatók, egyéb, mobil, rögzítsére nem alkalmas szék a te-
rületre nem hozható be.
A fesztiválhelyszínre állatot behozni tilos!
A látogató köteles betartani a szervezők utasításait, a 
tömeg rendezvényeken általában szokásos azon viselkedési 
normákat, amelyek a kulturált szórakozást, mások testi ép-
ségének a megőrzését, a rendezvény biztonságos lebonyo-
lítását és a programok zavartalan megtartását szolgálják.
Probléma esetén az információs ponton, a fesztivál szerve-
zőinél vagy a biztonsági személyezetnél kérhető segítség.
A fesztivál területén kép- és hangfelvétel készítése a szer-
vezők külön engedélye nélkül szigorúan tilos!

A fesztivál eseményeiről nyilvános kép- és hangfelvételek 
készülhetnek, amelyen a látogató is feltűnhet. Ezen felvéte-
lekkel kapcsolatban a látogatónak semmilyen anyagi- illetve 
más jellegű igénye nem lehet. 

Részletek: www.kolorfesztival.hu

FESZTIVÁLKISOKOS

FESZTIVÁLBUSZ
MISKOLC-KAZINCBARCIKA-MISKOLC
A fesztivál kiemelt napjain: 
augusztus 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 18., 19., 20.
Rásegítőjáratok
Miskolc autóbusz-állomásról: 18.00, 20.00
Kazincbarcika autóbusz-állomásról: 21.00
Éjszakai különjárat a rendezvény 
helyszínéről (Csónakázó-tó, Fő tér): 23.50
A rásegítőjáratok a menetrend szerinti jára-
tokkal azonos módon vehetők igénybe.

Részletek: www.kolorfesztival.hu

mailto:info@kolorcity.hu
mailto:info@kolorcity.hu
mailto:miskolcbolt@hellomiskolc.hu
http://www.kolorcity.hu
http://www.kolorcity.hu/jegy/
http://www.kolorfesztival.hu
http://www.kolorfesztival.hu
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RÁNTOTT ÉS GRILLEZETT SAJT KÖNNYŰ SALÁTÁVAL

Szerintem az étkezéseknek nagy szerepe van 
a családok életében, így a miénkben is. Édes-
anyámnak – aki igazi konyhatündér volt – a 
bányászember édesapámnak nagyon kalóri-
adús ételeket kellett készítenie. Ezt nagyon jól 
csinálta, azonban vegetáriánus dolgok nálunk 
nem voltak a családban. Amikor felnőttem, és a 
baráti társasággal jártunk különféle éttermek-
be, mindig rántott sajtot rendeltünk. Akkoriban 
az nagyon olcsó volt, és mindannyian szeret-

tük. A rántott sajtot és zöldségeket én ugyan 
nem tudom szépen elkészíteni, de ha versenyt 
rendezünk, akkor az ízesítésben én vagyok a 
legjobb. Ha lehet dicsekedni, akkor szerintem a 
fiam pedig a legjobb amatőr szakács. Ő az, aki a 
húsevőknek és a vegetáriánusoknak egyaránt 
jól főz. Azt tanácsolom, hogy minden család-
nak legyenek az étkezések a társas együttlét 
alkalmai, hiszen lehet jót beszélgetni, és ezáltal 
erősödik a család szerepe is!

SKANDINÁV
Az alábbi skandináv rejtvény az 5. Kolorfesz-
tiválon augusztus 10-én 19 órától, a Don Bosco 
Sportközpontban fellépő Máté Péter Emlékze-
nekarral kapcsolatos. Ha kész a megfejtéssel, 
írja meg nekünk! A helyes megoldásokkal két 
belépőjegyet nyerhet a Kazincbarcikai Fedett 
Uszodába .

Beküldési határidő:
július 29.

Cím: 
3700 Kazincbarcika, 
Pollack Mihály út 32.-34.

E-mail:
szerkesztoseg@barcikaart.hu

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

A július 7-ei rejtvényünk nyertese: 
ifj. Fazekas István  
(Kazincbarcika, Barabás M. u. 1.)

