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FELHÍVÁS SZAVALÓVERSENYRE
A Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
városi szavalóversenyt
hirdet általános- és középiskolások részére.
József Attila születésére országszerte verssel, a vers ünneppé
emelésével emlékezünk. Városunkban is minden évben sor
kerül a szavalóverseny meghirdetésére, mellyel kezdetektől
legfőbb célunk volt:
 az irodalom ismert és kevésbé felfedezett alkotásainak
népszerűsítése,
 az előadói képességgel rendelkezők számára évenkénti
megmérettetés lehetőségének biztosítása,
 a vers kedvelő közönségnek pedig tartalmas élmény nyújtása.
Így évente alkalom teremtődik arra, hogy a magyar és egyetemes költészet jeles személyiségeiről és írói munkásságáról
emlékezzünk meg.
Ebben az évben Arany János költészetét ajánljuk az érintett
korosztály ﬁgyelmébe. További kiemelt ajánlata a verseny meghirdetőinek Petőﬁ Sándor költészete.
Mindemellett továbbra is javasoljuk a természet, a család,

szeretet és környezeti témákat feldolgozó versek választását. A
zsűri döntésében továbbra is meghatározó szempont az
életkorhoz és egyéniséghez illő versválasztás.
A verseny időpontja: 2017. április 11. (kedd)
Helyszíne: Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ
Az iskolai forduló után osztályonként 2-2 fő versenyző
jelentkezését várjuk.
A középiskolákból 8-8 tanuló jelentkezhet.
A zsűri a versenyzőket 5 kategóriában értékeli:
1. kategória:
ált. isk. 1-2. osztály
2. kategória:
ált. isk. 3-4. osztály
3. kategória:
ált. isk. 5-6. osztály
4. kategória:
ált. isk. 7-8. osztály
5. kategória:
közép isk. 9-12. osztály
Minden versmondó emléklapot kap, kategóriánként a legjobb
3 versenyző értékes könyvjutalomban részesül.
Jelentkezési határidő: 2017. március 31. csütörtök
A jelentkezési lapokat az Ilosvai Varga István Városi
Művelődési Központban kell leadni.

FELHÍVÁS

Az Ilosvai Varga István
Városi Művelődési Központ
márciusi programjai

A redemptio vagyis megváltás szóval jelölik a magyar
történelemben a jászkun kerület önmegváltását, amelynek
során őseink visszaszerezték a török háborúk után 1702-ben
elvesztett korábbi kiváltságaikat. 1745. május 6-án írták alá a
„REDEMPTIÓT” mellyel őseink megváltották ősi kiváltságaikat.
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény,
Kunhegyesiek Baráti Köre és Kunhegyes Kultúrájáért
Alapítvány
ennek emlékére hirdeti meg
„Kun őseink nyomában”
kétfordulós történelmi, helytörténeti vetélkedőjét.
A vetélkedő anyaga a magyarországi kunok története,
szokásai, hagyományai, művészete a betelepüléstől a
redemptioig ismeretanyagból kerül összeállításra.
A vetélkedőre a 6-11 osztályos tanulók 3 fős csapatait várjuk!
Nevezni a jelentkezési lap kitöltésével, annak a művelődési
központba történő leadásával lehet 2017. március 20-ig.
(Jelentkezési lap szintén itt kérhető.)
Az első forduló kérdései az „Ilosvai Művelődési Központ”
facebook oldalán lesznek megtalálhatók március 21-től. A
feladatmegoldásokat április 3-ig kérjük leadni a művelődési
központban.
A legjobb eredményt elérő csapatok meghívást kapnak a
május 8-án, a művelődési központban megrendezésre kerülő 2.
fordulóra.
A felkészüléshez ajánlott forrás:
 Bánkné dr. Molnár Erzsébet: A kunok Magyarországon
című kötete,
 Elek György: Nagykun kapitányok a 16. századtól 1876-ig
(Kisújszállás 2012.)
valamint minden, ami a kunokkal kapcsolatos információ az
interneten fellelhető.

3-án 10.00
Mese a három kismalacról
a Léghajó Meseszínház előadása
Belépőjegyek ára: 500 Ft.
4-én 11.00
Vers és dallam Általános iskolai ﬁlharmóniai
hangverseny a Szélkiáltó Együttes
8-9-én
Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány
az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központtal
együttműködve várja az érdeklődőket
a „KUNMÓDI” avagy
a „Kun hagyományok örökítése Kunhegyesen”
HUNGARIKUM-2016
pályázati program záró rendezvényeire.

április 8-án szombaton, 16 órától
Néptánc és népzenei bemutatók a bácsfeketehegyi és
kunhegyesi művészeti csoportok közreműködésével.
Az est vendége Berecz István a Fölszállott a Páva
szólótánc győztese
A bemutatók után Táncház a Jártató zenekarral.
április 9-én vasárnap 9 órától
Barangolás az kunsági és a szerbiai ízek világában
gyermekek főzőversenye
Népi kézműves hagyományok bemutató foglalkozásai
benne: HÚSVÉT ELŐ – TOJÁSÍRÁS Jókainé Gombosi
Beatrix népi iparművésszel.

11-én 10.00 Városi szavalóverseny
12-én 14.30 Beszédes kunhalmok- dr. Tóth Albert
professzor emeritus előadása és túra a
kunhalmokhoz a HUNGARIKUM-2016 pályázat
programja
27-én 16.00 Ízőrző klub
28-án 17.00 Reﬁ Gála

