
Országos Wass Albert Vers-és Prózamondó 

Verseny
Iskolánk ötödik alkalommal vett részt Törökszentmiklóson 

az Országos Wass Albert Vers- és Prózamondó Versenyen.
Az erdélyi író műveiből az áradó hazaszeretetet érezzük. Aki 

ezeket a műveket megtanulja, közelebb kerül Istenhez, s aki 
közelebb került Istenhez, szorosabb kapcsolatot ápol 
embertársaival is: „Segítsétek egymást, magyarok, fogjatok 
össze, magyarok, szeressétek egymást magyarok!”- mondta 

Wass Albert. Ehhez a szép eszméhez csatlakozik minden évben 
a Bethlen Gábor Református Általános Iskola. E jeles 
eseményre az ország számos pontjáról érkeznek diákok: 

Mohácstól– Budapestig, Karcagtól – Mátészalkáig. A mi refis 
diákjaink közül öten készültek nagy lelkesedéssel az idei 
megmérettetésre.

Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ
rajzversenyt hirdet

KEDVENC VERSEM
címmel

Minden olyan pályaművet várunk amely kifejezi a költő 
mondanivalóját vagy az alkotó, versről képzeletvilágát.

Nevezhet minden óvodás, általános és középiskolás alkotó.

A téma megjeleníthető rajzzal, bármilyen technika 
alkalmazásával.

A pályaműveket 2016. április 8-ig kell a vers címével, névvel, 
életkorral, ellátva, a kunhegyesi Ilosvai Varga István Városi 
Művelődési Központ címére (5340 Kunhegyes, Szabadág tér 
7.) eljuttatni.

Felhívjuk a figyelmét a jelentkezőknek, hogy személyenként 
egy alkotással pályázhatnak. Max. A/3-as méretű műveket 
várunk.

Az alkotásokat szakmai zsűri értékeli. Korcsoportonként – 
óvodás, kisiskolás, felső tagozatos, középiskolás – az első 
három legjobbnak ítélt mű, díjazásban részesül.

A beérkező alkotásokból az Ilosvai Varga István Városi 
Művelődési Központ kiállítást rendez, melynek megnyitására 
és a díjak átadására 2016. április 12-én kerül sor.

17.   Gózon bérlet Szigligeti Színház SzolnokHello Dolly
17.  17.00 Társastánc vizsga – a Dózsa Tagintézmény rendezésében
18. 12 KÁVÉSZÜNET .00 Rendhagyó irodalomóra – vendég a 
  Belépőjegyek ára: 500 Ft
25. 17.00 Húsvéti Bütykölde és Táncház a Garaboly zenekar közreműködésével – Belépőjegyek ára: 400 Ft
Április 1-ig látogatható Vajó Sándor fotókiállítása „Örökségünk – Népművészetünk ősi titkai” címmel.
Áprilisi előzetes:
11. 11.00 Haevy Brass Guys Tuba Qartett Reneszánsztól a jazzig – Filharmónia hangverseny a  közreműködésével
12. 9.30 Költészet napi városi szavalóverseny és rajz kilállítás


