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A harmadik napon üzemlátogatásra érkeztünk a Nagykun-
Hús Kft.-hez, ahol betekintést nyerhettünk a húsipar 
mindennapjaiba. Megnéztük az üzem különböző egységeit: a 
raktárt, a füstölőt, a címkézés és a vákuumozás folyamatát, 
valamint a csontozó részlegen is jártunk, ahol a sertés bontása, 

csontozása, kivágása zajlik. Lehetőségünk volt többféle 
termékkel megismerkedni, többek között a díjnyertes méteres 
paprikással. Amíg csoportunk egy része az üzemben tett 
látogatást, addig a többiek kipróbálhatták a cég új Meseerdő 
játszóterét.

A szülők visszajelzései alapján, délután hosszas 
élménybeszámolókat tartottak a gyerekek az aznapi 
eseményekről. Köszönjük a lehetőséget és a szívélyes 
vendéglátást a Nagykun-Hús Kft. vezetőségének!

A hét utolsó napján Kunhegyes nevezetességeivel 
ismerkedtünk. Megnéztünk egy kisfilmet városunkról, majd 
három csoportba rendeződve, forgószínpadszerűen indultunk 
el, és szívtuk magunkba a sok új információt. 

A délelőtt elsétáltunk Czupp Pál népi iparművész házához, 
ahol megnéztük a gyönyörű alkotásait és régiséggyűjteményét. 
Ezt követően a Református templomban tettünk látogatást. 

Kellemesen elfáradva tértünk vissza az iskolába, ahol a hetet 
értékeltük.

Néhány gondolat a gyerekektől, hogyan érezték magukat a 
tábor első hetében:

„Nagyon szuper volt a hét. Nekem legjobban a Nagykun-Hús 
üzemlátogatás, főleg a csontozó, és a biciklitúra tetszett. 
Gyönyörű kápolnát láttunk. Jövőre biztos megint eljövök, ha 
ilyen programok lesznek.”

„Nagyon tetszett a hét, jól éreztem magam. Engem legjobban 
az egerészölyv bemutató érdekelt, mert a madarat meg lehetett 
fogni, és átrepült a fejünk fölött.”

„Ez a hét volt a legjobb. Kedvencem Czupp Pál kiállítása volt.”
A hétvége után folytatódott a tábor második hete. Sajnos, az 

időjárás nem volt kegyes hozzánk, így a heti strandolásunk csak 
részben valósult meg. A rossz idő ellenére is a délutánjaink 
kellemesen teltek: filmet néztünk, sportoltunk a tornateremben, 
gyöngyöt fűztünk, és számos játékkal ismerkedtünk meg. A két 
hét gyorsan elrepült, de mindenki nagyon sok élménnyel 
gazdagodott már a vakáció elején. 

Köszönjük Kollégáink segítségét, együttműködését, hogy a 
napközis tábor megvalósításában aktívan részt vettek. Kellemes 
nyári időtöltést kívánunk mindenkinek!

A napközis tábor szervezői

Pályázati felhívás
Kunhegyes Város Önkormányzata

és az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ

FOTÓPÁLYÁZATOT hirdet
a Kunok Világtalálkozójának rendezvényeként

A KUNOK EZER ARCA
címmel

életképek, portrék, melyek legkifejezőbben tükrözik a 
múlt és jelen kun embereinek életét

A témában készített alkotásokkal a kun települések felnőtt 
amatőr alkotói nevezhetnek.

• Pályázati kategóriánként egy szerzőtől legfeljebb három 
fotó küldhető be, sorozat, képpár nem adható be.

• A képeket JPG formátumban kell eljuttatni a kitöltött 
nevezési lappal együtt a  címre 2015. muvkun@gmail.com
augusztus 31-ig.

• Nevezési lap a  oldalról www.kunhegyeskultura.hu
letölthető, itt olvasható részletes kiírás is.

• A képek fájlneve ékezet nélkül: 
Vezetéknév_Keresztnév_Kép_címe.jpg (pl. 
Kovacs_Janos_Oreg_juhasz.jpg).

• A pályázatra beküldhető képek hosszabbik oldala 
minimum 2000 pixel.

• A kiállításra beválogatott képeket a rendező nagyíttatja 
le 20 × 30 cm-es méretben.

• Nevezési díj 1000 Ft, melyet a Kunhegyes Kultúrájáért 
Alapítvány 70100107-11060077 számú számlájára kérjük 
utalni. Megjegyzésben tüntessék fel: . Fotópályázat

Pályázati felhívás
Őseink nyomában címmel

Kunhegyes Város Önkormányzata
Simai János V. Kunkapitány

és az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ

RAJZVERSENYT hirdet
a Kunok Világtalálkozójának rendezvényeként

A honfoglaló magyarok és a kunok évszázadai
témájú alkotásokkal nevezhetnek a kun települések

8-18 éves tanulói
A téma megjeleníthető bármilyen technika alkalmazásával, 

legfeljebb A/3-as méretben. Egy alkotó egy alkotással vehet 
részt a pályázaton.

A pályaműveket 2015. szeptember 18-ig kell névvel (vagy 
jeligével), életkorral, pontos címmel ellátva a kunhegyesi 
Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ címére (5340 
Kunhegyes, Szabadág tér 7.) eljuttatni.

Az alkotásokat szakmai zsűri értékeli.
Korcsoportonként – kisiskolás, felső tagozatos, középiskolás 

– az első három legjobbnak ítélt mű alkotója díjazásban 
részesül.

A beérkező alkotásokból az Ilosvai Varga István Városi 
Művelődési Központ kiállítást rendez, melynek megnyitására 
és a díjak átadására 2015. szeptember 25-én, a Kunok 
Világtalálkozója Záró Programjának keretében kerül sor, a 
kunhegyesi Ilosvai Varga István Városi Művelődési 
Központban.

A kiállítás bontását követően a rajzok a Művelődési 
Központban átvehetők.


