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EFOP 3.7.3 programok a felnőttkori
ismeretbővítés szolgálatában…

Megkezdte foglalkozásait az EFOP 3.7.3.- 16- 2017-00172 
sz. program keretében a hímző kör. Benne a kunhímzés, 
szűrhímzés, szövés, horgolás kötés megtanulása, tanítása zajlik 
52 héten át. A foglalkozások időpontja kedd 14-16 óráig. A 
foglalkozásokhoz az eszközök és a szakmai anyagok 
biztosítottak. A részvétel ingyenes!

Szintén a fenti program keretében, február hónapban – 
pénteki napokon – kezdi meg újabb kurzusát a Gasztro klub. A 
foglalkozások heti egy alkalommal 3 órában, az átlag háztartás 
egyszerű fogásainak elkészítését, az egészséges táplálkozást 
szolgáló ételek változatos sütési folyamatát nyújtják, 
szakavatott mesterek irányításával. A főzés alkalmait Hubai 
Erika szakoktató vezeti, a sütemény készítés fortélyait Gál 
László cukrászmester adja át az érdeklődőknek. Korunk egyik 
legsikeresebb közösség formáló, ismereteket adó tevékenysége 
az együttfőzés. Ezt kiválóan bizonyítja az Ízőrző televíziós 
sorozat, számos más hasonlóval együtt. A kunhegyesi forgatás 
túl azon, hogy a település értékeinek, gasztro hagyományainak 
a legszélesebb nyilvánosságot teremtette meg 2015-ben, s 
egyben elindítója volt egy máig jól működő tevékenységnek, 
egy jól együttműködő közösségnek. Mindazok, akik ezt az 
élményt szeretnék megtapasztalni, a konyhában biztosabban 
tevékenykedni, régi, jól bevált recepteket megtanulni 
elkészíteni – itt a foglalkozások alkalmával, nagyon jó 
hangulattal körítve megtapasztalhatják.

A történelem iránt érdeklődő, ilyen irányú ismereteit bővíteni 
vagy frissíteni szándékozó felnőtt korosztály számára a Boda 
Mihály történelem tanár által vezetett, péntek délutánonként 
zajló helytörténeti foglalkozások kínálhatnak érdekes 
információkat. 

Január 30-án, csütörtökön 17.15 órakor, a Zsigmond Ferenc 

Városi Könyvtárban 
író-olvasó találkozó-
ra kerül sor. Vendége-
ink: Nyáry Krisztián és 
Nyáry Luca.

Minden egyes programunk-
kal a következő gondolatot szeret-
nénk a figyelem középpontjába állítani, 
és aktív közreműködésre invitálni egyben az 
érintett közönséget: „Változó világ: a Te tudásod, a Te jövőd!”

 Szentpéteriné Lévai Mária
 szakmai vezető

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ 
2020. január havi programja

15-én 10.00 Az igazmondó juhászlegény – mesejáték a Tihanyi 
Vándorszínpad előadásában – belépőjegyek ára 500 Ft

22-én 16.30 „30 év a népművészet szolgálatában” címmel 
Czupp Pál fafaragó népi iparművész kiállítását dr. S. 
Kovács Ilona etnográfus nyitja meg 
17.00 Magyar kultúra napja – városi ünnepség

23-án  Gózon Bérlet – Lóvá tett lovagok – indulás 17.30
24. 16.00 Ízőrző – közönségtalálkozó a népszerű 

televíziós műsor készítőivel:
Róka Ildikó szerkesztő és Móczár István rendező-operatőr 
a vendégünk

25-én 18.00 XIII. Hagyományőrző bál 

Január 15-én elkezdődnek a mazsorett foglalkozások, melyet 
a túrkevei Szabó Lászlóné táncpedagógus vezet. A 
foglalkozások időpontja keddenként 16.30 órától lesz. Az 
érdeklődők jelentkezését, kisóvodás kortól várjuk!


