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PROGRAM:„Útravaló a kreatív jövõbe”
15.00-15.10 Köszöntõt mond:Szabó András TÁMOP-3.2.3./A-11/1-2012-0150 

Kunhegyes Város Polgármestere

15.10-15.25 A lezajlott projekt tevékenységeit Kunhegyes Város Önkormányzata és a Kunhegyes 
bemutatja Szentpéteriné Lévai 

Városi Könyvtár és Közmûvelõdési Intézmény 
Mária projektmenedzser és 

tisztelettel meghívja Önt a Társadalmi Megújulás 
Lukácsné Nagy Erika szakmai 

Operatív Program keretén belül a TÁMOP-3.2.3./A-
vezetõ

11/1-2012-0150 „Építõ közösségek” 3. ütem – A) 
15.25-15.40 Kunhegyesi Mazsorett csoport 

közmûvelõdési intézmények a kreatív iparral 
bemutatója

kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését 
15.40-15.50 Kunhegyesi Citera csoport 

elõsegítõ új tanulási formák szolgálatában, 
bemutatója

elnevezésû projekt záró rendezvényére
15.50-16.00 Konzultáció a sajtó képviselõivel

2014. november 25. (kedd) 15 óra (regisztráció) 15.00-16.00 „Így alkottunk mi” – a projekt 
Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központ keretében lezajlott alkotói területek 
(Kunhegyes, Szabadság tér 7.) produktumaiból készült kiállítás

MEGHÍVÓ

2014.11.05.
Kunhegyes Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Útravaló a kreatív jövõbe” TÁMOP-3.2.3./A-11/1-2012-0150 projekt zárásáról

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg a fenti 
elnevezésû program. A TÁMOP -3.2.3/A-11/ tevékenység, a közmûvelõdési intézmények számára 
teremtett lehetõséget, hogy a kreatív iparral kapcsolatos alapképességek kerüljenek fejlesztésre, új 
tanulási formákat kínálva mindazoknak, akik kellõ kézügyességgel, alkotói fantáziával és 
érdeklõdéssel rendelkeznek az alkotói folyamatok iránt. A pályázó Kunhegyes Város 
Önkormányzata, a pályázati tevékenység megvalósítója Kunheges Városi Könyvtár és 
Közmûvelõdési Intézmény. A megvalósításra felhasznált támogatás összege: 28.46 millió Ft.

A fejlesztésnek köszönhetõen, 27 hónapon keresztül  a következõ foglalkozásokat kínálta a megvalósító, az 
Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központ térítés mentesen: kunhímzés, csipkeverés, szövés, 
fazekasság, csuhézás, szalmafonás, képzõmûvészet, design klub, elõadómûvészetek közül 
mazsorett és citera. A heti rendszerességgel lezajlott foglalkozásokat intenzív alkotói idõszak követte a 
nyár folyamán megvalósult Legénybot alkotótáborban. Ezen kívül szakmai kirándulások, 
mûhelylátogatások, az egyes területeket bemutató elõadások, középfokú képzõ intézmények 
bemutatkozása tette teljessé a tanulási folyamatokat. 
. 
A program legfõbb célja, a helyben hagyományokkal rendelkezõ kézmûipar megismertetése, a kapcsolódó 
ismeretanyag átadása. A megvalósítás helyszíne az Ilosvai Városi Mûvelõdési Központ. 
Kedvezményezettek köre az általános iskola és a középiskola tanulói voltak. A megvalósítás jól szolgálta a 
közoktatási és közmûvelõdési intézmények együttmûködését.

A projektrõl bõvebb információt a  oldalon olvashatnak.
További információ kérhetõ: Szentpéteriné Lévai Mária projektmenedzser 

Lukácsné Nagy Erika 
 tel: 59-530-030

www.kunhegyeskultura.hu

hajdina@externet.hu

lukine@externet.hu


	Oldal 7