GASZTRONÓMIA

Egy recept, egy sztori
Tátrai Ildikó, a család- és gyermekjóléti szolgálat intézményegység-vezetője

REJTVÉNY

Elkészítés: 
A vastag szeletekre vágott saj-
tot duplán panírozzuk be, majd 
forró olajban süssük ki. 
A grillezni való sajtot szeleteljük 
egyforma méretű darabokra - 
legalább ujjnyi vastag szeletek 
legyenek - majd forró grillrácson 
(egy teflonserpenyő is tökéle-
tes) mindkét oldalát megpirítjuk, 
és kész is van. A zöldségeket 
alaposan átmossuk, majd ne-
künk tetsző, egységes részek-
re daraboljuk és összeforgatjuk.

Hozzávalók (4 adag):
• 50 dkg trappista sajt,
• 2 db tojás,
• 5 evőkanál finomliszt,
• 1 bögre zsemlemorzsa, 
• 5 dl napraforgóolaj; 
• 40 dkg grillezni való sajt, 
• 5 paradicsom, 
• 1 nagy fej lilahagyma, 
• 2 pritaminpaprika, 
• olajbogyó, 
• só, 
• bors, 
• olívaolaj
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PROGRAMAJÁNLÓ

2017. AUGUSZTUS 5. (SZOMBAT) 900

VERSENYTÁVOK: 
MINIMARATON (5 km, szint: 30 m) 
NEGYEDMARATON (10,5 km, szint: 59 m) 
FÉLMARATON (21 km, szint: 118 m) hitelesített!
VERSENYKÖZPONT: Kazincbarcika, Fő tér 
(Egressy Béni Művelődési Központ előtti területen)
NEVEZÉS: Online felületen (www.odinsport.eu) augusztus 2-án 
16.00-ig. A verseny napján a helyszínen 8.30-ig.
VENDÉGVERSENYZŐ: Zabari János magyar bajnok
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: www.kolorcity.hu/kolorfutas/

KolorFutás

FELNŐTT NEVEZÉSI DÍJAK MINIMARATON NEGYEDMARATON FÉLMARATON
Július 22. 3 000 Ft 4 000 Ft 6 000 Ft

Diákoknak 2 500 Ft 3 500 Ft 5 000 Ft
Helyszíni nevezés 3 500 Ft 4 500 Ft 6 500 Ft

Diákoknak 3 000 Ft 4 000 Ft 5 500 Ft

SPORT

Két győzelemmel zárta az elmúlt heti edzőmérkőzése-
ket a Kazincbarcika. Az NB II-be feljutott együttes a har-
madosztályban szereplő Nyírbátor és Tiszaújváros ellen 
is sikeresen szerepelt. A borsodi csapat programjában a 
hátralévő héten még két edzőmeccs szerepel, a Tállya és 
a DVTK-tartalékegyüttesét fogadják Somodiék.

A felkészülés utolsó idősza-
ka kezdődött Kazincbarci-
kán, mivel a másodosz-
tályba felkerült csapat már 
csak két tesztmérkőzést 
játszik szombatig, hiszen 
egy héttel később július 30-
án már bajnoki mérkőzés 
vár a KBSC-re. A legutóbbi 
akadályokat sikerrel vet-
ték a kék-sárgák. Az elmúlt 
mérkőzések eredményei 
pedig önbizalmat adnak a 
folytatást illetően.
A legutóbbi két mérkőzésen 
hat gólt rúgott a KBSC. Vi-
telki Zoltán tanítványai már 
az első játékrészben meg-
nyugtató kétgólos előnyt 
harcoltak ki. A magabiztos 
vezetés birtokában a má-
sodik negyvenöt percben 
sokkal nyugodtabban fut-
ballozott a Kazincbarcika. 
Bár ebben az időszakban a 
nyírségiek is jegyeztek egy 
gólt, ám a barcikaiak is beta-
láltak ellenfelük kapujába. A 

