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BESZÁMOLÓ
Az eredetileg június 24-re tervezett programot a későbbi pályázati támogatás miatt más időpontban
valósítottuk meg. A módosított időpont: szeptember 22.
Ezen alkalomból igyekeztünk a lehető legszélesebb körű együttműködést kialakítani a város és a
környékbeli települések intézményeivel, civil szervezeteivel is. A programról tájékoztattuk az
iskolákat, óvodákat és egyéb helyi intézményeket, civil szervezeteket. Több online felületen
megjelent a program, de plakátok és szórólapok, meghívók is készültek. A rendezvény
megvalósítása során együttműködtünk a Kapuvár Néptáncegyüttessel, a Dr. Barsi Ernő Alapfokú
Művészeti Intézménnyel, a Kapuvári Hajdúk és Gartai Muskétások csapatával is. Olyan
programokat szerveztünk, amelyek mind a felnőtt, mind a gyermek korosztályoknak is tartalmas,
maradandó élményt nyújtottak. Rengetegen látogattak el az intézménybe. Reméljük ez is
hozzájárult ahhoz, hogy a kiállítóhely látogatottságát növelni tudjuk a jövőben.
A kiállítóhely minden termében más-más meglepetés várta a vendégeket. A programok 18 órakor
indultak Fábiánné Domán Hermina quilling munkáiból nyílt kiállításának megnyitójával. A
megnyitó a 4. teremben zajlott, ahol a környék népi díszítőművészetének legjelentősebb ágával, a
fafaragással, hímzéssel és a kapuvári népviselettel is megismerkedhettek a látogatók. Itt adtak elő
egy kis csokrot a néptánciskola diákjai népdalokból, népi gyermekjátékokból. Maga a tárlatot az
Arcképcsarnokban állítottuk össze, ahol megtekinthették a látogatók a papírcsík-technikával készült
képeket, meghívókat, albumokat, ékszereket. Az egyedi, kézzel készített tárgyakból vásárolni is
lehetett.
Az első, „Fejezetek Kapuvár és környéke történetéből” című teremben a Kapuvári Hajdúk és Gartai
Muskétások csapatából várták néhányan a látogatókat. Megnézhették ruházatukat, fegyvereiket. A
kiállítóhely előtt 1-1 fegyver el is dördült.
A 3. „Paraszti életmód 1900 körül” című teremben, ahol a konyha is látható, különleges, ízletes
kecske-sajtokat kóstolhattak a látogatók.
Egy másik teremben pedig – elsősorban a felnőtteknek – két előadásra is sor került. A Kapuvár
Néptáncegyüttes vezetője tartott látványos – öltöztetéssel és vetkőztetéssel szemléltetett – viseletbemutatót. Az ő előadását a Rozmaring Borászat két képviselőjének – vetítéssel és borkóstolóval
egybekötött előadása követte. Amíg a felnőttek boroztak, a gyerekek számára kézműves
foglalkozásokat szerveztünk a kiállítóhely könyvtár-termében. Szele-Virányi Melinda fazekas
korongozással, a Montázs Kézműhely Egyesület egyik tagja, Kelediné Ági pedig különböző
papírmunkákkal várta a gyerekeket. Rengeteg edényke, váza, pajzs és bölcső készült.
Mindenki nagyon jól érezte magát, a program nagyon jól sikerült.
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