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Kunhegyesi Híradó

2017. Augusztus

Július 17-23 között huszonharmadik alkalommal valósult
meg a Nagykunsági alkotótábor Bácsfeketehegyen. A szervezők már februárban felkérték a kunhegyesi kézműves
mestereket a táborban való közreműködésre. Így 16-án hatfős
kis csapat indult útnak –kosárfonás, foltvarrás, szövés, kunhímzés és tűnemezelés ismeretinek kölcsönös megosztására. A
felnőtteket elkísérte Horváth Kata és Hanna is, akik nagyon
hamar barátokat szereztek a helyi táborozók körében. Kézműves felkészültségük segítette az időnként feltorlódó apróságok
érdeklődésének tompítását. A zokniból készült különböző
állatﬁgurák, látványos tűpárnák, telefontokok minden korosztályt a varráshoz vonzottak. A kitartóbbak és erősebb kezű
gyerekek a kosárfonásban próbálhatták ki alkotóképességüket.

A legnagyobbak kunhímzett könyvborítót, asztalterítőt,
tolltartót készítettek. Különleges anyagú rongyszőnyegek,
papír-fonott kosarak, kaspók, tűnemezelt állatﬁgurák és
gyöngyékszerek sorakoztak a táborzáró kiállításon. Délutánonként a csigakészítés menetét ismerhették meg a résztvevők,
miközben a helyi és a nagykunsági lakodalmas szokások, étkezési hagyományok is felidézésre kerültek.
Négy év kihagyás után ismét jó érzéssel töltött el bennünket
az együttalkotás élménye. A tábor hangulatát néhány fotón
keresztül próbálom az olvasóknak közvetíteni.

A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Család-és
Gyermekjóléti Szolgálata ez évben is megszervezte a szociálisan rászoruló gyermekek részére a nyári bűnmegelőzési
program keretében a nyári napközis tábort 2017. július 3-tól –
július 7-ig, és a nyári szabadidős klubfoglalkozást 2017. július
10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20. időpontokban.

interaktív beszélgetést, melynek célja az volt, hogy elkerüljék
az áldozattá válást. (felhasznált anyag: Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendőr-kapitányság „ Kántor „ nevű kiadványa)

Nyári napközis tábor:
Gyermekzsivajtól volt hangos a Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat udvara 2017. július 3-tól – július 7-ig, mivel a szolgálat családsegítője, erre az időpontra szervezte a hagyományos
nyári napközis tábort. A résztvevők a szolgálat gondozottjai voltak, összesen 13 fő gyermek. Alig várták már, hogy kezdődjék a
tábor! Korán reggel megérkeztek, 7.30 órakor minden gyermek
jelen volt. Fejér Ildikó családsegítő és az önkéntes segítők, valamint kötelező a közösségi szolgálatot teljesítő diákok várták
nagy szeretettel a gyermekeket.
Hétfőn a első tábori napon ﬁnom reggeli után Hajnal Istvánné
jelzőrendszeri tanácsadó, koordinátor, mentálhigiénés
asszisztens tartott a gyermekeknek egy bűnmegelőzési

Szentpéteriné Lévai Mária

A felfrissítő gyümölcs tízórai után mentálhigiénés önismereti
játék kezdődött, melynek során a jelenlévők verset írtak,
amelyben önmagukról vallottak. Ezt követően a középiskolás

