
2013. November Kunhegyesi Híradó 5

F E L H Í V Á S

Szabó András polgármester

meghívja Önt és családját

a VIII. SZILVESZTERI JÓTÉKONYSÁGI BÁLBA
A kunhegyesi Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központba

2013. december 31-én

Program:
18.00 Mûsor

Pohárköszöntõ
Vacsora - Menü: Baconos csirkecomb, mustáros sertéstekercs, velõvel töltött sertéstekercs, csirkemell sörtésztában, rántott csirkemell, 

párolt rizs, franciasaláta
23.00 Tombola - ára 200 Ft

Éjféli menü: Lencseleves virslivel, marhapörkölt tarhonyával, bõrõs malacsült, sertéspecsenye, májas sertéstekercs, natúr csirkemell, 
csípõs sertéstekercs, rántott gomba, rántott csirkemáj, rántott karfiol, párolt káposzta, burgonyasaláta, hússaláta

Pezsgõs pohárköszöntõ
Az újévi malacot Szabó András polgármester biztosítja és szervírozza

Zenél: Tatai Tibor 

Jegyek elõvételben 5000 forintos áron megvásárolhatók (gyermek 3000 Ft)
a Mûvelõdési Központban december 15-ig.

Mindenkit szeretettel várunk!

A rendezvény bevételével Kunhegyes Város tanulóinak zeneiskolai oktatását támogatjuk

az Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központ

„Karácsonyi csillagok”
címmel, negyedik alkalommal hirdeti meg tárgyalkotó pályázatát helyi és térségi amatõr alkotók számára.

A pályázat célja: 
8 A helyi és térségi alkotók számára míves alkotásaikon keresztül a bemutatkozás és megmérettetés 

lehetõségének biztosítása.
8 A karácsony és kapcsolódó ünnepkör mûvészi megfogalmazása a tárgyalkotó népmûvészet valamint 

a képzõmûvészet eszközeinek felhasználásával.

Pályázni bármilyen technikával elkészített, (faragás, szövés, csipkeverés, hímzés, szálas anyagok, virágkötés, 
gyöngyfûzés, üvegfestés, grafika, festészet) a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó használati, díszítõ tárgy, vagy 

tárgy együttessel (pl. készletek, terítõ szettek stb.) lehet. Alkotónként 2 db, vagy 2 összetartozó együttes 
benyújtásával vehet részt minden pályázó. A benyújtott alkotásokkal szemben támasztott elvárás, hogy saját 

készítésû legyen, mely a korábbi helyi tárlaton még nem szerepelt.

A pályamunkákat névvel, alkotás címével, technika megjelölésével 

2013. december 13-ig

várjuk, az Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központba.

A pályamunkák a készítés technikája szerinti csoportosításban kerülnek értékelésre, felkért szakmai zsûri által. 

A zsûri elnöke: Szûcs Andrea fazekas, a Népmûvészet Ifjú Mestere.

Gyermek, ifjúsági és felnõtt korcsoportban a három legjobbnak ítélt alkotás készítõje díjazásra kerül.

A beérkezõ pályamunkák kiállításra kerülnek a Mûvelõdési Központ pódiumtermében.

A kiállítás 2013. december 20-án 16 órakor kerül megnyitásra.


