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Kedves lokálpatrióta Kunhegyesiek, Elszármazottak, KBK-
tagok!

A Kunhegyesiek Baráti Köre Kunhegyesi helytörténeti 
füzetek 15. kötetét 2017-ben tartandó Mihály napi sokadalom 
alkalmával – kellő számú támogató esetén – megjelentetni 
tervezi, mely Pál Imréné Víg Etelka ny. óvodai dajka megyei és 
országos pályázaton díjazott néprajzi dolgozatait tartalmazza:

A kunhegyesi paraszt-polgári életforma, szokások, népi 
játékok címmel.

Dolgozatának bírálói voltak: dr. Gecse Annabella néprajz-
kutató, Benedek Csaba néprajzkutató, dr. Nagy Molnár Miklós 
múzeumigazgató, dr. Bartha Júlia etnográfus.

A tervezett kötet tartalma:
 „Lánc, lánc, eszterlánc”: Népi gyermekjátékok 

Kunhegyesről
 Lakóházak berendezési tárgyai és tulajdonosainak 

életmódja a XX. században és a XXI. század első 
évtizedeiben

 A tanyavilág története szülőhelyemen

 A kunhegyesi paraszti élet jeles napjai, hiedelmei, 
néphagyományai

 Három generáció párválasztási szokása 
A kiadványhoz csak a támogatók juthatnak hozzá, nem 

vásárolható meg később, könyvárusítási forgalomba nem kerül! 
A támogatás minimális összege: 2.000,-Ft.

Befizetési határidő: 2017. július 31,
Befizethető: 
 3A Takarékszövetkezet Kunhegyesi 

Kirendeltségnél vezetett KBK bankszámlára: 
70100107-11083016. Megjegyzésként kérjük jelezni: 
támogatás!

 KBK házipénztárába (Víg Márta KBK elnöknél vagy 
Pál Imréné Etelka elnökségi tagnál)

 Várjuk a Támogatókat, akiknek neve a kötet végén 
olvasható lesz!

Köszönettel: a szerző és a sorozatszerkesztő
Pál Imréné Víg Etelka, Víg Márta

TÁMOGATÁSI FELHÍVÁS

Az Ilosvai Varga István Városi művelődési Központ
és Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány

2017. június 26-július 7. között rendezi
a XXVI. Legénybot alkotótáborát

A táborban kiemelten szeretnénk a Nagykunság népi 
díszítőművészetét, tárgyi kultúráját valamint a településünk 

helytörténeti örökségét megismertetni a 7-14 éves 
gyermekekkel

A naponta 9-12 óráig tartó műhelyfoglalkozásokra az alábbi 
beosztás szerint várjuk az érdeklődőket

Fafaragás – Szelekovszky István Czupp Pál és ifj. Nagy 
András

Szövés – Bereczné Sós Erzsébet és Nagy Andrásné 
vezetésével a tábor teljes ideje alatt zajlik

Agyagozás – Szűcs Andrea vezetésével 06.29-07.05.
Gyöngyfűzés – Megyaszainé Berényi Márta, Szentpéteriné 

Lévai Mária 06.26.-07.03.
Szalmafonás – Bagi Andrásné 07.04-06.
Csipkeverés, kunhímzés – .Farkas Katalin 07.03-04
Délutáni programok: Kerékpártúra a Tomaji Kápolnához, 

Vésztározóhoz, Strand, látogatás a Kunsági Kiállítóházba, 
Helytörténeti előadás és vetélkedő, népi játékok és íjászat, 
szabadtéri főzés, nemezelés, batikolás, szépség délután

A tábor teljes programjában való 
részvétel költsége 10 000 Ft.

Tervezett szabadidős programok:
 július 1. – kirándulás Debrecenbe

 Az állatkerti, vidámparki belépőkre
 1500 Ft + zsebpénz

 július 7. 14  – Táborzárás00

	 Kiállítás a táborban készült munkákból
Foglalkozások időpontja:

9-12 és 13-16 óráig
Információ:

Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7.

59-530-030
E-mail: muvkun@externet.hu

A helyszínen kérhető jelentkezési lapokat
kérjük 2017. június 23-ig a fenti címre visszaküldeni.

XXVI. Legénybot alkotótábor

Otthon is biztonságban
A családi házak udvara megtelik élettel, előkerülnek a kerti 

szerszámok, a fűnyírók, motoros fűrészek, elkezdődnek a házak 
felújítási munkálatai. Ebben az időszakban is kiemelt figyelmet 
kell fordítani értékeik védelmére, hiszen a szemfüles tolvajok 
kihasználhatják az óvatlanságot, percnyi figyelmetlenséget és 
máris megtörténhet a baj.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztálya útmutatással szolgál, miként lehet 

elkerülni az áldozattá válást:
- Nagyon fontos szabály, hogy minden esetben zárják be a 

kertkapukat, hogy azon keresztül illetéktelenek ne tudjanak 
bejutni az udvarra!

- Az udvaron történő munkavégzést követően a szerszámokat, 
eszközöket mindig pakolják, zárják el a műhelyben, 
szerszámosban, garázsban, hogy azokhoz ne lehessen 
hozzáférni! Ez baleset-megelőzési szempontból is nagyon 
fontos!


