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Az élethosszig tartó tanulást szolgáló
közművelődési alkalmak városunkban…
Az elmúlt hónapokban többször is hírt adtunk arról, hogy az
EFOP 3.7.3. 16-2017-00172 Változó világ: a Te tudásod, a Te
jövőd program keretében a felnőtt lakosság ismereteinek
bővítését szolgáló különböző tevékenységek zajlanak, és
havonta változó témájú ismeretterjesztő előadások várják az
érdeklődőket a könyvtárban vagy a művelődési házban.
A pályázati program kezdete óta eltelt egy év során a
betervezett 14 féle tevékenység többsége elindult, sőt van, ami
már le is zajlott, így a Totyogó baba mama kör. A rendszeres
kiscsoportos tevékenységek – gasztro klub, varró kör,
színjátszó kör, népzenei kör, helytörténeti kör, kertbarát kör –
többsége heti rendszerességgel zajlik. Ezen kívül folynak az
ismeretterjesztő előadások, előkészületi szakaszban tart a
Senior akadémia. Tanfolyamok közül megvalósult a metsző, a
fafaragó I. és a gyógynövény tanfolyam, melynek résztvevői
havonta egyszer ismeret megújító alkalmakon találkozna.
Ősztől újabb két kiscsoportba szeretnénk érdeklődőket
invitálni. Ezek egyike a fafaragó – fa megmunkáló tanfolyam,
melynek foglalkozásait hétvégén tervezzük bonyolítani Czupp
Pál fafaragó népi iparművész vezetésével. A képzés a
következő témákat öleli fel: fafaragásról általában –
Nagykunság és Kunhegyes sajátosságai népi faragás
tekintetében, eszköz ismeret, konyhai eszközök pl. fakanál, régi
eszközök – mángorló, használati és lakásberendezési tárgy pl.
virágtartó faragása, falikép tervezése kivitelezése, oszlop
megmunkálása.
Sor kerül a Települési Értéktárban szereplő csónak alakú fejfa
formájának megismertetésére és kialakításának lépéseire. A
foglalkozások során a háztartásban jelentkező javító, felújító
famunkák elsajátítását is megismerhetik a résztvevők.
A kurzus végén egyéni tervek alapján készíthetnek
alkotásokat majd egy, a kész darabokat felsorakoztató kiállítás
keretében mutatják be másoknak is.
Helyünk a történelemben gondolatok köré szerveződik a
Helytörténeti kör II. csoport Boda Mihály történelem szakos
pedagógus vezetésével. A péntek esténként zajló, konzultációs
formában zajló foglalkozásokra várjuk mindazokat, kik a helyi
kötődést, múltunk minél jobb megismerését és történelmünk
jövőt meghatározó szerepét egyaránt fontosnak érzik. A
foglalkozások témái sajátos szemszögből járják körbe a
következőket: közösségi tudat, a kun identitás tartalma, egy
nagykun település, Kunhegyes történelmi koronkénti változása
a magyar történelem meghatározó eseményeinek tükrében. Az
igazán izgalmas megközelítésben tervezett témák közül
néhány: A történelem, mint tudomány megközelítése a
mindennapi élet szempontjából, eszmecsere az egyetemes és
magyar történelem összekapcsolódásáról, bizonyítékokkal,
Kunhegyes szerepe a jelentős magyar történelmi eseményeket
illetően, híres személyeink kunhegyesi látogatása. Kunhegyes
szülöttjeinek bekapcsolódása az országos jelentőségű
történelmi eseményekbe.
Miért jó és szükséges az egészséges nemzeti érzés? Globális
és lokális ﬁlozofálás. Miért jó kunhegyesinek lenni? Lokális
kötődésünk erősítése és interiorizálása.
Kunhegyes 700 éves! A 700 éves helyi történelmi múltunk
örök hagyatéka. Visszaemlékezés gyermekkorunk ünnepségére
(40-50 év közötti korosztály); mindezek közvetítése a ﬁatalabb
korosztály számára.
Szeretett hazánk és szeretett városunk jelenünkben. Aktuális
sikerek és problémák. Megoldási alternatívák a problémákra.
Erőmerítés a kollektív, a nemzeti és helyi múltból egyéni és
közösségi szinten . A fenti témákból is jól érzékelhető, hogy a
kunok történelmét a magyarság történelmével párhuzamot

vonva ismerhetik
meg napjainkig az
érdekesnek ígérkező
foglalkozássorozatba
bekapcsolódók.
Október hónapban az ügyes
kezű, alkotni vágyókat heti rendszerességgel várja a kézműves szakkör,
benne a kunhímzés alapjainak elsajátítását, a
rongyszövés megismerését kínáljuk a kötés és horgolás
alapjainak tanításával.
Valamennyi tevékenységre a művelődési központban van
lehetőség a jelentkezésre.
Az ismeretterjesztő előadások tovább folytatódnak
országosan ismert szakemberek közreműködésével.
Így szeptember 28-án, 14 órakor a Mihály napi sokadalom
programjában kerül sor Bozsik József kertészmérnök, a
Kossuth rádió „Bozsik gazdája” előadására. Az előadás
témája: a gyümölcsfajták és a szőlőfajták világa. A Magyar
Nemzeti Fajtajegyzék alapján, bemutatásra kerülnek a
legfontosabb gyümölcs és szőlő fajták.
Október elején Jakupcsek Gabriellával találkozhat érdeklődő
közönsége a könyvtárban.
Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központban
október 9-10-11-én kerül megrendezésre a SENIOR
AKADÉMIA első alkalma „Lélektől lélekig” – avagy híd a
generációk között a szeretet útján téma köré szerveződő
előadások és közreműködők
október 9.
14.00 A méltó időskor megélhetősége – Idősgondozás
lakóotthonban, felkészülés a szépkor megélésére Kis
Vén Erika Sarepta Idősek Otthona intézményvezető
előadása
14.30 Házi betegápolás, gondozónői hálózat, napközbeni
ellátás Angyal Balázsné Mikrotérségi Szociális
Intézmény Idősek Otthona vezetőjének előadása
15.00 „Kor határtalanul” Endrei Judit előadása
16.30 A kunhegyesi és tiszagyendai színjátszó csoportok
bemutatója
október 10.
14.00 A mozgás öröme idős korban Csirmaz Szilvia senior
örömtánc oktató előadása
14.30 Idős kori reumatológiadr. Molnár Klára
reumatológus előadása
15.00 Gyógyvizeink az egészséges időskori mozgás
szolgálatában - gyógytornász előadása
Örömtánc Csirmaz Szilvia vezetésével
október 11.
10.00 Jubileum, ünnepek a nyugdíjas közösségek életében
– Bemutatkozik a kunhegyesi Nyugdíjas klub
Amatőr közösségek bemutatói
„Ételed az életed” – Nagy Edit dietetikus előadása
16.30 Perjés János a Spirit Színház igazgatója tart előadást
szeretet és művészet kapcsolatáról
17.00 Müller Péter SZERETETKÖNYV SZÍNPADON
zenés előadás Papadimitriu Athina és Kutik Dezső
közreműködésével rendező: Perjés János
Az igen sokrétű tevékenységet felölelő programsorozat
minden elemével célunk hasznos tudást, tartalmas szabadidőt
nyújtani és építő közösségeket létrehozni.
Szentpéteriné Lévai Mária
szakmai vezető

