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A helyi és térségi alkotók kreativitása és alkotó fantáziája volt a (szalmafonás), III. Varga Bianka (festmény). Mindannyian érté-
fõszereplõje, a Mûvelõdési Központ által megrendezett, a kará- kes könyvjutalmakat kaptak Magyar György önkormányzati kép-
csony hangulatát gazdagító kiállításnak. A most megrendezett tár- viselõ és az AGROMIX 2002 Kft. támogatásának köszönhetõen. 
lat számos új momentummal kiegészülve várta az érdeklõdõ kö- Ezen kívül valamennyi alkotó a Kunhegyesiek Baráti Körének 
zönséget. Támogatóknak köszönhetõen néprajzi elõadásokkal bõ- köteteit és a rendezõ - Mûvelõdési Központ - által biztosított hasz-
vülhetett a kiállítás megnyitása, valamint a TÁMOP 3.2.3. nos kiadványokat és emléklapokat kapták.
„Útravaló a kreatív jövõbe” program keretében zajló csuhé és A kiállítást Kenyeres Sándorné, a Jász Nagykun Szolnok Me-
szalmafonó kör bemutató foglalkozását is megtekinthették a láto- gyei Népmûvészeti Egyesület elnöke nyitotta meg. Azt követõen 
gatók. a budapesti Népi Mesterségek Középiskolájának igazgatója, Pet-

A pályázati felhívásra 37 alkotó igényesen elkészített kézmû- rás György érdekes, fotókkal gazdagon illusztrál elõadását hall-
ves remekeit sorakoztak fel. A zsûri - Szûcs Andrea fazekas, a nép- hatta a résztvevõk köre, mely tartalmában igen sok hasznosítható 
mûvészet ifjú mestere, Víg Márta középiskolai tanár, könyvtáros információval szolgált a kézmûvesség terén tevékenykedõk szá-
és Lukácsné Nagy Erika dekoratõr, mûvelõdésszervezõ - felnõtt mára.
és gyermek korcsoportban igyekezett három legkiemelkedõbb al- Programunk a Balassi Intézet és a Közigazgatási és Igazgatásü-
kotást illetve alkotót díjazásra jelölni. Döntésük alapján a követ- gyi Hivatal pályázati támogatásának elnyerésével valósulhatott 
kezõ helyezések születtek: I. Kun Zsuzsanna (vert csipke), II. Dr. meg.
Kocsis Eszter (kalotaszegi írásos), III. Szabó Mária (foltvarrás), Köszönet illeti minden alkotót, amiért értékteremtõ és érték ter-
I. Szentpéteri Flóra (patchwork koszorú), II. Berényi Anett jesztõ tevékenységével településünk kultúráját gazdagítják, meg-

mutatkozásukkal másokat is erre inspirálnak.
Szentpéteriné Lévai Mária

igazgató

A Mûvelõdési Központ januári
programjai:

22. 16.30. Tiszafüredi fazekas hagyományok õrzõi - a Szûcs 
család kiállításának megnyitója

      17. 00 Magyar Kultúra Napja - városi ünnepség
24. 10.00 Weöres 100 - címmel rendhagyó irodalom óra

Belépõjegyek ára: 500 Ft.
25. 18.00 VII. Hagyományõrzõ bál 
28. 11.15 „Zeneképzelet” - Filharmóniai hangverseny 

Várnagy Andrea és Farkas Zsolt zongoramûvész 
közremûködésével

Karácsonyi csillagok - negyedszer

Most, amikor túl vagyunk a karácsonyvárás izgalmas és cember 19-én a Családsegítõ Központban felállított „Szeretet 
dolgos, ugyanakkor szívmelengetõ idõszakán, amikor már em- karácsonyfája” körül összegyûlt óvodásokkal és kisiskolások-
lékképekké váltak az ünnep mozzanatai, jól esik visszatekinteni kal együtt énekelhettük a karácsonyi dalokat. A csillogó 
a mögöttünk hagyott napokra, hetekre. A fõ téri adventi vásárra, tekinteteket, a néhol megcsillanó örömkönnyeket látva, megtelt 
az ünnepi fénypompában tündöklõ városközpontra és a vidám értelemmel és mondanivalóval az „Adni jó…” kifejezés. Az ado-
gyerekzs ivaj tól hangos korcsolyapályára . Ünneplés  az mányozók és mi a közvetítõik jó szívvel adtuk át az ajándé-
óvodákban, iskolákban, munkahelyeken. Minden esemény a kokat, és ami még ennél is fontosabb, a megajándékozottak jó 
kunhegyesieknek, a kunhegyesiekrõl szólt: ajándékozni, adni, szívvel fogadták ezt. Kell ennél szebb és több karácsony elõtt?
örömet szerezni, ez volt a cél. Ehhez kapcsolódtunk mi magunk 
is, amikor meghirdettük az adománygyûjtést városunkban. Cé- Munkatársaim nevében is szeretném megköszönni valamen-
lul tûztük ki, hogy ez a segítségnyújtás összehangolt, szervezett nyi adományozónak, megajándékozottnak, hogy részesei lehet-
legyen, és a közösségi összefogás erejével ajándékainkkal olya- tünk ennek az eseménynek. Ezúton is kívánok egészségben, 
nokhoz jussunk el, akiknek a legnagyobb szüksége van rá, hogy örömteli eseményekben gazdag, boldog újévet.
ezzel boldogabbá tegyük azok karácsonyát, akik december 24-
én is nélkülöznek. Több tucat ruhát, játékokat és könyveket hoz- „A szív jósága olyan, mint a nap melege: életet ad. Csak a 
tak be az elmúlt hetekben a kunhegyesiek, de kaptunk jóság, a szeretet maradandó.
gyümölcsöt, fenyõfát, szaloncukrot, csokoládét is. 108 itt élõ rá- Olyan, akár a forrás. Minél többet merítesz belõle, annál 
szoruló gyermeknek tudtuk egy kicsit szebbé tenni az ünnepet. jobban buzog. Légy jó!”  (Henryk Sienkiewicz)
Felemelõ volt látni, hogy a kunhegyesiek egy jó ügy érdekében 
képesek összefogni és segítséget nyújtani egymásnak. Az ösz- Vincze Lászlóné
szegyûlt adományokat - az óvodapedagógusok és a tanító nénik intézményvezetõ
javaslatai alapján kiválasztott gyerekeknek - munkatársaimmal Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény
osztályoztuk, csomagoltuk korosztályoknak megfelelõen. De-

Mert adni jó…!
Sikeres karácsonyi adománygyûjtés


