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A 2. osztály látogatása a Faragó Bt-nél
Iskolánkban október 22-én „Pályaorientációs nap” volt. 

Tavaly a mentősök felelősségtejes munkájával ismerkedtünk 
meg, az idén pedig a mezőgazdasági gépeket és alkatrészeket 
forgalmazó vállalkozással.

Ismét volt személyes kötődés is az osztályban, hiszen Nász 
Pistike egyik nagyszülei a tulajdonosok. Ide látogattunk el 
gyalogtúrával a ragyogó őszi napsütésben.

Belépve a tágas bemutatóterembe „Terülj, terülj asztalka” 
várt bennünket. Csemegéztek is boldogan az elfáradt 
„vándorok”, utána pedig birtokba vették a gépeket. Traktorokat, 

Új foglalkozások
a pályázat keretein belül

Az EFOP 3.7.3.-16-2017-00172 „Változó világ: a Te tudásod, 
a Te jövőd” program keretében a felnőtt lakosság ismereteinek 
bővítését szolgáló sokrétű programok között elindult a fafaragó 
– fa megmunkáló tanfolyam, melynek foglalkozásai 
péntekenként 15 órától zajlanak a művelődési központ 
előcsarnokában 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 lakás-
berendezési tárgy pl. virágtartó faragása, falikép tervezése 
kivitelezése, oszlop megmunkálása.

Helyünk a történelemben gondolatok köré szerveződik a 
Helytörténeti kör II. csoport Boda Mihály történelem szakos 
pedagógus vezetésével. A péntek esténként 17 órától, 
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 szempont-
jából, 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 esemé-
nyekbe.

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.

Lépésről lépésre! – elkészítheted ezeket – illatpárna, tároló-
tasak, majd bevásárlótáska – kunhímzéssel. Megismerheted a 
közelmúltban a Szellemi kulturális örökség jegyzékére 
felkerült örökségünket hamarosan induló varrókör foglal-
kozásain a művelődési központban. Lesz még kötés, horgolás és 
szövés is. Várom a jelentkezőket!
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