Sajtóközlemény
CULTSTREAM, a víz új kultúrája – HUSRB/1602/32/0039

A „CULTSTREAM, avagy a víz új kultúrája” című projekt keretében
megvalósuló
Magyarkanizsa
község
napja 2018. október
19
21.
időszakban valósul meg,
Magyarkanizsai városban.

–

A szegedi Porta Novum Nonprofit Kft-vel, mint fő partnerrel, együttműködve
Magyarkanizsa község a zentai Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központtal
együtt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
keretében a „CULTSTREAM, a víz új kultúrája – HUSRB/1602/32/0039” címmel
közös szakmai projekt megvalósításába kezdett.
A projektum célja a szülőföld megtartó erejének és turisztikai vonzerejének
növelése a meglévő értékek – ezúttal elsősorban a természeti kincsek –
felmutatása révén. A projektum fókuszában a programterület meghatározó
folyója, a Tisza áll. Ma, a globális felmelegedés korszakában a Föld
édesvízkészletének megóvása, a termőterületek elsivatagosodása, az időjárási
szélsőségek új kihívások elé állítják korunk társadalmait, így a régióban élőket
is.
Magyarkanizsa község napja a „CULTSTREAM, a víz új kultúrája –
HUSRB/1602/32/0039” című közös szakmai projekt keretében valósul meg. A 3
napos program eseményei kapcsolódnak a Tisza-folyó meghatározó szerepére
az irodalomban, a kultúrában, a környezetvédelemben, a határon átnyúló
együttműködésekben, a gondolkodásban és az emberi kapcsolatokban.
A rendezvénysorozat keretében a magyarkanizsai önkormányzat fogalmazási
versenyt hirdet a község általános iskoláinak felső osztályos tanulói számára Az
én Tiszám / Varázslatos vizeink címmel.
A község alsó osztályai viszont szintén Az én Tiszám / Varázslatos vizeink
címmel képzőművészeti pályázatra nevezhetnek. Az osztályközösségnek
közösen kell elkészítenie a kollázst, képzőművészeti alkotást, tehát
osztályonként egyet minél ötletesebb, kreatívabb kivitelezésben.
A szervezők fotópályázatot is hirdetnek mégpedig két korosztályban, a 15‒25
évesek és a 25+-osok kategóriájában Az éltető víz címmel. A pályázatok
eredményhirdetésére és a díjak átadására a községnapi rendezvénysorozat
keretében, október 20-án kerül sor a Művészetek házában 18.00 órától a
jubileumi harmonika-koncert keretében.
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Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A
dokumentum tartalmáért teljes mértékben Magyarkanizsa község vállalja a
felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és
/ vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