3-1-es végeredményt hozó 
mérkőzésen Boros, Takács 
P. és Kanalos volt eredmé-
nyes borsodi részről. Toni 
Kanalos Valter Heil játéka 
meggyőzte a barcikai szak-
vezetőt, így ők maradnak a 
borsodi városban, miképp 
biztossá vált, hogy Dan 
Marius Constantinescuval 
szerződést hosszabbít a 
klub. Somodi Bence mellett 
Tóth Szabolcs is erősíti majd 
kapusposzton a KBSC-t. 
Az elmúlt hét másik fel-
készülési találkozóján 
megyebeli riválissal ta-
lálkoztak Szemeréék. A 
Tiszaújvárossal a közel-
múltban még az NB III-ban 
játszott a barcikai alakulat, 
amely akkor 3-1-es győ-
zelmet aratott. Most izgal-
mas, szoros csata alakult ki 
a két rivális között. Az első 
félidőben Engel találatával 
szerzett minimális előnyt 
a hazai pályán játszó Bar-

cika. A második játékrész-
ben Shadi és George góljá-
val fordított a Tisza-parti 
legénység. A KBSC ezu-
tán helyzetek egész sorát 
dolgozta ki, ezek azonban 
rendre kimaradtak. Nyolc 
perccel a vége előtt Mikló 
egyenlített egy szemfüles 
góllal, majd néhány perccel 
később Bene szerzett újból 
vezetést a KBSC-nek. Mint 
később kiderült ez a talá-
lat a győzelmet jelentet-
te a barcikaiak számára. A 
KBSC így bizonyította ezen 
a mérkőzésen azt is, hogy 

képes hátrányból fordíta-
ni az utolsó negyedórában. 
Vitelki Zoltán úgy vélte en-
nek a találkozónak is voltak 
tanulságai, amelyeket le-
vonva a szakvezető remé-
li, hogy az együttes egyre 
jobb lesz majd. A hátralévő 
egy hétben két edzőmecs-
cset játszik a KBSC, egyiket 
lapzártánkkal egyidőben a 
Tállya ellen. Az utolsó fel-
készülési találkozóra júli-
us 22-én szombaton kerül 
sor, amikor a DVTK-tarta-
lék ellen küzd a Barcika, ha-
zai pályán. A bajnokságra az 

alakulat egyre jobb formá-
ba lendül, bár vannak még 
hibák, de a hátralévő idő-
szakban a remények szerint 
ezeket ki lehet még javíta-
ni. Az első bajnoki mérkő-
zését a 2017/2018-as sze-
zonban idegenben játssza a 
Kazincbarcika, méghozzá a 
feljutásra is esélyesnek tar-
tott csapat, a Békéscsaba 
otthonában. Vitelki Zoltán 
a KBSC trénere azt reméli, 
hogy a felkészülés megfe-
lelően sikerült, és meglepe-
tést okoznak majd a Vihar-
sarokban.

KBSC

HAJRÁJÁHOZ ÉRKEZETT A BAJNOKI 
FELKÉSZÜLÉS KAZINCBARCIKÁN
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PROGRAMAJÁNLÓ

VÁLTSA KEDVEZMÉNYRE  
A FESZTIVÁLBÉRLETÉT!

A bérlet az alábbi napokra (7+1 nap) érvényes:
Augusztus 4-5-6., 10-11-12-13.  

Kazincbarcika, Csónakázó-tó helyszínen
+1 nap: augusztus 26.  

After party – LIGHTS OFF SHOW a Vadna Parkban

A fesztiválbérlet névre szóló plasztik-
kártya formájában kerül értékesítésre, 
amely sorszámot és vonalkódot tartal-
maz, a belépéskor személyazonosságot 
igazoló okmány felmutatásával érvényes.

BÉRLETÁR: 9900 Ft

Az 5. Kolorfesztivál ideje alatt (augusztus 1-20.)  
A FESZTIVÁLBÉRLET FELMUTATÁSÁVAL  

TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK VEHETŐK IGÉNYBE:

• Ambrózia Étterem és Panzió: Egyet fizet, kettőt kap 
akció a Summer Fresh Kolor koktélból

