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„VÁLTOZÓ VILÁG:
A TE TUDÁSOD, A TE JÖVŐD...”

A fenti címmel az EFOP 3.7.3-16-2017-00172. számú pályá-
zati támogatás révén az egész életen át tartó tanuláshoz hozzá-
férés biztosítására a folynak a különböző kiscsoportos tevé-
kenységek az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ-
ban, melyek a felnőtt lakosság ismereteinek bővülését 
szolgálják. 

Ezek a következők:  havonta egy totyogó baba-mama klub
alkalommal a kisgyermekes anyukák aktuális igényeihez igazo-
dóan a gyermeknevelés, foglalkoztatás, szociális lehetőségek 
kérdéskörében szakmai előadók közreműködésével tartják 
foglalkozásaikat Lengyel Lilla klubvezető koordinálásával.

A  iránt érdeklők heti egy alkalommal, keddenként foltvarrás
nyernek betekintést a különböző varrási technikákba Zsoldiné 
Nagy Katalin vezetésével.

A  háztartási ismeretek klub – szintén heti rend-gasztro
szerességgel tartja foglalkozásait Hubai Erika szakoktató és Gál 
László cukrász mester irányításával.

A  kör tagjai első bemutatójukra készülnek Fehér színjátszó
Sándorné rendezésében és felkészítésével Csalóka Péter 
történetét láthatja a közönség. 

Az itt leírt foglalkozások számos új élményt, tapasztalatot és 
jól hasznosítható ismereteken túl kellemes hangulatú együtt 
töltött élményeket szövődő új kapcsolatokat hoznak a bekap-
csolódók életébe. 

A fentieken túl más területeket érintő tevékenységi formák 
elindítására van lehetőségünk a projekt keretében az alábbiak 
szerint: 

A helyi kézműves hagyományok átadását szolgáló heti szak-
körök keretében a kreativitás, önmegvalósítás, együtt alkotás, 
érték teremtés a legfőbb motiváció Itt több kézműves tevé-
kenységet kínálunk heti egy alkalommal zajló foglalkozások 
formájában, melyek egy éven át folynak. Az egyéni fantázia, 
kézügyesség és ízlésfejlesztést szolgáló lehetőségek a rövid idő 
alatt elérhető sikerélményt, mások elismerő dicséretét 

generálhatják.
Kunhímzés és 

cs i pk eve ré s :  a 
település és tájegységünk a Nagykunság sajátos díszítő-
művészete. Alapvető jegyeit ismerhetik meg a résztvevők és 
gyakorolhatják:

Rongyszövés a használaton kívüli ruhaanyagok újra 
hasznosítása mellet a gyapjú szövés alapjait kínálja

Szalma fonással a természetes szálas anyag megmun-
kálásával és formálásával egyedi dísztárgyak, ékszerek, 
ajándéktárgyak készítése a cél.

Népzenei kör foglalkozásai során a népdal és népzene hagyo-
mányainkat, továbbá a kisebbségi közösség hagyományait 
szeretnénk élővé tenni.  A népzenei hagyományok ápolásában a 
Búzavirág népdalkör és a Hajdina citerazenekar valamint 
településen élő a cigány népzenei hagyományokat jól ismerő és 
őrző szakemberekkel együttműködve szeretnénk megva-
lósítani. A foglalkozások heti egy alkalommal tervezettek. 

Helytörténeti kör foglalkozásai a korosztályok együttműkö-
désén alapuló, a település, tágabban értelmezhető közösségünk 
a Nagykunság történelmi, kulturális, néprajzi sajátosságainak 
megismerését, őrzése átörökítését tekintjük kiemelt fontos-
ságúnak, hiszen ez az itt élő emberek identitásának megma-
radásában meghatározó. Ezért a heti találkozások alkalmával a 
fiatalabb és már nyugdíjas, de még az aktív közösségi életet 
igénylők együttműködése, a tapasztalatokon alapuló tudás 
átadás és befogadása kaphat nagy figyelmet.

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.

 Szentpéteriné Lévai Mária
 szakmai vezető

BEMUTATTÁK PERCZE MIKLÓS ÚJ VERSESKÖTETÉT
Tűzről álmodom címmel jelent meg a napokban az Új Néplap egykori 

munkatársa, Percze Miklós költő új verseskötete. December 6-án a Zsigmond 
Ferenc Városi Könyvtárban mutatták be az új könyvet.

A könyvtár vezetője, Kisné Veres Edit köszöntötte a megjelenteket, majd 
kötetlen beszélgetés kezdődött.

– Igyekeztem megfelelni korábbi ígéretemnek, miszerint érzelmesebb, szívhez 
szóló verseket hozok a következő kötettel – kezdte a szerző. Most megjelent 

verseinek jelentős része a kötődést 
j á r j á k  kö rbe ,  é rz e l me i t  é s 
gondolatait szedve rímekbe. A 
kötet illusztrálásában segítségére 
voltak barátai, népi iparművészek, 
Czupp Pál fafaragó és Kovács Imre tiszafüredi kovácsmester. A kiadvány 
szerkesztésében Víg Márta volt segítségére.

A bemutatóra ellátogatott Bátai Tibor költő, a szerző jó barátja, zenés-verses 
párbeszéd alakult ki a rímfaragók között. Érdekesség, hogy Percze Miklós a kötet 
megjelenése előtt születésnapját, a bemutató napján pedig névnapját ünnepelte. A 
szerző számára tehát hármasünnep volt a kunhegyesi alkalom.

Újvári László


