Az elmefesztivál bemutatása és népszerűsítése Kecskemét városában valamint az „Értékmentés a déli végeken” című könyv bemutatója
KECSKEMÉT A Vajdasági Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti
Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság delegációja Nyilas Mihály államtitkár úr vezetésével Kecskeméten tett látogatást 2014. november 5.és 6-án a város vezetőinél. Ez a látogatás
a régiók közötti oktatási és nevelési együttműködés keretén belül realizálódott. Ezen alkalommal a városháza dísztermében a kecskeméti „Katedra” művészeti középiskola öt legkreatívabb diákja- az elmefesztivál ötödik ciklusának résztvevői, bemutatták Mák Kornál alpolgármesternek saját ötleteiket a városfejlesztés terén. Alpolgármester Úr köszönetet mondott
azért, hogy az elmefesztivál projektbe Kecskemét városát is bekapcsolták és kiemelte, hogy ő
több ízben is személyesen bebizonyosodott arról, hogy a projektben részt vevő diákok fejlesztik kreativitásukat és önbizalmat nyernek ez által. Ez rendkívülien fontos az ő személyiségük fejlődésében és egyben előfeltétele a társadalmi fejlődésnek. A delegáció beszélgetést
folytatott Farkas Gáborral a „Csiperó” fesztivál elnökével, mely egyike a legnépesebb gyermekfesztiváloknak Európa ezen részén. A „Csiperó” fesztivált minden második évben rendezik meg és az eddigi tizenkét alkalommal mintegy 45 ország, mintegy 15.000 gyermekét vonzotta Kecskemétre. A beszélgetés folyamán előzetesen egyeztetésre került a 2016-ban tartandó „Elmefsztivál” döntőjének közös megrendezése Kecskeméten a „Csiperó fesztivál”
ideje alatt. Ugyanakkor az érintettek megbeszélték, hogy a Vajdasági Tartományi Kormány
„Elmefesztivál” projektjét a „Csiperó fesztivál” minden résztvevőjének bemutatnák, mellyel
az „Elmefeszivál” ötletének még szélesebb körben való megismertetése történne meg. Ez
hozhatna új európai partnereket, akik bekapcsolódhatnának a projektbe. A delegáció meglátogatta a Szórakaténusz Játékmúzeumot, amely mint élő múzeum van definiálva, amely alatt
az értendő, hogy folyamatos műhelygyakorlatokat, foglalkozásokat és játszó-teret nyújtanak
a gyerekeknek. Révén, hogy a múzeumpedagógia magas szinten van jelen az említett intézményben ez a Múzeum új lehetőséget ad a nevelés terén való jó szakmai együttműködésre és a jó példa átvételére. A jó együttműködés létrejövetelének jegyében a tartományi államtitkár átadta ajándékait Rosta Szabolcs múzeumigazgató úrnak néhány darab Doris kirakó
játék formájában, amely az „Elmefesztivál” projekt alapja.
A látogatás második felében Mato Groznica helyettes államtitkár Úr a Cifrapalotába (mely a
Kecskeméti Katona József Múzeum tagintézménye és kiállítóhelye) beszédet mondott Biacsi
Karolina „Értékmentés a déli végeken” című könyv bemutatóján. A könyv a magyarcsernyei
Biacsi Pál kápolna restaurálási folyamatait dolgozza fel, amely megán kezdeményezésre, magántőke befektetéssel, a közösség hozzájárulásával és egyes egyének erős motiváltságával
jött létre, miszerint ezen területek történelmi-kulturális örökségét meg kell őrizni. A könyv
háromnyelvű kiadványként jelent meg: magyar, német és szerb nyelven. Groznica helyettes
államtitkár úr kiemelte: mint a szakrális, úgy a világi épített örökség, mint közös kulturális
örökség megőrzésének fontosságát és köszönetet mondott a különös vállalkozásért, hangsúlyozva, hogy ez másoknak is példaként szolgálhat. A Tartományi titkárság részéről az említetteken kívül jelen volt még dr. Zdravko Živković a Doris játék feltalálója és az „Elmefesztivál”
alapítója és Szakállas Zsolt a Tartományi titkárság munkatársa.
A cikket Biacsi Karolina fordította le magyar nyelvre. Köszönet érte.

