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Kunhegyesi

Változó világ: a Te tudásod, a Te jövőd…
A fenti címmel az EFOP 3.7.3-16-2017-00172. számú pályázati támogatás
révén az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítására a következő
tevékenységeket indítja az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ,
melyekre várjuk a felnőtt lakosság köréből az érdeklődők jelentkezését:
- Fafaragó tanfolyam melyben 12 alkalommal a lakás és környezetében
adódó apróbb famegmunkálással járó folyamatokat sajátíthatják el a résztvevők. Ezen
kívül apróbb lakás-díszítőelemek elkészítésére is kiterjednek a foglalkozások. A
részvétel ingyenes a kurzust Czupp Pál fafaragó népi iparművész vezeti. Az anyag és eszköz
biztosított az elkészített tárgyak hazavihetők.
- Szeptember 7-én induló Metszési tanfolyamra hétvégente kerül sor. Benne a metszési
alapismereteket sajátítják el a jelentkezők. Témák: gyümölcstermő növények csonthéjasok, szőlő málna szeder és mindezek termő
elemei, metszési alapfogalmak, metszés eszközei, különböző növények telepítése és gyakorlat is része a 12 alkalomból álló
kurzusnak. Részvétel ezen is ingyenes. A képzést vezeti: dr. Valkovszky Noémi kertészmérnök.
- Gasztro – háztartási ismeretek klubjában ﬁatal háziasszonyok számára 50 alkalomból álló heti foglalkozás sorozatot
indítunk a Művelődési Központban. A foglalkozások elsődleges célja az egyszerűen elkészíthető, a népi étkezés szokásait és az
egészséges táplálkozás kívánalmait ötvöző eljárások elsajátíttatása. Mindemellett a különböző háztartás vezetési praktikák
megismertetése. Szakmai vezetők: Hubai Erika szakoktató és Gál László mestercukrász. A foglakozások hétköznap
délutánonként 3 órás időtartamban zajlanak heti rendszerességgel.
- Felnőtt színjátszó kör szeptembertől kezdi meg foglalkozásait Fehér Sándorné drámapedagógus vezetésével. Célunk a
felnőttkori személyiség formálás, az önmegvalósítás, az önkifejezés és egyfajta magabiztosság építése a foglalkozási alkalmakon.
Az egymásra ﬁgyelés, kölcsönös bizalom mindenki számára fontos és meghatározó eleme a közösség építésnek. Reményeink
szerint igazi közösség születik a foglakozások folyamán. A résztvevők közös alkotás révén önbecsülésüket növelve, mások
elismerése nyomán élhetnek meg sikereket.
- Totyogó Baba-mama klub már működő tevékenysége a projektnek. Benne a kisgyermekes édesanyák a gyermeknevelési
tevékenységét kívánjuk segíteni. A gyermek és édesanya személyiségfejlődését szolgáló programok, szakemberek várják a havi
rendszerességgel zajló programokra az érintetteket. Legutóbbi foglalkozás témája a csecsemőkori szocializáció, az első
közösségbe indulás volt. Vendég szakember Németi Anita kisgyermek-gondozó volt. Klubvezető: Lengyel Lilla.
Az érdeklődők az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központban tájékozódhatnak az egyes tevékenységekről, a részvétel
feltételeiről. Célunk hasznos tudást, tartalmas szabadidőt nyújtani és építő közösségeket létrehozni.
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