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Szakmai emlékeztető
2018. szeptember 13-14.
Gyula- Doboz tanulmányút
Az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések „Tanuló közösségek és társadalmi
átalakulás: kelet-közép-európai tapasztalatok” pályázat keretében a Gyulára és Dobozra utaztuk 2018.
szeptember 13-14. között. Az Almásy-Kastély Látogatóközpontját, az Erkel Ferenc Művelődési
Központot, a gyulai várat, a Kohán Képtárat és a dobozi Közösségi Ház és Könyvtár Széchy Tamás
Alkotóházát és az ott dolgozó szakemberek munkáját és jó gyakorlataikat ismerhettük meg.
Szeptember 13-án, Gyulára látogatunk. Az esti órákban Almásy-Kastély Látogatóközpontját
tekintettük meg egy éjszakai tárlatvezetéssel egybekötve. megismerhettük a kastély történetét,
kiállításait és a helyszín sokrétű kihasználtságát. Szeptember 14-én, az Erkel Ferenc Művelődési
Központ és a gyulai vár megtekintése és a helyi szakemberekkel való közös találkozás igazán maradandó
élmény maradt a 23 fős csapatunk számára. A Művelődési Központ az Erkel Ferenc Kulturális Központ
és Múzeum Nonprofit Kft. működteti. A gyulai kiállítóterek jelentős részéért és a rendezvények jelentős
hányadának megszervezéséért, lebonyolításáért is felelősek. Az Almásy-kastély Látogatóközpont,
Gyulai Vár, Erkel Ferenc Művelődési Központ, az Erkel Ferenc Múzeum, az Erkel Ferenc Emlékház,
Ladics-ház és is a Kft. működteti. A szervezet nagyon büszke arra, hogy Gyula közel egy évtizede, 2008
óta viselheti a Kultúra Magyar Városa kitüntető címet. A tanulmányúton igazi kuriózumokat is
megtekinthettünk. A vár tereinek és sokszínűségének felfedezése minden résztvevőt magával ragadott.
A dobozi Közösségi Ház és Könyvtár Széchy Tamás Alkotóházánál Hídvégi Julianna igazgató
segítségével ismerhettük meg a helyi jó gyakorlatokat, sőt testközelből is kaphattunk ízelítőt az itt folyó
szakmai munkáról. Szeptember 14-én gyulai utunkat követően a dobozi kollégák elsőként szervezetüket
mutatták be számunkra. Az Alkotóház névadójának történetét is megismerhettük. Széchy Tamás a
sporttörténelembe úszópápaként írta be magát, hiszen minden idők egyik legeredményesebb magyar
edzőjeként tartják számon. 2012 októberében, az ő emléke előtt tisztelegve nyílt meg az egykori
szülőházában az életútját bemutató kiállítás. Az Alkotóházban Széchy Tamás személyes tárgyain túl,
helyet kapott a helytörténeti gyűjtemény is, emellett a lakosság által felajánlott tárgyak, illetve a Dobozi
Népművészeti Egyesület tagjai által készített eszközök is. A ház számára fontos cél, hogy a helyi
hagyományokat és értékeket tiszteljék és átörökítsék a fiatal nemzedékek számára. A hagyományok és
örökségek tiszteletén túl a ház sokrétűségét jelzi, hogy több állandó szakkör és program is van, melyek
kiváló alkalmat adnak arra, hogy megismerhessék az érdeklődők és természetesen a helyiek a
hagyományokat. Ilyen szakkörök például a Doboz értékei gyerekszemmel, mesekerti csipkebogyók, a
roma konyha aromái és a körmönfonók szakkör. Ezekből mi is kaphattunk ízelítőt a látogatásunk során.
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