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Karácsonyi csillagok…
„… csak az a nagy, igaz és szép a művészetben, ami egyszerű.”
(George Sand)
A fenti gondolatot magukénak érző, sokoldalú alkotói tehetséggel bírók munkáiból, immár nyolcadik alkalommal nyitottuk meg december 16-án a „Karácsonyi csillagok” elnevezésű
tárlatot. A korábbi évekhez hasonlóan, idén is változatos technikai megvalósításokat, szemet-lelket egyaránt gyönyörködtető
műveket készítettek az alkotók. Az esemény immár megszokott
részévé vált városunk apró, az ünnepek hangulatát gazdagító
eseményeknek. A hatvan egyéni és közösségi alkotó összesen
90 pályamunkát adott be a tárlatra. A kiállítás részét képezi a
HUNGARIKUM 2016 pályázat keretében megvalósuló KUN
MÓDI programnak. Ez valójában a gyermekek által megvalósuló értékőrzésen alapul, megmutatva különböző programok
révén egy határon inneni és túli kun település szokásaiban a
hagyományok fennmaradását. Ezért is küldtük el a pályázat felhívását Bácsfeketehegyre, ahol Sárközi István és munkatársai –

Kasza Nikoletta, Kovács Rozália valamint Major Márta –
megszervezték és elhozták a legszebb alkotásokat Feketicsről is
a megnyitóra. Örömmel töltött el bennünket, hogy 14 alkotó 25
munkája gazdagította a kiállítás anyagát.

Valamennyi kiállító munkája elismeréseként értékes könyv,
kreatív ajándék jutalmat vehetett át. Az ajándékok biztosításában a Kunhegyesiek Baráti Köre, a Kun Kézmű Termék Szociális Szövetkezet és Magyar György önkormányzati képviselő
volt segítségünkre.
Köszönet illeti mindazokat, kik nem csak önmaguk, hanem
mások gyönyörködtetésére is szánják alkotó fantáziájuk és
tehetségük eredményét, legyen az egy festmény, egy hímzés,
szőttes vagy patchwork, gyöngy, kerámia vagy üvegfesték. A
látogatók mind elismeréssel csodálták a kész műveket.
Köszönet illeti a zsűri – Víg Márta középiskolai tanár, Kisné
Veres Edit könyvtáros és Szűcs Andrea népművészet ifjú
mestere- értékelő munkáját.
Szentpéteriné Lévai Mária

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ
és a Hagyományőrző Egyesület
valamint a Tisza-tavi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2017. január 28-án
rendezi

X. Hagyományőrző bálját
melyre szeretettel meghívjuk a hagyományok kedvelőit,
őrzőit

Program
18.00 Ünnepi műsor
a Búzavirág Népdalkör és
a Tisza-tavi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
közreműködésével

19.00 Vacsora—hagyományőrző étkek felszolgálása
Menü:
- aperitif,
- kunsági birkapörkölt, vagy
kunsági töltöttkáposzta,
- pezsgő

22.00 Tombolasorsolás
Zenél Tatai Tibor
A bálban a magyar viseleti hagyományokat legjobban tükröző
öltözékben megjelenők díjazásban részesülnek
Belépőjegyek ára: 3000 Ft, Gyerekjegy 1500 Ft
Tombolajegy ára: 100 Ft
A rendezvény bevételével a néptánc csoport
viselettárának bővítését,

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ
januári programja
15-én 16.00 Cirkusz
16-án 9.30 Totyogó – Baba mama klub A Szülő
kérdez – a gyermekpszichológus válaszol –
vendég: dr. Illés Amanda gyermekpszichológus
19-én 15.00 Szegő Gábor emlékezete – Helyi értékek
mindennapjainkban – a KUN MÓDI –
HUNGARIKUM 2016. pályázat keretében a
Kunhegyesiek Baráti Köre és a Kunhegyes
Kultúrájáért Alapítvány közös programja
19-én 19.00 Showder Klub – vendégek TRABARNA,
REKOP GYÖRGY, OROSZ GYÖRGY, BRUTTI
Belépőjegyek ára: 1999 Ft.
20-án 16.30 Mészáros János sajtófotós kiállításának
megnyitója
17.00 Magyar Kultúra Napja – Városi Ünnepség
26-án 14.00 Ízőrzők klubja – menü: paradicsomos
húsgombóc, púderos kiﬂi, sósperec
28-án 18.00 X. Hagyományőrző bál

