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Közösségek Hete

Közösségek Hete –  
Kaleidoszkóp
2019. május 11-12. Közösségek Hete 

Jakabszállás –  
Egy kis testmozgás  

Lábbal hajtható kismotorokkal, 
kerékpárokkal és babakocsikkal 
vonultak fel a gyermekek és 
hozzátartozóik Jakabszálláson.  
Csaknem 40 fő vett részt a 
Pitypang Óvoda rendezvényén. 
Visszatérésükkor a szülők 
reformételekkel kínálták őket, 
majd miután jóllaktak, nagy 
kört alakítva, közös játékba 
kezdtek.

Fertőd – SAKKaland

Egy vidám délutánt töltöttek 
együtt a Fertődi Kulturális és Szol-
gáltató Központ sakkszakkörös di-
ákjai - szüleik, nagyszüleik és test-
véreik társaságában. A program 
a családok közötti sakkcsatával 
kezdődött, majd egy izgalmas élő-
sakkháborúnak lehettek részesei a 
jelenlévők. Az előteret sakktáblává, 
a résztvevőket sakkfigurákká alakí-
tották. A csapatkapitányok voltak a 
stratégák, ők irányították a bábuk 
lépéseit.

Perkáta –  
Játék és művészet 

Origamiztak a diákok a perká-
tai a Győry-kastélyban. A helyszí-
nen április 17-én nyílt meg a „Játék 
és művészet” című origami kiállí-
tás, amelyre ezúttal a helyi általá-
nos iskola sajátos nevelési igényű 
(SNI-s) alsó- és felső tagozatos 
tanulóit és kísérő pedagógusait 
hívták meg. A madarak és fák nap-
jához fűződő rendezvényen a gye-
rekek megismerték az origami szó 
jelentését, meghallgatták az origa-
mi darumadár történetét, majd 
beszélgettek a madarak és fák nap-
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jának jelentőségéről. A program 
interaktív origami foglalkozással 
zárult.

Lenti – Segít a mese

A mesék világába pillantottak 
be az első osztályos tanulók Len-
tiben. A program központjában a 
mesék közösségfejlesztő, önsegítő 
szerepe állt. A délután folyamán a 
gyerekek beszélgettek arról, hogy 
mit jelent számukra a mese, me-
lyek a kedvenc történeteik, majd 
a meseszereplők tulajdonságaival 
ismerkedtek egy játék keretében. 
A foglalkozás Lori Lite: A dühös 
polip című relaxációs meseköny-
vére épült. A kicsik a főszereplővel 
együtt gyakorolták a helyes légzést, 
amelynek nagy jelentősége van 
mind a testi, mind a szellemi ella-
zulásban.

Nagyveleg –  
Múltunk és jelenünk! 
Mesék a Falumúzeum 
udvarán 

Nyílt nappal csatlakozott a 
nagyvelegi Falumúzeum a Közös-
ségek Hete programsorozathoz. A 
tájház tárgyait és eszközeit a falu 
lakossága adta közre. A pincéik-

ből, padlásaikról szedték elő a rég, 
elfelejtett, családi holmikat, azzal 

a nemes szándékkal, hogy egy he-
lyen összegyűjtve őrizzék meg a 
múlt ereklyéit az utókor számára. 
A múzeum udvarán ezúttal, a he-
lyiektől kapott, régi fotókból álló 
kiállítást is berendeztek. A cse-
kély lélekszámú település retro 
zenével fűszerezett, jó hangulatú 
programjára mintegy 60-an láto-
gattak el. 

Esztergom –  
Közös játék,  
közös élmény

„A jó társasjáték megtanít csa-
patban gondolkodni, koncentrálni, 
helyzeteket felismerni és dönteni. 

Formálja a jellemet, és nem utol-
só sorban közös élményt nyújt a 
résztvevőknek.” Ezen gondolatok 
mentén szervezett játékdélutánt az 
esztergomi Játékkunyhó és a Duna 
Múzeum a Közösségek Hetén. Ez-
úttal a játékkunyhó barátságos 
portáján a Duna Múzeum termé-
szeti és környezetvédelmi témájú 
játékait lehetett kipróbálni. Leg-
nagyobb sikert a 2 m2-es Balaton 
társasjáték aratta. Az iskola, vagy 
munka után érkezőknek remek ki-
kapcsolódást jelentett a közös játék.

Kóspallag –  
Tájházi Nap 

Zene, tánc, gyermek- és felnőtt-
programok közepette ismerhették 
meg a látogatók a Kóspallagi Öko-
tájház tervét. A programok között 
szerepelt többek között gyöngy-
fűzés, ékszerkészítés, helyi termék-
vásár, lovaskocsizás, fotókiállítás és 
bográcsozás is. A tapasztalt, idős 
kóspallagiak vályogvetést és ko-
sárfonást tanítottak a fiataloknak, 
az ifjú önkéntesek szakmai előa-
dásokon osztották meg tudásukat. 
A vidám hangulatú rendezvényre 
lokális és szakmai civil szervezetek, 
helyi és környékbeli lakosok láto-
gattak el.
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Nyergesújfalu – 
Így festünk mi!

Nyergesújfalu településen szá-
mos művészeti csoport működik, 
köztük az Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtárhoz tartozó 
Felnőtt Képzőművész Kör. Veze-
tőjük Gelencsér Gézáné, rajztanár.  
Felnőtt Képzőművész Kör 2004-
ben alakult. Hetente egy alkalom-

mal tartanak szakköri foglalko-
zást a művelődési házban. Külön-
féle technikákkal dolgoznak: szén, 
pasztell, tempera, olaj, akril, ak-
varell. Tájképeket, csendéleteket, 
portrékat készítenek. Az ország 
számos pontján bemutatták már 
tudásukat. A Közösségek Hete ke-
retében lehetővé tették, hogy bár-
ki betekinthessen a műhelyükbe 
és megfigyelhessék őket alkotás 
közben. 

Dunakiliti –  
A Tündérek konyhája 
újra nyitva! 

A Kiliti Konyhatündér Közösség 
bemutatkozó délutánt tartott a Kö-
zösségek Hetén, amelyen vendégül 
látta a Dunakilitiért Egyesületet és 
a Vöröskereszt Helyi Szervezetének 
tagjait. A rendezvény elsődleges 
célja az volt, hogy a faluban műkö-
dő közösségek közelebb kerüljenek 

egymáshoz, részt vegyenek egymás 
rendezvényein, összefogjanak. A 

másik fontos cél pedig az volt, hogy 
az egy éve működő Kiliti Konyha-
tündér Közösség megmutassa tevé-
kenységét, és új tagokat toborozzon. 
A délután folyamán a finom ételek 
felszolgálásán kívül, zenés, táncos 
ajándékműsorral is kedveskedtek a 
Tündérek.




