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A Búzavirág népdalkör és a kunhímző csoport tagja meghívást 
kaptak a vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központ szervezésében 
zajló IV. Szomszédolás Nemzetközi Folklór Fesztivál és Kiállítás 
programjára. 

Izgalommal készülődtek a népdalkör tagjai, hiszen hosszú idő 
óta nem volt alkalom a közönség előtti éneklésre, ahogyan a 
hasonló közösségekkel való találkozásra sem. Díszítőmű-
vészetünk népszerűsítésére is lehetőséget kínáló eseményre 
október 16-án  került sor.

Az eseménynek helyet adó kulturális intézmény, mely 2013-
ban épült – küllemében, belső modern tágas tereivel, a 

vendéglátók szívélyes fogadtatásával lenyűgözött valamennyi-
ünket. 

Az előcsarnokban Dabas és Térsége Kézműves Egyesület 
iparművészei, Pesti János a Népművészet mestere fafaragó és a 
kunhegyesi Kunhímzők kiállítása fogadta a látogatókat. A meg-
nyitót követően a színházteremben népdalkörök, néptánccso-
portok és népzenei együttesek bemutatói követték egymást. A 
napot valódi görög zene és táncház zárta Sarantis Mantzourakis 
buzuki művész és felesége tolmácsolásában.

A programon való részvétel költségeit a „Kultúrával 
lélegzetvétel” pályázati forrás biztosította.

 Szentpéteriné Lévai Mária

„Szomszédolás”

Őszi Irodalmi kaszinó
azaz

a harminc éves kalendárium... és más helyi kiadványaink, íróink ünnepe

A településünk helytörténeti kiadványai között 1991-óta 
folyamatosan megjelenik a Kunhegyesi Nagykun 
Kalendárium. Az idén 30 kiadását elérő kalendárium.  
hiteles forrásként szolgál a történelmi, gazdasági, oktatási, 
kulturális közösségi vallási életet érintő kérdések 
tekintetében. A tudományos alapokon nyugvó kutatások, 
személyes portrék, határon túli testvérkapcsolatokat 
bemutató írások, jelen kor kiemelkedő történései mellett 
irodalmi írásoknak, alkotók bemutatkozásának is helyt ad 
kiadványunk. Néhány jeles személyiség, az eddigiekben a 
kötet lapjain publikált az alkotók közül: Körmendi Lajos, 
Jenei Gyula, Dienes Eszter, D. Szabó Miklós, Kerekes 
Géza, Simai János, Török Lászlóné, Bagi Aranka, 
Percze Miklós, Karap Zoltán Molnár Ádám, . Sajnos 
közül többen már csak műveiken keresztül vannak jelen 
mindennapjainkban. Rájuk is emlékezve, a még aktív 
alkotók személyes közreműködésével „  ŐSZI Irodalmi 
kaszinót” rendezünk november hónapban a művelődési 
központban a HUNGARIKUM BIZOTTSÁG támoga-
tásával. Az esemény részét képezi az előzetesen 
meghirdetett előadói , helyi gyökerű írók műveiből 
verseny az általános és középiskolás korú diákok és az 
óvodás korúak körében.

A felkészüléshez kiemelt forrásként ajánljuk a 
kalendárium mellett a Szavak szárnyán című, szintén az 

érintet írók alkotásait összefoglaló kötetet, valamint 
Percze Miklós Dínó Dini iskolája  gyermekverses 
kiadványát.

A november 25-én megrendezésre kerülő program 15 
órakor a gyerekek szavalóversenyével kezdődik, amit 17 
órától, minden korosztály számára nyitott Őszi Irodalmi 
Kaszinó meghívott vendégeivel – , Bak Anita újságíró
Percze Miklós író, Karap Zoltán – Víg Márta 
helytörténész beszélget pályájukról, irodalomhoz való 
kötődésükről.

Az előadói verseny zsűrijében Bak Anitát, a Kossuth 
Rádió szerkesztőriportere, Baranya Pálné nyugalmazott 
iskolaigazgató és Fehér Sándorné nyugalmazott óvoda-
pedagógus vesz részt. Az tehetséges előadókat helyi és 
térségi irodalmi, helytörténeti kötetekkel, művészeti 
kiadványokkal és emléklapokkal díjazzuk.

A programhoz kapcsolódóan kerül bemutatásra a 
művelődési központ előcsarnokában Percze Miklós 
Egyenes kifli négyszögletű perec legújabb gyermek-
kötetének illusztrációiból készült kiállítás. A kötet 
illusztrátorai: Járdán Mátyás és Járdánné Liga Erika

Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel várunk az 
érvényben lévő járványügyi szabályok betartásával!

Szentpéteriné Lévai Mária