• Baró Bőr: 10% kedvezmény a vásárlás végösszegéből
• Hotel BorsodChem: 10% kedvezmény az éttermi és 

wellness-szolgáltatásokból, valamint a szobaárakból
• Margó Papír-Írószer: 10% kedvezmény a vásárlás 

végösszegéből
• Norbi Update Kazincbarcika: 10% kedvezmény a vásárlás 

végösszegéből
• Rafael Virág: 10% kedvezmény a vágott és cserepes 

virágokból

JEGY- ÉS BÉRLETÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
(Kazincbarcika, Fő tér 5., +36-48-510-220, info@kolorcity.hu)  
hétfő-péntek 12.00-18.00, a fesztivál ideje alatt 10.00-15.00
MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT  
(Kazincbarcika, Rákóczi tér 9., +36-48-310-116, info@kolorcity.hu) 
hétfő-péntek 10.00-18.00, szombat 10.00-14.00
MISKOLC BOLT ÉS KÁVÉZÓ  
(Miskolc, Széchenyi út 16., +36-46-320-447,  
miskolcbolt@hellomiskolc.hu)  
hétfő-péntek 08.00-18.00, szombat 09.00-17.00

Online jegy és bérletvásárlás: www.kolorfesztival.hu/jegy/

KEDVES SZÜLŐK ÉS GYERMEKEK!
Augusztus 31-éig a gyógyúszás  

összevont csoportokban folytatódik  
hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön  

a következő időpontokban:

kezdőcsoport 16.00-16.45
középhaladó csoport 17.00-17.45
haladócsoport 18.00-18.45

A csoportbeosztásokkal kapcsolatban mindenki  
a saját gyógyúszás-oktatójánál érdeklődhet.

kazincbarcikai
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AKCIÓS NYÁRI 
HIRDETÉSI CSOMAG

megjelenés 
a Kolorhét hetilapban

Bármilyen méretben vásárol hirdetést, 
júliusban és augusztusban három után 
A NEGYEDIKET INGYEN ADJUK!

Kolor Nyár

KAZINCBARCIKA
Július 31. (hétfő) 8.00-16.00
EGRESSY BÉNI 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

 › VÉRADÁS
10 000 Ft értékű üdülési utalvány és nye-
reménykupon ajándékba

TARDONA
Június 22. (szombat) 13.30
FEHÉRHÁZ 
MELLETTI TÉR

 › VÍGSÁGOK NAPJA
Színes meglepetésprogramok 
és sztárfellépők



HIRDETÉS
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Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

www.mazsoko.hu

Alu- és horganyzott csatornák

Lambériák, fűrészáruk, OSB, 

nádszövet, drótfonat, kerítés-

oszlop, palák, gipszkarton, 

profilok, csavarok.

CSEMPE AZONNAL AZONNAL

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

Creaton, Terrán, Tondach 
cserepek.

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST 
IS VÁLLALUNK!

3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. 
Tel./fax : (+36)(48) 311 583

E-mail: kazincbarcika@tourinform.hu
Nyitva: hétfő – péntek 09.00–18.00

szombat 09.00–14.00

Egyéb szolgáltatások:
Magyar Turizmus 
Kártya vásárlás

Hungary Card Basic
Hungary Card Plus

Ticketportal 
jegyértékesítés

OTTHONI MUNKA!
Apró termékek csomagolás összeállítása, 

és egyebek.
Érd.: 06-90/603-905 (635 Ft/min.),

audiopreess.iwk.hu, 
06-1/222-8397,06-20/496-3980.

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

Cím: Kazincbarcika
Táncsics Mihály út 11.

Top joy limonádé 250 ml :
Balaton szelet kókuszos 28 g : 
Chio chips 70-80 g minden íz! : 
Jana baby víz 1 l :
Nelle foly.mosószer 4,5 l : 

Horváth kilós sütemények- Nápolyik-
Linzerek - Üdítők- Ásványvizek !!!

100 Ft
40 Ft
210 Ft
140 Ft
830 Ft

400 Ft/l
1428 Ft/kg
2625-3000 Ft/kg
140 Ft/l
184 Ft/l

Alapfelszereltségben már 
KLÍMA, 7 LÉGZSÁK, ABS, ESP ... 

$ 
SUZUKI 

CO,-kibocsátás 

SZABD SUZUKI 
01arkakereskedés 

Értékesítés: (48) 510-060 
Kazincbarcika, Tardonai u. 59. 

Nyitvatartás: H-P: 08-17-ig; Szo: 08-13-ig 
www.szabosuzuki.hu 


