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Alkotótábor 2019.
Augusztus elején rendezte meg a művelődési központ a
kézműves alkotótáborát. A tábor kínálta alkotói tevékenységek
– fafaragás, agyagozás, kunhímzés, szövés, rajz, gyöngyfűzés
és tűnemezelés negyven főt vonzott és késztetett minél több
mesterség kipróbálására.

Az alkotás mellet sor került érdekes témák kiemelkedő
szakembereinek előadására is. Vendégünk volt Bán Andrea
néprajzkutató, aki a népi díszítőművészet sokoldalú
felhasználhatóságát, a régi motívumok újszerű
alkalmazhatóságát mutatta be a hallgatóságnak, a kunhímzés
újraéledésének bemutatásával. Víg Márta a kunkapitány
tisztségéről, a redemptióról tartott előadást. Egy nap erejéig
ismét kipróbálhatták a gyerekek a kosárfonást, helyi
szakemberek vezetésével. Az Ízőrzők szilváslepényt és
krumplispogácsát készítettek a táborozóknak. A szépség
délután szülői segítséggel valósult meg.
A tábort idén is kirándulás zárta. Kunhegyes Kultúrájáért
Alapítvány támogatás révén Debrecenbe indult a kis csapat,
ahol a Déri Múzeum tárlatait nézhettük meg, köztük a
Munkácsy trilógiát. A nap második részét a Kerekerdő

Élményparkban töltötték a táborozók felejthetetlen
élményekkel gazdagodva.
A XXVIII. Legénybot alkotótábort összességében idén is a jó
társaság jellemezte: ügyes kezű és jó fantáziával rendelkező
gyerekek és felnőttek találtak egymásra egy hétig. Így gyorsan
repült az idő és értékes alkotások születtek.
Szentpéteriné Lévai Mária

XI. Matek tábor
A nyári szünet végén ismét matek táborba hívtuk diákjainkat
augusztus 21-22-23-ára.
Az első két nap a 4-7. osztályos tanulók jöttek a Siloam
Gyógyászati Központ Erdei iskolai termeibe, ahol örömmel

üdvözöltük őket. A két nap folyamán először névjegykártyát
készítettek, majd csapatokban logikai feladatokat oldottak meg,
képes feladványokkal pedig egyénileg gyürkőztek meg. A volt
7.-es tanulóink: Nóri, Zsuzsi és Csenge az elmúlt évek felvételi
feladatokhoz kapcsolódó problémáival találkoztak. A nagy
melegben egy kis jégkrémmel hűsítettük magunkat. A második
napon Jenga versenyt hirdetünk, amely döntőjében Szabó
László és Nagy István játszotta a döntőt, melyet végül Laci
nyert meg. Majd a nap végén értékeltük az előző napi
teljesítményeket kis ajándékokkal. Az első versenyfeladat
helyezettjei: 1.Fehér Attila, 2. Szentesi Tamás, 3. Trencsényi
Márk. A 2. feladat helyezettjei: 1. Tokai Bence, Fehér Attila,
Ambrus Tímea és Szentesi Tamás, 2. Juhász Rebeka és Kolláth
Mariann, 3. Trencsényi Márk és Kolláth Imre lett. Az értékelés
után mivel még volt energiájuk a résztvevőknek ﬁgyelem- és
koncentráció fejlesztő játékokat játszottak, illetve a térlátást
elősegítő feladatokat oldottak meg a gyerekek. Mindenki egy
kis ajándékcsomaggal térhetett haza, ezzel is segítve számukra a

