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Harsányi Sarolta a kabai Mácsai
Sándor Művelődési Házban dolgozó
közösségi munkásként nemcsak az
értékfeltáró munkában mélyült el, de
tapasztalatokat szerzett az értékőrzés
fontosságának fiatalabb generációk
felé közvetítéséről is. Az alábbiakban
egyik kedves, s egyben releváns munkatapasztalatot nyújtó élményét, egy
nyári hungarikum tábor szervezésében való részvételét osztja meg.
Immár harmadik alkalommal veszek részt a kulturális közfoglalkoztatott programban közösségi munkásként a kabai Mácsai Sándor Művelődési Ház partnerszervezetnél. Az idei
nyáron nagy kihívást és számos lehetőséget jelentett számomra a hungarikum táborban való közreműködés
a szervezéstől a megvalósításon át
az eredmények összegzéséig. Tapasztalatokat az előző két program során
TÁMOP-os táborokban szereztem,
melyek négy kreatív iparterületet
foglaltak magukban: kerámia, fafaragás, film és elektronikus sajtó. Kabai
lakosként ismertem a helyi adottságokat, lehetőségeket, településünk lakóit
és értékeit.
A tábor a HUNG-2014 pályázati
támogatás keretében valósult meg.
A pályázatot a kabai művelődési ház
készítette, és a Kabai Általános Iskoláért Alapítvánnyal, mint együttműködő partnerrel nyújtotta be. A program célja Hungarikum klub létrehozása, nemzeti értékeink gyűjtése, bemutatása, népszerűsítése, értékőrző
tevékenység fejlesztése, a helyi gyermekközösség identitástudatának erősítése, értékítéletének fejlesztése volt.
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A megvalósítást team-munkában
végeztük, melyben egyaránt részt
vettek az alapítvány és a művelődési
ház munkatársai, valamint közösségi munkásai, továbbá a Sári Gusztáv
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Nemzeti Művelődési
Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodája,
a Népművelők Hajdú-Bihar Megyei
Egyesülete, a helyi Ifjúsági Amatőr
Színjátszó Kör, a táborvezető, szakértők, helyi intézmények és gazdálkodó
szervezetek.
A táborban 25 kabai általános
iskolás korú gyermek vett részt.
A résztvevők szervezését az iskola vállalta. A jelentkezők fogadása, adataik,
nyilatkozataik rögzítése az én felada-

tom volt. Az intézmény elektronikus
adatbázisában létrehoztam a Hungarikum klub gyűjtőt, melyben mindezt
tároltam, jelenléti íveket szerkesztettem a TÁMOP-os táborok mintájára.
A tábor tematikáját, munkafüzetét a
táborvezető (Kosina Józsefné földrajz-biológia szakos tanár) állította
össze, szakértők (Dr. Nagy Mihály fizika-kémia szakos tanár, a Debreceni
Református Gimnázium nyugalmazott igazgatója, Dr. Bérczi Szaniszló,
fizikus, csillagász, űrkutató, egyetemi
docens) bevonásával. Az érték fogalmát, a hungarikumtörvény tartalmát
és jelentőségét a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei
Irodájának vezetője, Angyal László
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ismertette a gyerekekkel. A közösség
formálása, építése, a klub kialakítása
a Népművelők Egyesületének volt a
feladata.
Nagyon aktívan és gyorsan telt el
a két hét. Jelentős munkát vállaltam
a tábor napi teendőinek előkészítésében. Minden reggel a jelenléti ívek kitöltetésével kezdtem a munkát, a nap
végét pedig összegzéssel zártam.
A szünetekben játszottunk a gyerekekkel, amit mindnyájan nagyon élveztünk. Az udvaron fogócskáztunk,
fociztunk, sportoltunk. Ezt minden
nap megismételtük, jól esett a gyerekeknek az aktív időtöltés a mégoly
érdekes és elgondolkodtató interaktív
előadások után. A programok színesek és változatosak voltak:
– Hungarikum klub létrehozása
– A Kabai Települési Értéktárban
és a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárban
jegyzett kabai meteorit tudományos,
kulturális és helytörténeti vonatkozásainak, ismereteinek felkutatása,
rendszerezése
– Látogatás a debreceni Varázskuckóban
– Debreceni értékek bemutatása:
Református Nagytemplom, Debreceni Református Kollégium, Déry Múzeum, Líciumfa
– A gyűjtött ismeretanyagból kiállítható bemutatótablók és hozzájuk
kapcsolódó vetélkedőanyag készítése

