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A fenti elnevezéssel zajlik egy országos program, mely népi 
játék és néptánc módszertanát adja át az érdeklődő peda-
gógusoknak, szülőknek – mindazoknak, akik a játék, a dal a tánc 
segítségével szeretnék a gyermekek képességét, személyiségét 
fejleszteni, közösséget építeni. A program gazdája Balatoni 
Katalin néptánc pedagógus, neveléstudományi bölcsész, 
doktorandusz. 

Egy jó hangulatú tartalmas délutánt tölthettünk együtt fiatal 
koordinátorokkal – Nagy Ágnes és Tatár Péter néptánc 
pedagógusokkal. A helyből és környező településekről 
verbuválódott 30 fős csapat tagjai percek alatt felszabadult 
játékban, önfeledt közösségé alakult. A három órát felölelő 
foglalkozás ízelítőt adott a program elemeinek a mindennapos 
oktató nevelő munkában való alkalmazhatóságáról. Az októberi 
alkalom egyik célja volt az is, hogy kedvet teremtsen a 
résztvevők körében ahhoz, hogy a  játékban, dalban és táncban 

rejlő fejlesztő lehetőségek módszereiben még inkább 
elmélyedjenek egy következő alkalommal. Ez lehet egy teljes 
napos képzés, és egy három napos kurzus. Utóbbi már 
kreditpontokat és tanúsítványt ad a résztvevőknek. 

Kellő számú jelentkező esetén a tavaszi szünetben ismét 
biztosítjuk a képzés feltételeit a Művelődési Központban. 
Jelentkezni és részletes tájékoztatást kérni szintén ugyanitt 
lehet.

	 Szentpéteriné Lévai Mária

Helyreigazítás: A Kunhegyesi Híradó előző havi 
számában megjelent „Háziasszonyok remekei” írásból az 
édes sütemények kategóriában az I. helyezést kapott habos 
szilvás szelet készítője Kiszel Sándorné volt.

Így tedd rá!

F E L H Í V Á S
az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ

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

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

lehetőségének biztosítása.
 A karácsony és kapcsolódó ünnepkör művészi megfogalmazása a tárgyalkotó népművészet valamint 

a képzőművészet eszközeinek felhasználásával.
Pályázni bármilyen technikával elkészített, (faragás, szövés, csipkeverés, hímzés, szálas anyagok, virágkötés, gyöngyfűzés, 

üvegfestés, grafika, festészet) a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó használati, díszítő tárgy, vagy tárgy együttessel (pl. 
készletek, terítő szettek stb.) lehet. Alkotónként 2 db, vagy 2 összetartozó együttes benyújtásával vehet részt minden pályázó. A 

benyújtott alkotásokkal szemben támasztott elvárás, hogy saját készítésű legyen, mely a korábbi helyi tárlaton még nem 
szerepelt.

A pályamunkákat névvel, alkotás címével, technika megjelölésével 
2015. december 9-ig

várjuk, az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központba.
A pályamunkák a készítés technikája szerinti csoportosításban kerülnek értékelésre, felkért szakmai zsűri által. 

A zsűri elnöke: Szűcs Andrea fazekas, a Népművészet Ifjú Mestere.
Gyermek, ifjúsági és felnőtt korcsoportban a három legjobbnak ítélt alkotás készítője díjazásra kerül.
A beérkező pályamunkák kiállításra kerülnek a Művelődési Központ pódiumtermében.

A kiállítás 2015. december 11-én 16 órakor kerül megnyitásra.

Ismét házhoz megy a Mikulás!
December 4-én és 5-én!

Intézményi kérések teljesítése
december 4-én.

Egyeztetés személyesen
a Művelődési Központban előzetesen 

december 3-ig.

12-én A padlás – Gózon-bérlet a Szolnoki Szigligeti Színházban
14-én 15.00 A konyhafőnök séfje, Bernáth József dedikálja 

frissen megjelent szakácskönyvét
16-án A Szolnoki Szimfonikus Zenekar hangversenye – 

Filharmóniai Ifjúsági Bérlet
Bérletek ára: 1200 Ft, jegyár: 500 Ft.

17-én 8.00-13.00 Véradás
20-án 10.00 Lúdas Matyi – a Nevenincs Színház előadásában 

Belépőjegyek ára : 500 Ft.
28-án 15.00 Adventi amatőr művészeti nap és virágkötők 

versenye – A műsorban közreműködnek a helyi művészeti 
közösségek belépőjegy ára: 500 Ft. A virágkötés nevezési díja 
1000 Ft., mely a felhasználásra kerülő alapanyagok költségét 
tartalmazza.

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ november programja


