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Városunk szobrai néhány lakos szemszögéből:
Tetszenek-e önnek a Kazincbarcikán megtalálható szobrok?
- A gumis megoldások egyenesen ocsmányak, borzasztóan csúnyák!
(Divatáru eladó)
- Nagyon tetszenek a régiek és a sok szép, új, színes szobor is! (Óvodai
Tagintézmény -vezető)
- Igen. (Utca embere)
Melyik a kedvenc szobra?
-A Diána szobor, a kórház mögött. Gyerekkori élményt is idéz fel bennem.
-Az én kedvencem az Unikornis és a Színrobbanás.
-Az Unikornis, a Sárkány, a gumiszobrok és a színes pad, amit segítettünk
lerakni, így tudom, hogy betonból készült, kerámia bevonattal.
Van-e olyan, ami nem tetszik, amit nem szeretne látni?
-A gumiból készültek.
-Nincsen olyan, ami ne tetszene. Jó, hogy újra van pl. A gumi hasznosítva és
nincs kidobva.
-Nincs, nekem mindegyik tetszik.
Szeretne-e további szobrokat látni Barcikán? Hol? Kiről vagy miről?
-Igen, a Kazincbarcika tábla környékére, Miskolc felől, valami
figyelemfelkeltőt.
-Igen, szeretnék. Leginkább a tereken, játszótereken, főként új, színes
szobrokat. Annál szebb a város, minél színesebb!
-Igen, a Völgy-parkba, a Csónakázó tó környékére. Csak ne focista legyen!
Kreatívnak tarta-e, hogy a szobrok különböző anyagokból készültek?
-Én nem, mert a gumiból készült szobrok egyáltalán nem tetszenek nekem.
-Igen, mert a kreativitás már óvodás korban is előtérbe kerül nálunk.
-Nekem tetszik és pozitív, hogy ilyen kreatív.
Melyik anyagból készült szobrok tetszenek önnek a legjobban? (fa, fém,
kő, gumi)
-Csak természetes anyagokból pl. fa, valamint tuják, bokrok szoborrá
formálása is színesítené a várost.
-A természetes anyagokból készültek.
-Nekem a gumi tetszik a legjobban, mert érdekes, kreatív és ötletes.
Ismer-e valakit, aki a szobrok vagy a fesztivál miatt látogatott
városunkba?
-A fesztivál miatt többen is, de a szobrok miatt nem tudok senkit.
-A szobrok miatt nem, de a fesztivál miatt sokan jönnek Barcikára. Már a tvben is láttam a fesztiválról reklámot, talán még jegyeket is lehetett nyerni
rá!
-A környékről ismerek olyanokat, akik a fesztivál miatt jönnek, de a szobrok
miatt nem.
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Gyere, ismerd meg színes világunkat!
(L.B.)
Nagyon szeretek Kazincbarcikán, a mi színes világunkban élni. A mi városunk a szobrok városa, a sok régi szobor
mellett új, színes alkotások is díszítik a város tereit. Ezek közül nekem az unikornis a kedvencem. A lakóházak
falát is gyönyörű műalkotások díszítik. A színes város érdekes és tartalmas rendezvénye minden évben a Kolorfesztivál. Szabadidő eltöltésére nagyon sok lehetőség adódik, van uszodánk, sportlétesítményünk, csónakázó
tavunk, kerékpár utunk. A városban mozgalmas a sportélet, sokféle lehetőség adott a sportolásra. 2014-óta a
kihívás napja sporteseményen városunk első helyezést ért el minden évben. Méltán lehetünk büszkék a város
híres szülötteire, akik között sok sportoló, zenész, művész és színész is van. A gyerekek is gyönyörű környezetben
tölthetik szabadidejüket, hiszen rengeteg színes játszóterünk is van. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a miénk
az ország első interaktív játszótere. Ezért szeretek ebben a világban élni, ami mindig színes.

Kolor fesztivál idei programjai, ezek közül kiemelve a Kolor-tavi rendezvények:
2018.08.07
-SKY FANATIC: 20:00
-PUNNANY MASSIF: 21:30
2018.08.08
-PATAKY MŰVEK: 20:00
-EDDA MŰVEK: 21:30
2018.08.10
-Z!ENEMI: 20:00
-TANKCSAPDA: 21:30

2018.08.11
-LIGHTS OFF COLOR FESTIVAL: 21:00
2018.08.12
- ”BORSOD BMT BAJNOKA 2018”: 09:00
-SMINK: 20:00
-RÚZSA MAGDI: LÉGZÉS TURNÉ: 21:30
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Online média elterjedése manapság – B. Sz. M.
Szüleim gyermekkorában (70-80-as évek) a világról szóló információszerzés főleg televízión,
rádión keresztül történt. A környezetünkről való tájékozódáshoz hozzá tartozott a napi sajtó (újság).
Akkoriban nagyon sokan álltak újságért sorba. Abban az időben még nem volt internet, nem rendelkeztek
a hozzá tartozó technikával. Vezetékes telefon sem volt minden családban. A 90-es évek elején
megjelentek a kereskedelmi tévécsatornák, és az internethálózat, valamint elterjedt lassan a
mobiltelefon. Ez által közelebb került hozzánk a világ, minden információ elérhetőbb lett. Anyukám
gyermekkorában ha nem tudott valamit és meg akarta kérdezni a nagymamájától, el kellett mennie
hozzá. Később már elég volt telefonon felhívni, ma pedig mindent meg lehet tudni az interneten
keresztül. Anya az interneten híreket olvas, facebookozik, recepteket keres, de a nyaralásunk helyszínét
és a szállást is onnan nézi ki. Néha játszunk is együtt. Apa az internetet leginkább hobbijának tanulására
használja, de így tartja fenn a kapcsolatot még soha nem látott hazai és külföldi barátokkal. Igaz, filmeket
is szeret rajta nézni.
A táborban résztvevők körében leginkább használt internetes oldalak, alkalmazások:
Google
Facebook
Instagram

Tumblr
Twitter

Snapchat
YouTube

A Tehetség-tábor résztvevőinek szobor tervei

“K” betű - színes ceruzákból
Kazincbarcika város tábla mellett
(Bellon Zsófia terve)

4

