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A Válaszúton Hagyományőrző és Környezetvédő Alapítvány hírlevele

Jelen hírlevélben
szeretnénk beszámolni Önöknek
a Válaszúton Alapítvány
aktuális tiszagyendai
tevékenységeiről. 
Idén áprilisban vásároltuk meg
azt az ingatlant, ahol
Alapítványunk helytörténeti
gyűjteményt kíván létrehozni és
faluházat működtet (Dobos-
ház).
Ez a ház a helyszíne   mindazon
tevékenységeknek és céloknak,
amelyeket a Válaszúton
Alapítvány létrehozásával a
hagyományok megőrzése terén
kitűztünk magunk elé. Nagyon
sok teendő vár még ránk, ha
tehetik, kapcsolódjanak be
programjainkba és segítsék cél-
jaink megvalósulását. A faluház
és helytörténeti gyűjtemény hi-
vatalos megnyitójára 2010
tavaszán kerül sor. A faluházi
programjainkról jelen hírlevélből,
plakátjainkról és az Alapítvány
által működtetett honlapokról
tájékozódhatnak.   
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KÉZMŰVES
FOGLALKOZÁS A

FALUHÁZBAN

Mint korábban hírt adtunk
róla, faluházunkban
kézműves foglalkozást indí-
tottunk. Hála az égieknek,

hétről-hétre egyre több ál-
talános iskolás korú /egy óvodás is/ gyermek keres fel bennünket,
hogy kézműves foglalkozáson vehessen részt. 
A szülők kezdik felismerni, hogy gyermekük jó helyre jön, értékes dol-
gokkal találkozik, úgy szellemiekben, mint gyakorlatban. Öröm tölti el
lelkünket, amikor látjuk, ahogy a már-már kamaszodó nagyfiúk is
ügyeskednek a foglalkoztató szobában, ami lassan már kicsinek bi-
zonyul.
A kézműves foglalkozások idei záró alkalmára a Karácsonyi
Kézműves Készülődés keretében kerül sor december 19-én (szom-
baton) 13:30-tól, ahol mézeskalács díszítésre, karácsonyfa-díszek
elkészítésére nyílik lehetőség hangulatos zene mellett.

A foglalkozások januárban a megszokott rendben folytatódnak, az első
foglalkozás időpontja: 2010. január 12. (kedd) lesz.

Azok a gyermekek, akik eddig nem vettek részt a foglalkozásokon, de
szeretnének bekapcsolódni a munkánkba, 2010. februárjától tehetik
meg.
A tavaszi félév foglalkozásaira előzetes jelentkezés szükséges, melynek
végső határideje: 2010. január 29.

Ráérős téli esték a
Faluházban 

2009. telén "Ráérős téli esték a
Faluházban" címmel előadás-

sorozatot szervezünk különböző
témákban, meghívott és saját
előadóink közreműködésével.

Az első előadás témája: 
Környezeti és gazdasági

világválság - A falvak
újjászületése

Előadó: Szuhi Attila, geográfus
Helyszín és időpont: Faluház, 2009.
december 17. (csütörtök) 17 óra

Mindenkit szeretettel várunk!



Folytatódik a gyűjtés a Falutörténeti Gyűjtemény számára!
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik jelentkeztek korábbi fel-

hívásunkra és tárgyakat ajánlottak fel a kialakítandó gyűjtemény számára.

Továbbra is kérünk mindenkit, hogy amennyiben olyan tárggyal, írásos em-
lékkel, fényképpel rendelkezik, amelynek a helytörténeti gyűjteményben a

helye, jelezze számunkra, hogy felkereshessük, és összegyűjthessük ezeket a
tárgyakat. A gyűjtemény kialakítására az Alapítványunk által működtetett

Faluházban kerül sor (Dobos-ház, Rózsa F. u. 10.).
Minden adományozott tárgyon feltüntetjük, hogy ki bocsátotta azt a

gyűjtemény rendelkezésére, így köszönve meg azt a felajánlónak.
Azoknak, akik tárgyakat ajánlanak fel, személyre szóló meghívóval ked-

veskedünk a helytörténeti gyűjtemény megnyitójára.

Kérjük, járuljon hozzá Ön is, hogy gyermekeink-unokáink is megismerhessék
gyökereiket, Tiszagyenda hagyományait, a felajánlott régi használati tárgyak,

dokumentumok, fényképek méltó helyen mutathassák be községünk régi életét
és mindennapjait.

Várunk:
- régi szerszámokat, amelyeket ma már nem használunk,
- régi konyhai eszközöket (mozsár, cserépedények, kupujkák, …)
- dokumentumokat (cselédkönyv, iskolai dokumentumok, szerződések)
- fényképeket,
- régi bútorokat, berendezési tárgyakat.(tükör, lóca)
- régi kézimunkákat,
- és minden mást!

Minél régebbi, annál jobb. Keressük a falu legrégebbi tárgyait is!

Elérhetőségeink:
- valaszuton@valaszuton.hu
- 30/432-0312
- Tiszagyenda, Rózsa F. u. 10. – A helytörténeti gyűjtemény és

faluház (Dobos-ház)postaládája

K É Z I M U N K A - K Ö R  I N D U L T  A  F A L U H Á Z B A N

Alapítványunk azzal a szándékkal,
hogy felelevenítse  a régi fonók

hangulatát, kézimunka-kört szervez
felnőttek részére a Faluházban, ked-

denként 17 órától.
A körben összeülhetnek a kézimunkázni
szerető és tudó lányok, asszonyok, ahová
mindenki hozza a saját, éppen készülő
kézimunkáját és azt együtt, beszélgetve,
dalolgatva készíthetik el.
Lehetőség nyílik arra, hogy:

- a fiatalok ellessék, megtanulják a különféle technikákat
- egymástól is tanuljanak technikákat azok is, akik már tudnak kézimunkázni
- együtt megtanulják a környékre jellemző motívumokat
- kellemesen, hasznosan teljen az idő
- és - nem utolsósorban - elűzzük a  téli, depresszióra  hajlamosító
tényezőket.
Azokat is várjuk, akik eddig nem kézimunkáztak, de szeretnének kötni, hor-

golni, keresztszemezni, gobelint készíteni, stb. Részükre eszközöket,
anyagokat (korlátozott mennyiségben) a kezdéshez biztosítani fogunk.

Helye: Faluház (Dobos-ház) - Rózsa F. u. 10. 
Tavasszal a télen elkészült kézimunkákból - immár 2. alkalom-

mal - kézimunka-kiállítást szervezünk!
Szeretettel várunk mindenkit!

Áldott, békés karácsonyt és
egészségben bővelkedő új esztendőt
kívánunk községünk minden kedves

lakójának!


