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Az Ilosvai Varga István Városi művelődési Központ
és Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány
2018. augusztus 13-18. között rendezi meg
a Legénybot alkotótábort
A tábor fő proﬁlja továbbra is a Nagykunság népi díszítőművészetének, tárgyi kultúrájának valamint a településünk
helytörténeti örökségének megismertetése a 7-14 éves gyermekekkel. A programra azonban a felnőttek jelentkezését is várjuk.
A tábor meghívott vendége Csáki Ildikó szalmafonó, népi
iparművész Ágasegyházáról. Állandó mesterünk Szűcs Andrea,
a népművészet ifjú mestere agyagozást tanít.
További tevékenységek: fafaragás – szövés – gyöngyfűzés –
szalmafonás – csipkeverés – kunhímzés – nemezelés – batikolás

– papírfonás
Délutáni programok: kerékpártúra, strand, látogatás a
Kunsági Kiállítóházba, helytörténeti előadás és vetélkedő, népi
játékok, szabadtéri főzés.
Augusztus 18-án kirándulás Palócföldre.
Részvételi díj: 1200 Ft/nap
Jelentkezés: augusztus 3-ig, a művelődési központban
lehetséges.

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ június havi programjából:
12-én
17.00
A Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolai évzáró hangversenye
13-án
17.00
Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola Tanévzáró ünnepsége
16-án
13.00
Nyugdíjasklub évadzáró bálja
21-én
15.00
Ízörző klub foglalkozása
Júliusi előzetes:
7-én Jásziványon kerül megrendezésre a Hármas Kerületi Kézi Aratóverseny melyre aratócsapatok és hagyományőrzők
részvételével autóbuszt indítunk. Jelentkezni még korlátozott számban lehetséges!

A művelődési központ 2018. július 9-29-ig technikai szünetet tart. Nyitás július 30-án.

Köszönet
A Kunsági Hagyományőrző Egyesület az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ és Kunhegyes Kultúrájáért
Alapítvány 2018. május 5-6-án rendezte meg a KUN ÖRÖKSÉG NAPOT – a Redemptiós emléknaphoz kapcsolódóan. A
rendezvény sikeres megvalósítása a nagy számban tevékenyen közreműködőknek köszönhető. A rendezvény teljes költségét az év
eleji hagyományőrző bál résztvevői és magánszemélyek felajánlása biztosította. Minden érintettnek ezúton is megköszönik a
rendezők a segítség bármely formáját.

Sikeres pályázat
EFOP 3.7.3-16-2017-00172. számú pályázati támogatás az
egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítására,
„Változó világ: Te tudásod a Te jövőd” címmel a Kunhegyes
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 36 hónapon át
zajló program sorozatot valósíthat meg 60 000 000 Ft. vissza
nem térítendő támogatás felhasználásával.
A program elsődleges célja kulturális intézmények tevékenységén keresztül támogatni az egész életen át tartó tanulást.
A közművelődési intézmények működésére kiemelten jellemző, hogy a felnőttképzés számára nehezen elérhető, kevéssé
motivált, több szempontból is hátrányos helyzetű emberekkel
kerülnek rendszeres kapcsolatba, ezáltal lehetőségük nyílik a
bevonásukra. Cél, az ezekben az intézményekben megvalósuló,
egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási
formák kialakítása sokszínű tematikájú programmal, az egész
életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése,
illetve a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése.
Ez jelen programban 14 tevékenységi formát kínál ingyenesen a felhívásban megjelölt célközönségnek: munkanélküli ,
egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő, fogyatékossággal élő,
iskolai oktatásból lemorzsolódott, GYEDEN, GYESEN lévők,
alacsony iskolai végzettségűek, pályakezdő munkanélküliek
számára elsősorban.
A JELEN HÍRDETÉST KÖVETŐEN AZ ALÁBBI
TEVÉKEENYSÉGEKRE VÁRJUK A JELENTKEZŐKET A
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN:

Fafaragás, gyógynövény és metszési tanfolyam, szabásvarrás kör, kertbarát kör, gasztro klub, népzenei kör,
helytörténeti kör, „Totyogó” baba-mama klub.
A rendszeres közösségek mellet ismeretterjesztő előadások, a
senior korosztály számára szervezett szabadegyetem, irodalmi
estek és műhelyfoglalkozások valósulnak meg neves előadókkal, rangos szakemberek közreműködésével a 35 hónapon
át tartó projektben.
Valamennyi tevékenységben való részvétel ingyenes.
Szentpéteriné Lévai Mária
igazgató

