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Ikrek hava – Ikrek napja
2014.
A gyermekvállalás az egyik legnagyobb döntése a leendõ
szülõknek. Óriási kihívás, egyben a legnagyobb öröm is, mely
egy életen át tart. Megfogalmazhatatlan a pillanat, amikor
kiderül az anya számára, hogy az a csoda, melyre párjával
várnak nem egy, hanem kettõ esetleg három… Az elsõ néhány
nap vegyes érzelmeket ébreszt, különösen ha elsõ gyermek (ek) érkezésérõl van szó. Az ijedség, a bizonytalanság, a félelem
együtt van jelen, de mindezt legyõzi a csodálatba való
feledkezés, mely az örömmel, a gondoskodással, szeretettel
töltõdik meg.

A gyerekek érkezését megelõzõen az édesanyák igyekeznek
kapcsolatba kerülni más, hasonló helyzetet megélt édesanyákkal, mert az átélt tapasztalatok megosztása, egyedi
helyzetek megoldása jelent
legnagyobb segítséget. Mindezek adtak okot arra, hogy 199899-ben ikergyermekes kismamák közösséget hozzanak létre,
önmaguk és hasonló helyzetû
családok összefogására, segítésére. 1998-tól Iker klubként a kunhegyesi Mûvelõdési
Központ kisközösségeként kezdete meg mûködését. Egy év
elteltével külsõ segítõ szorgalmazására indítottuk el a civil
szervezetté nyilvánítását, immár térségi hatókört, és érdekképviseletet is felvállalva célja között 2000. áprilisban történt
meg a bejegyzése.
Az érdekképviselet terén a legkiemelkedõbb eredménynek
tudható, hogy volt alkalmunk részesévé válni egy családjogi
törvénymódosítás létrejöttének. Ez a módosítás 2002-tõl
számítja gyermekenként a családtámogatásokat, ikrek
esetében.
2000-tõl évente, késõbb kétévente rendezte meg az
alapítvány az Ikrek hava – Ikrek napja családi programját. Az
esemény elsõdleges célja a kisgyermekes családok számára a
rendszeres és igényes tartalommal megtöltött találkozás
lehetõségének a megteremtése. Ehhez számos segítõ és
közremûködõ önzetlen támogatását sikerült már az elmúlt évek
során megnyerni. A kétévente megrendezésre kerülõ családi
programunkhoz számos mûvész, közéleti személyiség, tudós
figyelmét és támogató közremûködését sikerült megnyerni és
általuk is még vonzóbbá tenni az eseményt.

A szerteágazó program megvalósításban állandó segítõk
helyi óvónõk. Vendégünk volt már Benkõ Imre fotómûvész
Ikerkép címû kiállítása, Benkõ Nóra, Varga Miklós elõadómûvész, továbbá volt Fafaragó és gyermekbáb kiállítás, veterán
gépjármûvek bemutatója, tehetséges ikrek színpadi produkciója, játszóházak, ügyességi vetélkedõk, gyermekdivat, a
nevelés, egészségügy, genetika és szociális területeket érintõ
elõadások, konzultációk. Szoros kapcsolatunk alakult ki az

ikrek legalaposabb hazai ismerõjével, a témában egyedül álló
könyv szerzõjével, dr. Métneki Júliával, dr. Tárnok Ádám és
Dávid fiatal ikerkutatókkal, segítõnk volt Király Gábor, a
Gyermekétkeztetési Alapítvány képviselõje. A következõ
védnökök ismerhették meg az ikrek közösségét, segítve érdekei
érvényesülését: Szili Katalin és Göncz Kinga, közjogi személyiségek, Molnár Gabriella újságíró, V Kulcsár Ildikó újságíró,
ebben az évben pedig Endrei
Judit mûsorvezetõ szerkesztõ.
Bízunk benne, hogy a 2014.
évi rendezvényünkkel, immár
10. alkalommal is vonzó programot kínáltunk a bekapcsolódóknak. A megvalósításba több helyi civil közösség valamint
anyagi és tárgyi felajánló volt
segítségünkre, melyet ezúton is megköszön a kuratórium tagsága.
Szentpéteriné Lévai Mária

Köszönet
Nagy sikerrel zárult a kunhegyesi néptáncosok évzáró mûsora és az azt követõ Pátria Bál. Ezúton köszönjük a rendezvény
támogatóinak, hogy megvalósulhatott a programunk:
Arany fokozatú támogatók voltak: Városi Mûvelõdési
Központ, Városi Polgármesteri Hivatal, Szabó András polgármester Úr, Szilágyi Lukács, Szélkakas Vendégfogadó, Fábiánné
Major Anikó, dr. Horváth Lajos, Fortuna ABC, Dienesné
Hernyák Szilvia-Jessy Büfé, Nagykun-Hús Kft., Nagy Kálmán
és a Sarepta munkatársai, Kocsis Imre és a szülõi
munkaközösség tagjai.
Támogatók: Gorzás Gábor, Tar József, Tóth Imre, Doma
István, Kovács Tibor, Péter Anikó, Molnárné Gorzás Szilvia
Külön köszönet Kunhegyes vállalkozóinak, akik tombola
tárgyakkal segítették bálunkat.
Jövõre újra találkozzunk!
Pátria Alapfokú Mûvészeti Iskola

