
Az Ilosvai Varga István Városi 
Művelődési Központ november havi 

programjából:
12-én 15.00 Gasztro klub téma: mézeskalács

vezeti Gál László 
13-án 9.30 Totyogó bab-mama klub

vendég: Tóth Kinga – téma:Dévény-torna
13-án, 20-án és 27-én 14.00 Varrókör – foltvarrás,blokkok 

készítése, táskák, lakás kiegészítők
13-án, 20-án és 27-én 17.00 Felnőtt színjátszó kör

vezeti Fehér Sándorné
19-én és 26-án 15.00 Gasztro klub – főző foglalkozások,

vezeti Hubai Erika

A foglalkozások az EFOP 3.7.3. a Te tudásod, a Te jövőd 
program keretében valósulnak meg

Józsa János festő- és grafikusművész „BARTÓK BÉLA és a 
Kékszakáll” című emlékkiállítása valamint a felnőtt fafaragó 
tanfolyam résztvevőinek munkáiból létrehozott tárlat 
november 24-ig látogatható.

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ
2018. december 1-jén 14 órától rendezi meg az

ADVENTI AMATŐR NAPOT ÉS KOSZORÚKÖTŐ 
VERSENYT

A virágkötő versenyen 14 órától, a helyszínen biztosított 
anyagból karácsonyi asztali díszek készítése a feladat.
A virágkötő verseny nevezési díja 1000 Ft.
A rendezvény ideje alatt méztermelők és kézművesek vására 
várja az érdeklődőket.
Belépőjegyek ára: 600 Ft.

A rendezvényhez kapcsolódóan az Ízörző klub 
mézeskalácssütő versenyt hirdet a vállalkozó kedvű 

érdeklődőknek!
Az elkészült alkotásokkal a KARÁCSONYI CSILLAGOK 

alkotói pályázaton vehetnek részt az érdeklődők.

F E L H Í V Á S
az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ

„Karácsonyi csillagok”
címmel, tizedik alkalommal hirdeti meg tárgyalkotó pályázatát helyi és térségi amatőr alkotók számára.

A pályázat célja:
 A helyi értékek, kézműves hagyományok, – kiemelten a kun díszítőművészet mai igényekhez igazodó 

alkalmazása – bemutatása amatőr alkotók munkáin keresztül
 A karácsony és kapcsolódó ünnepkör művészi megfogalmazása a tárgyalkotó népművészet valamint a 

képzőművészet eszközeinek felhasználásával
 2018. év kiemelt témája, anyag a méz, a mézeskalács hagyományok felidézése

Pályázni bármilyen technikával elkészített, (faragás, szövés, csipkeverés, hímzés, szálas anyagok, virágkötés, gyöngyfűzés, 
üvegfestés, grafika, festészet) a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó használati, díszítő tárgy, vagy tárgy együttessel (pl. készletek, 
terítő szettek stb.) lehet. Alkotónként 2 db, vagy 2 összetartozó együttes benyújtásával vehet részt minden pályázó. A benyújtott 
alkotásokkal szemben támasztott elvárás, hogy saját készítésű legyen, mely a korábbi helyi tárlaton még nem szerepelt.

A pályamunkákat névvel, alkotás címével, technika megjelölésével 
2018. december 10-ig várjuk, az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központba.

A pályamunkák a készítés technikája szerinti csoportosításban kerülnek értékelésre, felkért szakmai zsűri által. 
A zsűri elnöke: Szűcs Andrea fazekas, a Népművészet Ifjú Mestere.

Gyermek, ifjúsági és felnőtt korcsoportban a három legjobbnak ítélt alkotás készítője díjazásra kerül.
A beérkező pályamunkák kiállításra kerülnek a Művelődési Központ pódiumtermében.

A kiállítás 2018. december 15-én 16 órakor kerül megnyitásra.

Ismét házhoz megy a Mikulás!
December 5-én és 6-án!

Egyeztetés személyesen a Művelődési Központban 
előzetesen december 3-ig.
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