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„VÁLTOZÓ VILÁG:
A TE TUDÁSOD, A TE JÖVŐD...”
Gyógynövény tanfolyam indul…

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ a 
Zsigmond Ferenc Könyvtárral együttműködve valósítja meg az 
EFOP 3.7.3-16-2017 „Változó világ: a Te tudásod, a Te jövőd” 
elnevezésű projektjét. Az igen sokféle tevékenységet felölelő 
programsorozat a felnőtt lakosság számára kínál az egész életen 
át tartó tanuláshoz változatos lehetőségeket. 

Az elmúlt fél év során már lezajlott a fafaragó, a metsző 
tanfolyam, melyeknek a gyakorlati foglalkozásai még folynak. 

Heti rendszerességgel találkoznak az Gasztro klub tagjai, 
változatos ételeket és ízletes házias süteményeket készítve. A jó 
hangulatú foglalkozások minden résztvevőnek új tapasztala-
tokkal szolgálnak.

A Foltvarró körben szintén hetente nagy gonddal készülnek a 
szebbnél szebb textil alkotások.

A Színjátszó kör túljutott első bemutatóján. A Hagyomány-
őrző bálban Csalóka Péter történetét láthatta a közönség. A 
következő darab olvasópróbái is kezdetét vették.

A legkisebbek és az édesanyák a Totyogó baba-mama klub 
foglalkozásain egyedi témákat érintő előadások részesei 
havonta egy alkalommal.

Februárban nagy érdeklődés kísérte az ismeretterjesztő 
előadásainkat. Dr. Bartha Júlia etnográfus „Keleti öröksé-
günk”-ről tartott, fotóval gazdagon illusztrált előadásához 
majdnem kicsinek bizonyult a könyvtár olvasóterme. 
Hasonlóan kellemes élménnyel telt az „Egészség óra”, amikor 
dr. Kádár Magdolna háziorvos és Gál József mentőápoló szak-
avatott tanácsait, gyakorlati példákkal is illusztrálva vehette át a 
hallgatóság.

A pályázat eddigi időszakában tapasztaltak azt tanúsítják 
számunkra, szervezők számára, hogy valós igény mutatkozik az 
ismeretek bővítésére, azzal együtt a társas, közösségi együtt-
létre, mely mozgatója minden hasonló kezdeményezésnek. 

Akik szeretnének bekapcsolódni az EFOP 3.7.3 programban 
megvalósuló további tevékenységekbe, azoknak a követ-
kezőket ajánlom figyelmébe: 

Április hónapban  a Gyógynövény tanfolyam indul
Művelődési Központban. A foglalkozások kéthetente 2×4 
órában zajlanak, amit gyakorlati alkalmak is követnek.

A foglalkozás 
alapvető célja:

- A  m a g y a r 
természetes növényflórában található gyógynövényeket 
biztonságosan felismerjék.

- Okszerűen, terápiás céllal fel tudják használni a 
résztvevők.

- Sor kerül néhány, az otthonaikban, konyhatechnikai 
műveletekkel elkészíthető, a betegség megelőzésére, 
kezelésére alkalmas készítmény előállítására (forrázat, főzet, 
tinktúra, krém). A foglalkozás vezetője: Valkovszki Noémi 
kertészmérnök. A csoport 12 fővel indul. 

Március 7-én indítja foglalkozásait a . Az Helytörténeti kör
itt folyó tevékenység legfőbb célja településünk, tágabban 
értelmezhető közösségünk a Nagykunság és ahhoz kapcsolódó 
történelmi, kulturális, néprajzi sajátosságok őrzése, átörökítése. 
Néhány a tervezett témák közül: – A kunok eredete, 
Magyarországra érkezésük, harcművészetük. Kun László 
királyunk, IV. Béla királyunk – A kunok tárgyalkotó, 
díszítőművészeti hagyományai, népi játékok, kun nyelvi 
emlékek, utcaneveink és a kun hagyományok kapcsolata. 
Kunhalmok és természeti értékeink, városunk neves 
szülötteinek élete és munkássága. Szakmai vezető Víg Márta 
helytörténész.

A  a népdal és népzene kedvelőit várja. A népzenei kör
magyarság tájegységeinek népdalkincseit felkutatni, 
megtanulni és közösségi alkalmakon másoknak is bemutatni a 
fő cél. A program lehetőséget kínál a cigányság zenei hagyo-
mányainak élővé tételéhez is. Településünk több elismert 
cigányzenésszel büszkélkedhet, kik a város és magyar népzenei 
kultúra számára is példaértékű teljesítményt nyújtottak. 
Gyermekeik, unokáik körében ma is vannak, akik kellő zenei 
ismerettel bírva, egy új közösség létrehozásában kamatoz-
tathatnák tudásukat jól felkészült szakmai vezető irányításával.

A megjelölt tevékenységekre várjuk az érdeklődők 
jelentkezését a Művelődési központban.

 Szentpéteriné Lévai Mária

A hungarikumok közé elsőként felkerült nemzeti értékünk a messze 
földön ismert téltemető, tavaszköszöntő Busójárás. A Mohácson élő sokac 
őslakosság által megőrzött hagyomány a török időkben gyökerezik. A 
monda szerint a törökök elől a mocsaras, lápos szigetvilágba menekült 
lakosok, megunva a bujkálást csónakra szállva keltek át a vízen és maguk 
készítette ijesztő maszkot és bundát öltve, zajkeltő eszközöket zörgetve 
űzték el a törököt Mohácsról. 

Az ország legdélibb városában bizonyára sokan megfor-dultak már, 
hiszen a Történelmi emlékhely minden országjáró túra megállóhelye. 
Télvíz idején azonban meggondolja az ember, hogy a közel 300 km-es 
távolságot megtegye.

Az elmúlt hétvége időjárása különösen kegyesnek ígérkezett, így 30 fős 
kis csapatunk lelkesen indult a várva várt esemény megismerésére. A nagy 
távolság észrevétlenül fogyott és már tíz óra után Mohácsra érkeztünk. Itt a 

Busó járni voltunk...


