
az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ

„Karácsonyi csillagok”
címmel, nyolcadik alkalommal hirdeti meg tárgyalkotó pályázatát helyi, térségi és bácsfeketehegyi amatőr 

alkotók számára.
A pályázat célja: 

 A helyi értékek, kézműves hagyományok, – kiemelten a kun díszítőművészet mai igényekhez igazodó 
alkalmazása – bemutatása amatőr alkotók munkáin keresztül

 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 
2016. 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 2016. december 16-án 16 órakor kerül megnyitásra.

Ismét házhoz megy a Mikulás!
December 5-én és 6-án!

Intézményi kérések teljesítése
december 5-én.

Egyeztetés személyesen
a Művelődési Központban előzetesen 

december 3-ig.

15-én 8.00-13.00 Véradás
16-án 10.00  Meseszínház – Aladdin és a csodalámpa a Szabad Ötletek 

Színházának előadásában – Belépőjegyek ára: 500 Ft.

17-én 16.00  ÍZŐZRŐK Klubja – Menü: Vízen kullogó – 
gombóta/gölődin leves – krumpli mackó – díja: 500 Ft.

24-én 11.00  Mesék, zenék, homokanimáció – A Szolnoki Szimfonikus 
Zenekar hangversenye – Filharmóniai Ifjúsági Bérlet

26-án 14.00 Adventi amatőr művészeti nap és virágkötők versenye 
– adventi koszorú, asztali dísz és kopogtató kötése a helyszínen 
biztosított alapanyagokból.
Nevezési díj: 1000 Ft
15 órától művészeti csoportjaink műsorait láthatják az érdeklődők.
Belépőjegyek ára : 500 Ft.

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ november programja

A Karcagi Szakképzési Centrum Nagy László Gimnázium-
ban szeptembertől megkezdődött a katonai alapismeretek 
tantárgy oktatása. A tantárgyat ketten tanítjuk és a kezdetektől 
szerettük volna, ha kollégák is betekintést nyerhetnek a katonák 
mindennapi életébe. Erre lehetőség nyílt, hiszen a nyáron 
kunhegyesi diákok és pedagógusok is részt vettek a MH 86. 
Szolnok Helikopterbázisa által szervezett katonai táborban és 
meghívást kaptunk egy Bázislátogatásra is.

Éltünk a lehetőséggel és szeptember 29-én az őszi nevelési 
értekezlet keretében ellátogattunk a laktanyába. Mádi Lajos 
alezredes úr üdvözölt bennünket és a fogadóteremben bemu-
tatta a laktanya történetét a kezdetektől napjainkig, majd nyári 
táborozás élményeiről mesélt a tantestületnek, elismeréssel 
szólt tanulóinkról. Az érdekes beszámoló után sétát tettünk a 
bázison. Megnézhettük a repülőtér irányító tornyát, meteoroló-
giai állomást és néhány katonai helikoptert kívül-belül. 

Betekintést nyertünk a Közszolgálati Egyetem Honvédtiszt 
Képző Karának Szolnoki Tanszékére, ahol a repülő-műszaki-, 
és repülésirányító tisztek szakmai képzését folytatják, majd a 
szimulátor központban tehettük próbára ismereteinket.

Az Alezredes úrtól és a bázistól elbúcsúzva, a belváros felé 
vettük utunkat a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilván-
tartó Parancsnokságra. Almási László őrnagy úr néhány beve-
zető mondata után a Szolnoki Hadkiegészítési Szakgyűjte-
ményt tekintettük meg. A múzeumlátogatás megelevenítette 
számunkra a Magyar Honvédség és a katonai élet jellemzőit 
különböző korokban.

A tartalmas program meghozta étvágyunkat, melyet a Tiszti 
Klub étteremben csillapítottunk. A szoros programterv nem sok 
időt hagyott az ejtőzésre, tovább indultunk az Indóház útra, ahol 
a néhány hete megnyílt RepTÁR tartogatott számunkra érde-
kességeket. Európa egyik legizgalmasabb repüléstörténeti 


