Kolorcity megszületése
A tudatos városépítésnek és a
szerencsés véletlennek is
köszönhetően többmilliárdos
tőke, hazai pályázati pénz és
uniós forrás érkezik
Kazincbarcikára. 2013.
augusztus 19-től szeptember
14-ig tartó Kolorcity fesztivál
is a munkahelyteremtéseket
hivatott elősegíteni. A minta
Svájcból ered. A város az
ország legszínesebb
régiójaként kívánja meg
határozni önmagát. A térségi
imázs javítását egy minden
eddiginél nagyobb szabású
fesztivál is segíti. Ez a fesztivál
idén augusztus 1-től 25-ig tart.
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„Miért jó itt élni?”

„Elsősorban azért jó itt élni, mert itt él
a családom, a barátaim és itt nőttem fel.
„ K.
„Azért szeretek itt élni, mert itt
születtem. A város egyre szebb és
barátságosabb.” I.
„Szeretek itt élni, mert szép a város és
nincs olyan nagy nyüzsgés, mint
például Budapesten.” B.

Színes házfalak
A Kolorcity Kazincbarcika
megvalósításában 2013-tól
2016 nyaráig 30
kazincbarcikai lakó és
középület egy-egy
homlokzata újult meg
modern nagyméretű
műalkotásokkal. Így a
város szebb, mint valaha
volt.

2016.
Álmaid valóra válhatnak.
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Szobrok
Kazincbarcikát a szobrok városának is nevezik, hiszen méretéhez képest
kiemelkedően sok szobrászművészeti alkotás díszíti a tereket és a
közintézményeket.

Parkok, szökőkutak, játszóterek, kerékpárutak és sportcsarnokok a gyerekek szemével
A kedvenc pihenőhelyünk a Csónakázó-tó. A tó közelében található játszótér és
kutyasétáltató hely. Lehet szalonnát sütni és még horgászni is. Itt szokták rendezni a
majálist és a Kolorfesztivál ideje alatt koncertek is vannak.
A városban több helyen is vannak szökőkutak. Itt a Rákóczi téren négy kör alakú
szökőkút is van. Este világítanak, és nagyon hangulatossá teszik a teret.
Sok új játszótér épült Kazincbarcikán, mióta Kolorcity lett. A Völgy-parkban van
a legnagyobb. Kicsik és nagyok egyaránt találnak elfoglaltságot ott. Az óvodásoknak
csúszdavár mászókával, híddal, az iskolásoknak interaktív játékok, a felnőtteknek és
időseknek kondícionáló gépek vannak.
Kerékpárutak hálózzák be Kazincbarcikát. Nagyon szépen, igényesen
megcsinálták ezeket. Mindenki, még én is nagyon szívesen közlekedünk rajtuk.
2016-ban két sportcsarnok épült a városban. Az én iskolám mellett található a
Kazinczy Sportcsarnok. Lehet benne floorballozni, röplabdázni, focizni, kézilabdázni
és kondizni. A másik a Don Bosco sportcsarnok, Kazincbarcika legnagyobb
sportlétesítménye. A város közepén található. Itt nagyszabású rendezvényeket is
rendeznek, például magyar-horvát röplabda meccs, amin én is részt vehettem.
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Kolorfesztivál
Kazincbarcikán 2013-tól rendezik meg a nyári időszakban, rendszerint
augusztusban a Kolorcity fesztivált. Az eseménysorozat képzőművészeti
rendezvényekkel, koncertekkel valamint tánc és színházi programokkal várják
a kikapcsolódásra vágyókat.
A fesztiválról B. Blanka, a rendezvény egyik önkéntese mesélt nekünk.
-

-

-

-

-

Kérlek, röviden mutasd be magad!
B. Blanka Anna vagyok 16 éves, Kazincbarcikán élek, és a Szaléziba járok.
Hogy kerültél kapcsolatba a Kolorfesztivál rendezvénnyel?
2016-ban, amikor az új jövendőbeli osztálytársaimmal akartam felvenni a
kapcsolatot, megismertem Bencsik Tamást és ő segített nekem abban, hogy
bekerülhessek az önkénteskedő csoportba.
Hogy jött az ötlet hogy önkényeskedj a fesztiválon?
Szerettem volna valami hasznosat csinálni a nyáron, de mivel 16 éves még
nem voltam, nyári munkát nem vállalhattam. Úgy gondoltam, hogy az
önkénteskedés jó elfoglaltság lesz.
Milyen feladatokat végzel a kolorfesztiválon?
Tamással a kolor shopban szoktunk lenni, ahol általában az eladásban
segítünk Orsinak a koncertek ideje alatt. A shopban megtalálható hűtőmágnes,
póló, bögre, tornazsák stb.
Hány önkéntes dolgozik még ott?
Egy fesztivál alatt kb. 30, egy koncert alatt kb. 15 fő önkéntes tevékenykedik. A
facebookon egy külön csoportunk is van, ahol 70 taggal rendelkezünk.
Közülük hányan a barátaid?
Általában véve ismerősök és egy kettő közelebbi barát.
Melyik rendezvény volt a legnépszerűbb?
Az ingyenes koncertek népszerűbbek. A tavalyi évig pályázatos pénzen ment a
fesztivál, sok koncert volt, idén csökken a koncertek száma, de akkor is az
ingyenes koncert több.
Van-e a fesztiválnak jellegzetes nyitóprogramja?
2016-ban volt az első felvonulás, de az érdeklődés miatt már nincs.
Köszönjük, hogy válaszoltál kérdéseinkre.
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