
PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ 
 
A Marcali Városi Kulturális Központ 75.000 forintot nyert Az Érintés varázsa – kézműves 

foglalkozássorozat felnőtteknek a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez az alkotás örömével 

elnevezésű projektjével a marcali önkormányzat Oktatási és Közművelődési Bizottságától. 

 

A rendezvény helye és ideje: 

Kulturális Korzó (Múzeum köz 5.) 2013.  október 12. 

Művelődési Ház (Széchenyi u. 3.)             október 26. 

Kulturális Korzó                                        november 16. 

Művelődési Ház                                         november 30.  

 

Beszámoló: 

Az elmúlt évek gyermekeknek meghirdetett játszóházi programsorozata kapcsán azt 

tapasztaltuk, hogy a szülők is szívesen bekapcsolódnak gyermekeik kézműves 

tevékenységébe. 

Ez, a felnőttek körében tapasztalható igény indította útjára az Érintés varázsa elnevezésű – 

kézműves foglalkozássorozatot felnőtteknek, a szabadidő kulturális célú eltöltését az alkotás 

örömével. Akadt olyan résztvevő, aki mindegyik foglakozásba bekapcsolódott. 

Az előzetesen tervezett öt foglalkozás helyett, a pályázati támogatás tükrében, négy kreatív 

foglakozásra került sor. 

 
Október 12. 14-17 óráig: Üvegfestés, selyemfestés 

Foglalkozás vezető: Babainé Mikó Beáta pedagógus, rajztanár 

Helyszín: Kulturális Korzó 

 
 



Október 26. 14-18 óráig: Agyagozás, mázatlan edény készítése 

Foglalkozás vezető: Sabján Veronika iparművész 

Helyszín: Művelődési ház 

 
November 16.: 14-17 óráig: Patch –work varrás, karácsonyi ajándék tárgyak készítése 

textilből 

Foglakozás vezető: Babainé Mikó Beáta 

Helyszín: Kulturális Korzó 

 
November 30. 14-18 óráig: Agyagozás, mázatlan ajándék tárgyak készítése 

Foglakozás vezető: Sabján Veronika iparművész 

Helyszín: Művelődési ház 

 

A kézműves foglakozásokon esetenként tíz ember részvételére számítottunk, az egyéni, 

személyre szóló, kiscsoportos műhely munka így volt áttekinthető és biztosított. 

Az elkészült tárgyakat a résztvevők hazavihették, s ahogy elmondták, még nagyobb kedvet 

kaptak arra, hogy a megismert kézműves technikákat otthon is gyakorolhassák. Igény merült 

fel arra, a programokra jelentkezők között, hogy a jövő év folyamán folytatódjon az „Érintés 

varázsa”, más-más technikák megismerésével, ill. az eddig megismertek gyakorlásával, 

továbbfejlesztésével, amelyeket szakemberek vezetésével sajátíthatnak majd el. 

A jó hangulatú foglakozások során igényes munkák, sokszínű alkotások születtek, amelyek 

sikerélményt adtak a felnőtt alkotóknak. 

A szabadidő kulturális eltöltéséhez kínált kézműves programjaink, úgy érezzük, elérték 

céljukat: a kreatív, alkotó ember állt a foglakozások középpontjában. 

 

 

Marcali 2013. december 24. 

T. Molnár Gertrúd 

szakmai igazgató-helyettes 



Marcali Városi Kulturális Központ 


