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Ovis angol csütörtök 16.30	 	
az első foglalkozás időpontja október 6.

Zeneovi hétfő 17.00	 	
Ovis néptánc szerda 16.30	 	

Vezeti Árvai Zsigmond
A foglalkozások díja 400 Ft/ alkalom

Mazsorett három korcsoportban keddenként 14.00
Az első foglalkozás és a korcsoportonkénti beosztás 
szeptember 6-án 15 órától
Szövő kör hétfő 15.00-17.00	 	
Néptánc oktatás szerda – péntek
Felnőtt tánc szeptember 28-án 17.30
Gyermek citera péntek 15.00-18.00 korcsoportonkénti 
beosztásban 
A foglalkozások díja 400 Ft/ alkalom

Jelentkezés és részletes felvilágosítás a Művelődési 
Központban naponta 8.00-17.00

A foglalkozások kellő számú jelentkezést követően 
októberben indulnak.

Ízőrzők klubja várja mindazokat,
 akik szeretnek főzni, 
 akik szeretnének megtanulni főzni,
 és akik a hagyományos kun ételek elkészítését 

szeretnék megismerni.
Az első közös főzés időpontja szeptember 15-én, csütörtökön 

16 órától lesz a Művelődési Központban. Ekkor megfőzzük a az 
Ízőrzők televíziós felvétel során elkészített ételek egy részét: 
Menü: Paprikás csirkeleves, cirkos kalács, sült túrógombóc.

A következő, októberi találkozás tervezett menüje: kötött 
galuska leves, karikapecsenye és almáskrémes.

A foglalkozásra előzetesen várjuk a jelentkezőket (alapanyag 
beszerzése miatt fontos!)

Részvételi díj: 500 Ft/fő.

Klubok –alkotó közösségek foglalkozásai:
Varró kör – benne szalmafonás, csipkeverés, foltvarrás és 
kunhímzés szerdán 15.00-17.00
Szélcsengő kórus próbái hétfő 17.00
Búzavirág népdalkör próbái szerda 17.00

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központban
2016 őszén induló kiscsoportos tevékenységek

ÁLLAMI KITÜNTETÉS
Kedves kunhegyesiek!
Örömmel  tudatom Önökkel ,  hogy 

férjemnek Czupp Pál kunhegyesi születésű 
fafaragó népi iparművésznek augusztus 20-a 
alkalmából a „MAGYAR ÉRDEMREND 
LOVAGKERESZTJE” kitüntetést adomá-
nyozta dr. Áder János Magyarország 
köztársasági elnöke.

A méltatásban elhangzottak szerint „kül-
földön és itthon is megbecsült, a népi hagyo-
mányok továbbélését szolgáló alkotó-

művészete, több mint negyed század óta szívvel készített míves munkái és köztereket ékesítő faragásai elismeréseként.”
A kitüntetést dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter adta át a szakminisztériumban, ahol gyermekem és én is jelen 

lehettünk. A magas kitüntetés nem csak az alkotó munkásságának elismerésére szolgál, hanem Kunhegyes jó hírét is öregbíti, ezért 
osztottam meg Önökkel.

Czupp Pálné

Az idei évi főzőversenyen is a legjobb szakácsok/csapatok Szabó András polgármester úr által felajánlott 
pénzjutalomban részesülnek a következők szerint:
 I. helyezett 15.000 Ft II. helyezett 10.000 Ft III. helyezett   5.000 Ft

A főzőversenyen való részvételüket   (névvel és lakcímmel) legkésőbb 2016. szeptember 23-án (péntek) 12.00 óráig
szíveskedjenek jelezni a , vagy a  telefonszámon, Feketéné Csoma Ildikónál (Polgármesteri 06 (30) 656-2032 06 (59) 530-507
Hivatal Szabadság tér 1.; 10-es iroda).

Előzetes helykiosztás: 2016. szeptember 23-án pénteken 13.00 órától 13.30 óráig a parkban.
Kiosztott helyek elfoglalása: 2016. szeptember 24-én szombaton 6.00-7.00 óráig.
Reggel 6 órától indul a versengés a Művelődési Központtal szemközti Szabadság téri központi parkban! (Kálvin szobor környéke.)
A helyszínen keletkezhető tűz oltására 1 db érvényes 34 A, 183B C teljesítményű tűzoltó készülékkel kell rendelkeznie. 
A tűzoltó készüléket a főző biztosítja! 
A versenyen főzött ételből 1 adagot a rendelkezésre bocsátott tányéron kell zsűrizésre bemutatni   a legkésőbb 11.30 órakor

Kossuth Iskolában kijelölt teremben.
Eredményhirdetés, szakácsok díjazása várhatóan 12.30 - 13.00 órakor.

	 Földi	Zsuzsanna

KEDVES KUNHEGYESIEK!
Kunhegyes Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívom Önöket

a 2016. szeptember 24-én (szombat) megrendezésre kerülő egész napos 
MIHÁLY NAPI SOKADALOMBA ÉS FŐZŐVERSENYRE!


