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„VÁLTOZÓ VILÁG:
A TE TUDÁSOD, A TE JÖVŐD...”

Az EFOP 3.7.3-16-2017-00172. sz. „Változó világ: a Te 
tudásod, a Te jövőd” pályázati támogatás keretében, a felnőtt 
lakosság élethosszig tartó tanulását szolgáló programként 
április 19-én, 16.30 órától Gyógynövény tanfolyam indul a . A 
foglalkozások alkalmával a résztvevők megismerik, majd a 
későbbiek során biztonságosan felismerhetik a magyarországi, 
természetes növényflórában megtalálható gyógynövényeket.

További cél, hogy megismerjék az egyes gyógynövények 
okszerű – betegség megelőzése, -kezelése – terápiás céllal 
történő felhasználási módozatait. A foglalkozásokat dr. 
Valkovszki Noémi okleveles kertészmérnök vezeti.

Az élethosszig tartó tanulást szolgáló ismeretekre épül a 
Kertbarát kör programja is, melyet Erdős György szakmai 
iránymutatásával valósítunk meg a fenti program keretiben.

Településünk lakói az Alföldre jellemző, a gazdálkodásra 
alkalmas kertes családi házakban élnek. Napjainkra azonban 
általánossá kezd válni a füves porták egybefüggő megjelenése. 
A klub a konyhakerti gazdálkodás lehetőségeit, az önellátásra 
irányuló háztáji zöldség-, gyümölcstermesztés alapjait kívánja 
nyújtani a bekapcsolódóknak.

N é h á n y  a 
tervezet t témák 
közül:
 A konyhakert kialakításának legfőbb szempontjai
 A termőképesség biztosításának legfőbb elemei: talaj-
minőség, éghajlat, csapadék ellátás, trágyázás, fény
 Konyhakerti növények melyek a helyi viszonyok között 
legalkalmasabbak a termesztésre
 Palánta nevelés, palántázás
 Növényvédelem, gyomirtás és egyéb kórokozók
 Dísznövények a házban és a ház körül
 Betakarítás, tartósítás
 Komposztálás,
 Köztesnövények
 Szamóca, málna ribizli termesztés
 Tápanyag felhasználása: műtrágya, komposzt és víz
 Termék többlet értékesítése
A foglalkozásokon való részvétel mindkét esetben ingyenes!

 Szentpéteriné Lévai Mária

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési 
Központ  felnőtt képzőművész kört indít
érdeklődők számára. A foglalkozások 
alkalmával víz, tempera és akril festékekkel 
tájkép, tanulmány és csendélet készítés 
folyamatával és tanulmányraji készítésével 
ismerkedhetnek a résztvevők. A foglalkozást 
vezeti: Váradi Anna magyar-rajz szakos 
egyetemi hallgató. A foglalkozások tervezett 
időpontja: péntek délután 3 óra időtar-
tamban.

A szükséges anyagokat biztosítja az 
intézmény. Részételi díj 2000 Ft/ alkalom.

Redemptiós nap
Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ, Kunhegyes Kultúrájáért 
Alapítvány  2019.május 3-án, pénteken 17.30 órakor Redemptiós emléknapra
hívja a hagyományokat tisztelő és őrző érdeklődőket.

17.30 órakor Redemptiós emléktábla avatás a Zsigmond Ferenc Városi 
Könyvtárépületén 

Közreműködik: Bartha Ágnes – Az emléktáblát felavatja: ifj. Nagy András 
Nagykunkapitány

18.00 Megemlékezés az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ előtt
 Emlékezőbeszédet mond Víg Márta helytörténész
 Simai János emeritus Nagykunkapitány emléktáblájának koszorúzása
18.30 Gyertyagyújtás a Kun emlékműnél

2019. évi Városi Majális Kunhegyesen, a Főtéren
2019. május 1. (szerda) 9.00 a KESE pályán – Műfüves kispályás labdarúgó torna
Nevezés a versenykiírás szerint. Nevezési lapok a Városi Sportcsarnokban szerezhetők be.
Információ: Bodó István Tel.: 06 20/921-7809

2019. május 1.
  9.45 Mazsorett bemutató
10.00 Megnyitó
 Flórián Napi köszöntő – jutalmak átadása
 Sportversenyek eredményhirdetése
 Galambröptetés – R-04 Postagalambsport Egyesület
10.15 Zumba
11.00 Petike a rosszcsont manó mulatságot szervez… – POM-POM Együttes zenés gyermekműsora
12.00 Néptánc műsor a Tisza-tavi AMI előadásában
12.45 Népdalcsokor a Búzavirág népdalkör, Hajdina citeraegyüttes és gyermek citerások műsora
13.30 Komáromi Pisti műsora
14.30 Dalma Dance Club bemutató

A nap folyamán kun népi játékok, kézműves bemutatók, arcfestés várja az érdeklődőket.
Csoportos főzés előzetes jelentkezés esetén: 30/656-2032


