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nen zajlottak. Bel-Író-olvasó találkozó
sõ helyszín a tor-Szeptember 29. a Népmese napja, ekkor emlékezünk 
natermünk volt. Itt Benedek Elek „Elek apó” születésnapjára.
a következõ mozzanatokba kapcsolódhattak be az érdeklõdõk.Ebbõl az alkalomból író-olvasó találkozón vettünk részt a 

- Videósarok: baleset megelõzéssel kapcsolatos filmeket városi könyvtárban. Olasz Etelka írónõ kalauzolta a gyerekeket 
nézhettek a részt-a mesék, regék, mondák világába, dalokkal, varázslatokkal, 
vevõk.élvezetes mesemondással. Majd a gyerekek egy interaktív mese 

- Tanácsadás: szereplõi lehettek. Mátyás király udvarába tettek utazást. Itt 
hogyan lehet elke-jelenítették meg az Igazmondó juhász történetét. A találkozó 
rülni azt, hogy mi végén a gyerekek közvetlenül beszélgethettek az írónõvel.
is áldozatokká vál-Köszönjük a lehetõséget, hogy részt vehettünk ezen az 
junk.érdekes foglalkozáson!

- Bûnügyi tech-3. osztály
nikai bemutató: itt *   *   *
még ujjlenyomatot 

Áldozatvédelmi Road-Show a Refiben is lehetett vetetni, 
2014. szeptember 24-én délután a Református Iskola adott a gyerekek boldo-

helyet ennek az érdekes és tanulságos programnak, amely egy gan lobogtatták a 
megyei pályázat révén valósulhatott meg, a Karcagi papírt.
Rendõrkapitányság területéhez tartozó Kunhegyesen, a helyi - Részeg szem-
Rendõrséggel karöltve. üveg: itt azt érzé-

Sajnos a realitást az adja, hogy mindenkibõl lehet áldozat. A keltették egy játék 
gyerekek sem kivételek! Az események belsõ és külsõ helyszí- közben, hogy mit láthat és érzékelhet az aki ittasan ül a volán 

mögé, sokan kipróbálták.
Külsõ helyszín az iskola mûfüves pályája volt.
- Kutyás fegyelmezettségi bemutató zajlott két okos állattal.
- Kábítószer keresés kutyákkal.
- Kommandós bemutató, ami nagyon látványos és izgalmas 

volt, hiszen még lõttek is, a gyerekek örömére.
- A napot önvédelmi bemutató zárta.
Tokai Lajos rendõr fõhadnagy nagyon sikeresnek ítélte ezt a 3 

órás projektet, hiszen a regisztráció szerint 380-an látogattak el 
az eseményekre.

Mi pedig köszönjük, hogy „Szolgálnak és Védenek”!

Kunné Pádár Gyöngyi

Refis hírek

Mindennap a volt és jelenlegi közösségek tagjaival várjuk Díszvendég: Berecz András Kossuth-díjas ének és 
az érdeklõdõket, idézzük fel együtt az elmúlt 50 évet mesemondó

történéseivel! Közremûködnek: helyi néptáncosok, népdalkör 
Programok: tagjai, az RGB zenekar, a bálban zenél : Tatai Tibor

16-án Házigazda az R04 Postagalamb Sport Egyesület  November 10-tõl Erdõs György magángyûjtõ bélyeg-
Postagalamb és díszgalamb kiállítás helyi tenyésztõk kiállítása látható az elõcsarnokban
és versenyzõk közremûködésével

17-én Házigazda a Kertbarátok köre – Biogazdálkodási A Mûvelõdési Központ novemberi programjai:
népfõiskola – Visszaemlékezések a közösségek 13-án Gózon bérlet a Szigligeti Színházban – 
mûködésére, elõadások aktuális kertészeti témákban Csehov: Cseresznyés kert

18-án Házigazda a Mazsorett-Dalma Dance Club-Zumba 14-én 10.00 VACSA-VACSA gyermekszínház a  
Este a Színjátszó kör nyilvános próbája debreceni Mûvésztanya elõadásában – 

19-én Házigazda a Modellezõ klub és a varrókör Belépõjegyek ára: 500 Ft.
Este: a Szélcsengõ kórus, a Búzavirág népdalkör 25-én 15.00 TÁMOP-3.2.3. „Útravaló a kreatív jövõbe” – 
 és a citerazenekar nyilvános próbája projekt záró rendezvény

19-én Házigazda a sakk kör és a kártya klub Kiscsoportos foglalkozások idõpontjai, melyekre még lehet 
20-án Házigazda a Pátria Mûvészeti iskola Táncház jelentkezni:
22-én 18.00 Az én kultúrházam c. könyv bemutatója Szövés hétfõ 15.00

A fába álmodott világ – fafaragóink kiállítása Oviangol kedd 16.45
Jubileumi gálamûsor és bál Varrókör, foltvarrás szerda 15 óra

–

„Nyitott hét – nyitott ház”

2014. november 16-22.
az Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központban
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