– A tablók bemutatása a 4 iskolában, illetve Hajdú-Bihar Megye településein ismeretterjesztő interaktív
(vetélkedők) foglalkozások keretében.
Kirándulásokon is részt vettünk.
Július 1-én, szerdán a Debreceni Dóczy Gedeon Gimnáziumba mentünk,
és Dr. Nagy Mihály kíséretében a
Varázskuckót látogattuk meg. Majd
elsétáltunk a Debreceni Református
Nagytemplomhoz és a templomkertben megnéztük a Líciumfát. Végül a
Déry Múzeum kertjében pihentünk
meg. Másnap meglátogattuk a kabai
meteorit lezuhanásának emlékkövét,
és az azt megtaláló Szilágyi Gábor
nyughelyét a temetőben, és szülői házát a Hajnal utcán. Feltérképeztük a
kabai orvos-festő, Dr. Koháry György
csodálatos és gondozott madárbarát
kertjét. A táborozókat lenyűgözte a
látvány. Növényhatározókat használva minél több növényt kellett felismerniük, és ezt térképen szemlél-

tetniük. A legügyesebbek a hatalmas
mogyorófára is felmásztak. A gyűjtött
és feldolgozott anyagból a tábor résztvevői javaslatot nyújtottak be a kabai
polgármesternek Dr. Koháry György
kertjének települési értéktárba történő felvételére.
Lukács Zsolt bőrös műhelyét is
meglátogattuk, aki örömmel mutatta meg nekünk munkáit – táskákat,
öveket, csatokat, kürtöket – és bepillantást engedett a bőrős szakma fortélyaiba.
Ezután utunk Diczkó László Chili Manufaktúrájába vezetett, aki az
ötlettől a manufaktúra kialakításán,
a növények termesztésén és feldolgozásán át a marketingtevékenységig
bemutatta vállalkozását. Alkalom kínálkozott a termékek kóstolására is,
ami igen csípős élménynek bizonyult.
A szabadidős programok keretében
táborosaink két alkalommal a Kabai
Városi Gyógyfürdőben is pancsolhattak.
Az írásos dokumentáción túl fotókat készítettem az eseményekről,
a helyi televízió felvételeken rögzítette a táborban történteket.
Egy mozgalmas, érdekes ismeretszerző táboron vagyunk túl. Az
iskolások megismerhették a Kaba-kő
legendáját, ásványtani, tudománytörténeti jelentőségét, az érték és az
értéktár fogalmát, bővítették tudásukat a hungarikumokkal kapcsolatban.
A helyi értékek feltárásával közelebb
kerültek településünk történelméhez,
az itt élők mindennapjaihoz, amik
mindenképpen erősítették kötődésüket lakhelyükhöz.
A tábor végeztével nem szakadt
meg a munka. Ősztől a Hungarikum
klubban értékőrzőként tevékenykednek tovább a táborban részt vevők,
reményeink szerint kortársaik bevonásával, és nem utolsósorban velünk,
közösségi munkásokkal együttműködve.

HARSÁNYI SAROLTA vagyok, 25 éves és Hajdúszoboszlón élek. Már az első két programban is részt vettem. Szeretek gyermekekkel foglalkozni, ezért is végeztem a Nyíregyházi főiskolán csecsemő és kisgyermeknevelő szakon. Ezt a tudásomat kamatoztatni tudtam a Hungarikum Klubtáborban, amelyet én, és szerintem a gyerekek is, nagyon élveztek.
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