Interjú az utca emberével az
épületfestményekről
1. Mi a véleménye a barcikán található színes
épületekről?
Fagyis néni: Lehetne több belőle, nagyon tetszik.
S. Karina: Nekem nagyon tetszik. Ha rossz idő van nagyon jó
ránézni a színes falakra, vidámabb lesz tőle az ember.

2. Van-e kedvenc házfala?
Fagyis néni: Mindegyik szép, közülük a női fej, a diavetítés,
színes falevelek találhatóak a lakókörnyezetemben.
S. Karina: Nekem van több is. A könyvespolc, az autós, a
hangyászsünös és az órás.
V. H. Edina: Női fej és a lovas.

3. Milyen témában szeretne még látni képeket
a házfalakon?
Fagyis néni: Mindegy a téma, minél színesebb, annál jobb.
S. Karina: Színes virágok, gyerekek, amitől az ember jobb
kedvre derül.
V. H. Edina: Nincs téma kívánságom, legyen színes és
gyönyörködtessen.

4. Van-e olyan házfal, ami esetleg nem tetszik?
Fagyis néni: Nincs, nekem tetszik mindegyik, ötletesek.
S. Karina: Színes szomszédok házfal.

5. Ön tudna-e, vagy szeretne-e tervezni
épületfestményt, ha lehetne?
Fagyis néni: Még nem gondoltam rá.
V. H. Edina: Nekem ehhez nincsen tehetségem, inkább
művészetélvező vagyok, mint művész.

6. Szeretne-e valamit még színessé
változtatni?
Fagyis néni: A lakásunk épületét.
S. Karina: Van még ház a városban, melynek a falára elférnek
még színes, üde színfoltok.
V. H. Edina: Azt szeretném, ha felújítanák a lerombolódott
épületeket, pl. Építők újtán.
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Tarka állomások a mi
szemünkkel
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A város és a közlekedés
- Dombai Dávid, Ruszó GáborKazincbarcika a főút mentén van. Ha vidéken laksz, akkor érdemes
autóval vagy busszal megközelíteni a várost. Ha Barcikán laksz és el
akarsz jutni egy áruházba, fagyizóba , játszótérre érdemes biciklivel,
rollerrel menned, de az autó is jó megoldás. Ha fagyizni szeretnél menni
és a fagyizó az utcád másik végében van , akkor elég gyalog elmenni oda.
Ha a Castello cukrászdában szeretnél enni egy sütit, vagy egy fagyit és a
Lidl mellett laksz, akkor leginkább a biciklit ajánlom, mert ha kocsival
indulsz el, akkor lehet, hogy dugóba keveredsz és sokkal később érsz
cukrászdába. A város jól kiépített bicikliúttal rendelkezik, ezért
biciklivel szinte minden helyre el tudsz jutni a városban.

A város és a szórakozás
- Papp Heidi Eszter, Kulcsár Emma,
Nahaj Sára IlonaMivel ütheti el az időt az, aki nyári szüneten
van a városban? Avagy mit csinálhatsz, ha
unatkozol?
•

Olvashatsz könyvet- Könyvek,
melyeket én személy szerint ajánlani
tudok Pormanó, Hamelni fuvolás,
Colette titkos naplója, Út a sikerhez,
Tea angyalai a vadonban

•

Sportolhatsz, mozoghatsz a
szabadban vagy akár a Don Bosco
sportcsarnokban, a KSK
sportközpontban is . Kipróbálhatod a
tollaslabdát, teniszt, kosárlabdát,
focit, biciklizhetsz, rollerezhetsz,
korizhatsz, bújócskázhatsz,
játszóterezhetsz ( pl. Völgypark,
Csónakázó tó, Radnóti téri játszótér,
Derkovits téri játszótér, Árpád
fejedelem téri játszótér)
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•

Kedvenc
épületfestményeink
! ☺

Elmehetsz táborba, vagy a
Gyermekek Házába is egy- egy
kézműves foglalkozásra vagy akár
egy 1 napos könyvtári programra is

•

Kreatívkodhatsz otthon (fűzhetsz
gyöngyöt, rajzolhatsz, festhetsz,
írhatsz verses füzetet,
belekezdhetsz vmi gyűjtésbe pl.
szalvéta, levonó, cikkek, különböző
kártyák stb.

•

elmehetsz fagyizni a barátaiddal pl.
Fincsi fagyizó, Stresszoldó fagyizó,
Unikornis fagyizó, Auróra fagyizó .
Ajánlanám megkóstolásra a
gumimaci, kinder, meggy és zöldalma
fagyikat.

•

Áthívhatod a barátaidat pl.
társasjátékozni, kártyázni, filmet
nézni, Xboxozni

•

Elmehetsz ruhákat vásárolni (KIK,
Vögele, Pepco, Tesco, stb)
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Interjú az Online Média jegyében
Molnár Gábor Pál Úrral
a kazincbarcikai Pedagógiai Szakszolgálat
igazgatóhelyettesével

Szokott-e TV-s tartalmakat nézni az okos
telefonján?
- Igen, szoktam, amikor nem vagyok televízió közelében,
viszont van internet.
Van- e táblagépe, okos telefonja és ha igen, mire
használja?
- Mindkettő van. A táblagépem leginkább csak GPS- ként
használom. Minden másra az okos telefont.
Átlagosan mennyi időt tölt naponta internetezéssel?
- Online elérhető vagyok 24 órában. Aktívan viszont 2-3
óra, amit internethasználattal töltök, többnyire
munkára.
Mire használja az online médiát?
- Információszerzésre. Friss információkat tudok onnan
elérni akár a közéletből, akár valamilyen friss
eseményről, a közlekedésről.
Melyek a legnépszerűbb weboldalak, amelyeket
használ?
- Gmail, az nagyon fontos a munkámhoz, Szoktam a
Facebookot is használni, mert azt mindenki ☺, illetve
egyéb világgazdasági és híroldalakat.
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