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A Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
városi szavalóversenyt

hirdet általános- és középiskolások részére.
Az évente meghirdetésre kerülő szavalóversennyel továbbra 

is az alábbi célokat kívánjuk megvalósítani:
 az irodalom ismert és kevésbé felfedezett alkotásainak 

népszerűsítése,
 az előadói képességgel rendelkezők számára évenkénti  

megmérettetés lehetőségének biztosítása, 
 a verskedvelő közönségnek pedig tartalmas élmény nyújtása. 
Így évente lehetőség nyílik  arra, hogy a magyar és egyetemes 

költészet jeles személyiségeiről és írói munkásságáról emlékez-
zünk meg.

Idén az 1848-1849-es Forradalom és Szabadságharc évfordu-
lójához kapcsolódóan ajánljuk a Reformkor költészetének 
kiemelkedő alakjait, úgymint; Kölcsey Ferencet, Vörösmarty 
Mihályt, Arany Jánost, Petőfi Sándort. 

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: 2018. április 11. (szerda)
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  részesül.értékes könyvjutalomban
Jelentkezési határidő: 2018. április 6. péntek

A jelentkezési lapokat az Ilosvai Varga István Városi 
Művelődési Központban kell leadni.

FELHÍVÁS SZAVALÓVERSENYRE

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ
RAJZVERSENYT hirdet

Legkedvesebb versem címmel,

ezen belül szeretnénk figyelmetekbe ajánlani
Tamkó Sirató Károly verseit.

A természet szeretetét, a környezetünk iránti tiszteletet 
kifejező alkotásokkal nevezhet minden óvodás, általános és 

középiskolás alkotó.

A téma megjeleníthető rajzzal, bármilyen technika 
alkalmazásával.

A pályaműveket 2018. április 3-ig kell a vers címével, névvel, 
életkorral, ellátva, a kunhegyesi Ilosvai Varga István Városi 
Művelődési Központ címére ( 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 
7. ) eljuttatni.

Felhívjuk a figyelmét a jelentkezőknek, hogy személyenként 
egy alkotással pályázhatnak.

Az alkotásokat szakmai zsűri értékeli. Korcsoportonként – 
óvodás, kisiskolás, felső tagozatos, középiskolás – az első 
három legjobbnak ítélt mű, díjazásban részesül.

A beérkező alkotásokból az Ilosvai Varga István Városi 
Művelődési Központ kiállítást rendez, melynek megnyitására 
és a díjak átadására 2018. április 11-én kerül sor.

Pályázati felhívás

A Kunhegyes Kultúrájáért
Alapítvány

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2017 évben 
adójuk 1 %-ával támogatták az alapítvány 

tevékenységét. 
Kérjük, hogy felajánlásával 2018-ban is segítse az 

alapítvány működését.
Adószámunk: 18834545-1-16

Köszönettel: A kuratóriumi Tagok

Kunhegyes és Térsége 
Ikergyermekeiért Alapítvány

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2017 évben 
adójuk 1 %-ával támogatták az alapítvány 

tevékenységét. 
Kérjük, hogy felajánlásával 2018-ban is segítse az 

alapítvány működését.
Adószámunk: 18834370-1-16

Köszönettel: A kuratóriumi Tagok


