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Kedves Városlakók!
Immár második alkalommal kerül megrendezésre a Tisza-tó 

különleges eseménye a Nász Láz Esküvő Kiállítás és Vásár!
A tavalyi nagy siker után, immár újra lehetőség lesz arra, hogy 

olyan szolgáltatók mutatkozzanak be, akik részesei kívánnak 
lenni a nagy közös célnak, hogy legyen a Tisza-tó, a 
Nagykunság álom-helyszíne a párok legfontosabb napjának.

Az I. Nász Láz kiállítás és vásárt 2017. február 11-én 
Tiszafüred-Örvényen, a Hableány Hotel és Vigadóban rendez-
tük meg nagy sikerrel.

Túl vagyunk a megválasztott „Álom pár” esküvőjének meg-
rendezésén, 2017. július 1-jén, melyre Abádszalókon, a Szalók 
Yacht Klub Portside Grill Éttermében került sor.

A bizonyíték megszületett. Video az eseményről és a szolgál-
tatói köréről:

https://www.youtube.com/watch?v=KMdSh8YqUTY
&feature=youtu.be

Az ez évi, őszi Nász Láz Esküvő kiállításnak a kiváló adottsá-
gokkal, szép belső térrel rendelkező Ilosvai Varga István 
Művelődési Központ ad helyet.

Mutassuk meg a továbbiakban is, hogy csodálatos természeti 
szépségek és megannyi kiváló szolgáltató várja a házasu-
landókat, hogy bebizonyítsák méltóak a megbízásra!

Ezen alkalommal párok játékára is sor kerül. Vajon ki lesz 
2018. Álom Párja és vajon mely település nyeri el a rendezés 
jogát?

További különleges eleme a kiállításnak, hogy lakodalmas 
ételek, italok, sütemények versenye is zajlik, melyet az odalá-
togató vendégek meg is kóstolhatnak, szavazhatnak, melyiket 
találják a 2018. Lakodalmas ételek, sütemények italok 
legkiválóbbjának. A döntést neves zsűri is segíti.

Az egész nap jó hangulatáról vőfélyek, zenészek, zenekarok 
is gondoskodnak.

Este pedig kedves vendégeink megmutathatják, hogyan 
táncolnak lakodalmas mulatós zenére. 

Várunk minden kedves párt, családot, érdeklődőt  2017. 
november 25-én 11-22 óra között.

Kunhegyes városa „Híd a Tisza-tó és a Nagykunság között”
Várjuk jelentkezését!

Tóth Pálma Nász Láz felelős vezető 06-30-628-3993 
Dajka Ágnes Marketing és Értékesítési Vezető 06-70-701-0944

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.

13-án 11.00	 Ludas Matyi Filharmónia hangverseny a Szolnoki 
Szimfonikus Zenekar Kamaraegyüttesének közreműködésével

15-én 10.00	 Három szegény szabólegény – mesejáték a Szabad 
Ötletek Színháza előadásában

	 jegyek ára: 500 Ft.
16-án 15.00 Ízőrző klub
25-én	 Nász Láz – Egész napos esküvő kiállítás
26-án	 Télapó itt van! Télapó és barátai Mesedélután a PenniWorld 

közreműködésével
december 26-án 14.00 Adventi amatőr művészeti nap és virágkötők 

versenye – karácsonyi asztali díszek készítésea helyszínen biztosított 
alapanyagokból.
Nevezési díj: 1000 Ft

 műsort adnak a helyi és vendég művészeti közösségek. 13 órától
A rendezvény ideje alatt kézműves remekek kiállítása és vására várja 
a látogatókat.
Belépőjegyek ára : 600 Ft.

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ novemberi programja


