
Végéhez közeledik a TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0210 Kultúra szárnyán a Föld körül 

projekt Kozárdon. 

 

Kultúra szárnyán a Föld körül záró eseményére kerül sor 2014. november 22-én 15 órai 

kezdettel Kozárdon az IKSZT (Fő út 47.) épületében megrendezésre kerülő projektzáró 

kiállítással. 

A program a TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0210 pályázat adta lehetőség segítségével  valósult 

meg. 

Az elmúlt tizennyolc hónap során bejártuk a Földet a kultúra különböző ágainak segítségével.  

Ismeretterjesztő előadásokon barangoltunk a Bihar hegységben, a régi Jugoszlávia területén és 

megnéztük Görögországot a geológus szemével.  Bejártuk a honfoglaló magyarok útját és 

államot alapítottunk a Kárpát- medencében. Évezredeket mentünk vissza az időben, s bele 

tekintettünk az őslénytan tudományába.  

Kézműves foglalkozásokon ősi mesterségeket tanultunk, mint a nemezelés, kosárfonás, 

agyagozás, csuhézás vagy a gyertyaöntés.  Bőrből használati eszközöket készítettünk, míg 

gyöngyből ékszerek keletkeztek az ügyes kezek alatt. lakásainkat az itt készített virágkötészeti 

alkotásokkal díszítettük fel. Egy évvel ezelőtt az ünnepekre készülve mézes kalács illata 

lengte be az IKSZT termeit, melyeket itt sütöttünk és díszítettünk. 

A gyerekek a különböző alkalmakhoz kapcsolódó játszóházakban bizonyították, hogy milyen 

ügyes kezűek. Készültek művek a mikulásnak, megfestették a tenger világát és saját kezűleg 

készített űrhajójukat lőhették fel a Buborék napon. 

Közös kirándulásokra invitáltuk az itt lakókat és a környező település érdeklődőit. Jártunk a 

koronázó városban Székesfehérváron, ahol a múlt és a jelen összhangját csodálhattuk meg.  

Az Északi-középhegység vadvilágával ismerkedtünk meg a miskolci vadasparkban. 

Királyainknak asszonyaik iránti bőkezűségéből kaptunk ízelítőt a diósgyőri várban. 

Összehoztuk a zenét és az irodalmat.  A felnőtteket a Kávészünet együttes megzenésített 

versekkel szórakoztatta több alkalommal is. Egy estére a községbe költöztettük az operett 

világát.  Felejthetetlen élményt szerezve nemcsak Kozárd, de a környező települések lakóinak 

is.  A gyerekek a játék örömét a megzenésített történetekkel kombinálva a Katicabogárka 

együttes közreműködésével élvezhették.  

Az irodalom kedvelőkkel beszélgettünk Petőfi művészetéről, Csokonai viszonyáról 

Debrecenhez és találkoztunk a megye aktív poétáival. 

Németországba látogattunk a Grimm testvérek meséinek segítségével. Szintén a mesék 

birodalmán keresztül ismerkedtünk meg Afrikával, az indiánok múltjával és nem hagytuk ki a 

magyar népmeséket sem. Ezeken a délutánokon a gyerekek betekintést nyertek a meséken 

keresztül az aktuális népek életmódjába, természeti környezetébe, szokásaikba. 



A járás iskolás tanulói több alkalommal is megmérettették magukat a program során. 

Hallottunk verseket a télről, mondákat Mátyás királyról és kedvelt meséket.  

A fiatalságot a különböző kvíz játékokkal kovácsoltuk össze és ösztönöztük a tanulásra. 

Kitartást, összpontosítást igényeltek a megvásárolt puzzle-k kirakásai. 

A programban megmutattuk az ügyek kezű kozárdiak munkáit. Betekintést nyújtottunk a 

katolikus vallás tükrében az élet folyamatáról, születéstől a halálig. 

A projekt során megvásárolt eszközök (kiállítási asztalok, társasok, bábok, paraván) 

segítségével a jövőben is színvonalas programokat tudunk biztosítani az IKSZT-be látogatók 

számára. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kozárd, 2014. november 30. 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Kultúra szárnyán a Föld körül 

 

A Kozárdért Alapítvány kihasználva a TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0210 pályázat adta 
lehetőséget az elmúlt 18 hónap során összefogva a helyi és a szomszédos falvak lakóival a 
kultúra különböző ágai segítségével bejárta a földet.  

A program keretében elnyert 4.968.574 Ft-nak köszönhetően az érdeklődők több alkalommal 
vehettek részt ismeretterjesztő előadásokon, zenés irodalmi délutánokon, országjáró 
kirándulásokon. Folyamatosan látogathatták a kézműves foglalózásokat. 

A kicsik több program keretében ismerkedtek a mesék világával, míg az iskolások tudásukat 
és tehetségüket mérhették össze a különböző irodalmi versenyeken. 

A projekt eredményeként összekovácsolódtak a fiatalok, rég elfeledett mesterségek 
elevenedtek meg a szakember segítségével az ügyes kezű érdeklődők kezei alatt.  

Nőtt a célcsoport kulturális műveltsége, szélesedett látókörük. Az itt élő emberek olyan 
tudáshoz és ismeretekhez jutottak, melyekre önmaguktól nem lettek volna képesek, illetve 
nem tudtak volna megvalósítani. 

A program végrehajtása egy részmunkaidős dolgozót igényelt, melynek bére szintén a 
támogatás terhére lett elszámolva. 

Az elmúl másfél év pillanatképeit megörökítő fotók a 
www.facebook.com/KozardertAlapitvany  oldalon láthatók.  

 

 

További  információ: 

Figuráné Csáki Zsuzsanna 0630/2955316 
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