
Az elmúlt hónap megyénk bővelkedett kulturális szakmai kon-
ferenciákban. Ezek témáiban a kultúraközvetítés jelenlegi helyze-
téről, bevált hasznos gyakorlatok megismerhetőségéről, a hagyo-
mányok megőrzéséről szóltak, elismert szakemberek bemuta-
tásában. Néhányhoz településünk is 
több szempontból kapcsolódott, így a 
tapasztalatszerzés, és tevékenysége-
ink szélesebb körben való megismer-
tetése miatt is bekapcsolódtunk a 
rendezvényekbe.

Így a Jásztánc Alapítvány által 
pedagógusoknak és közművelődési 
szakembereknek meghirdetett szak-
mai konferenciára látogattunk el, ahol 
az ország több pontjáról érkező érdek-
lődők, a néphagyomány átadásának és 
közvetítésének lehetőségei ismerhet-
ték meg az oktatásban és a közműve-
lődésben. Az előadásokon és a gya-
korlati foglalkozásokon keresztül 
bevált módszereket, jó példákat sajátíthattak el a résztvevők a 
népi játékok, népdalok, népszokások tanításának tekintetében, 
valamint egy kiállítás keretein belül ötleteket meríthettek a 
hagyományos kézműves mesterségek gyermekekkel való 
megismertetésére. Kunhegyes, a Kun Kézmű Termék 
Szövetkezet és a Start Minta foglalkoztatás kereteiben készített, a 
kun díszítőművészet elemeit jól alkalmazó darabokat állított ki. 
Ezek mindegyike a gyermekek és szülők számára vonzó, újszerű 
és egyedi darab: szalma játékok – teknőscsalád, pillangó, asztali 
eszköztároló, szalvétatartó, kunhímzett zsebes zsák és tornazsák 
valamint rongyból szőtt játszószőnyeg.

A Nagykunság legjellemzőbb díszítőművészeti ágának őrzői 
művelői gyűltek össze Kisújszálláson október 28-án. „Isten adta, 
tündér ihlette” Kunhímzés, szűcshímzés é szűrhímzés a Nagy-
kunságban címmel a helyi Morgó Hímző kör tagja meghívására 
Karcag, Kunmadaras, Berekfürdő, Túrkeve és Kunhegyes alkotó 
körei gyűltek össze. A téma kiváló tudományos kutatói – 
etnográfus, néprajzkutató, népi iparművész, hasznos ismeretek 
megosztásával igyekeztek segíteni a téma iránt elkötelezetteket. A 

települések hímzőinek munkáiból és a kisújszállási archív 
darabokból rendezett kiállítás igazi kuriózum, nem csak a 
hímzőknek, hanem az átlagos szemlélőknek is. A tárlat 
egyediségét az eredeti darabok mellett, a mai kun településeken 

folyó kimagasló díszítőművészeti 
tevékenység együttesen mutatja be a 
Nagykunság egyedi szépségű nép-
művészetét. Ezért is ajánlom azoknak, 
akik tehetik, hogy november 17-ig 
tekintsék meg a kisújszállási Művelő-
dési központban – a tárlatot.

A hónap végén Abádszalókon 
került megrendezésre, a Tudomány 
napja alakalmából „Kulturális értékek 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében” 
elnevezésű konferencia. Szervezője a 
JNSZ Megyei Tudományos Egyesü-
let. Az előadások az alábbi témákat 
ölelték fel:

- településtörténet – Abádszalók, 
- jászok jelképe – Lehel kürt, 
- kulturális fesztiválok jelentősége – Juhász fesztivál 

Túrkeve, 
- hagyomány és gazdaság szerepe a közösségfejlesztésben,
- tájismeret, tájhasználat tapasztalatai a Közép-Tisza , 
- érték és identitás összefüggései napjainkban – 

Kunhegyesen,
- papok, pedagógusok, könyvtárosok az ismeretterjesz-

tésben – Tiszafüred
- valamint Körmendi Lajos írói munkássága.
A témák sokszínűsége és az előadók kiválósága – dr. Pásztor 

István Phd geográfus, egyetemi adjunktus, dr. Bathó Edit Phd 
néprajzkutató, múzeumigazgató, dr. Tóth Albert emeritus 
professzor, Rideg István irodalomtörténész – jól érzékelteti a 
tudományos ülés jelentőségét. 

Ezért is volt különösen megtisztelő a lehetőség részt venni az 
előadások sorában. Helyi érték, identitás Kunhegyesen – téma azt 
próbálta bemutatni, hogy napjainkban miként használható egy 
kulturális érték (népi kézműves tevékenységeink) értékterem-
tésre, eladható termék előállításával munkahelyteremtésre, a 
településhez kötődés erősítésére, közösségek létrehozására. Az 
előadásomban a kézműves foglalkoztatás kialakításának 
folyamatát, az általa megvalósuló érték őrző és érték közvetítő 
tevékenység működését, a termékek előállítását és az értékesítés 
lehetséges módjait volt alkalmam bemutatni.

A bemutatott szakmai konferenciák mindegyike kétoldalú 
hasznossággal bír a szakma, de közösségeink számára is. Így a 
települések, térségek kulturális tevékenységének kölcsönös 
megismerése, saját tevékenységünk szélesebb körű jó értelemben 
vehető reklám lehetősége. Mindezekből merítve új elemek 
gazdagíthatják mindennapi munkánkat, mely számunkra és 
környezetünk számára is egyaránt fontos.

Írásommal egyidejűleg szeretném az olvasók figyelmébe 
ajánlani mindazon termékeket, melyeket ügyes kezű asszonyaink 
folyamatosan készítenek a Művelődési Központ műhelyében 
folyó Start foglalkoztatás keretében. A kunhímzett textilek, 
szalma és csipke ajándéktárgyak, valamint szövött szőnyegek 
megtekinthetők és meg is vásárolhatók. Mindezzel értékeink 
megőrzését szolgáljuk.
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