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Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ

2021. június 27-én
Városi gyermeknapot

rendez a művelődési központ mögötti rendezvénytéren

10.00 Galambröptetés R-04 Patagalamb Sport Egyesület
10.05 Legújabb tréfák Gólyalábas óriásbábos előadás 

élőzenével – Vaga Banda Társulat
11.00 Triál biciklis bemutató – Extrém Mozgásformák SE
12.00 Magyar pásztor- és vadászkutyafajták – 

Hungarikumok bemutatója
 Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének 

támogatásával
BÜTYKÖLDE – benne szalmafonás, rongybabakészítés, 

szövés, fafaragás, henna és arcfestés
Kisállat bemutató – Csúr Miklós tenyésztő

Ugráló vár

„A tegnapi napon (május 19.) Nagy András nagykun kapitány úr kérésére közreműködtünk a 
három darab faragott lovas pad kihelyezésében. A padokat Czupp Pál fafaragó művész, illetve 
Király Ferenc Úr készítette. Köszönjük, hogy ezzel is szépítették városunkat.” Kunhegyes 
Városért Közalapítvány

Köszönet a segítségért! Annyit azonban elárulok, hogy ezeket a padokat én (Víg Márta) 
álmodtam ide, s az álmom valóra vált közös összefogás eredményeképpen… A fa- és egyéb 
anyagot Nagy András nagykun kapitány biztosította.

Örömhír! 
M á j u s  2 7 - é n  a 

Helytörténeti kör végre a 
s z a b a d b a n  t a r t h a t t a 
foglalkozását és birtokba 
vette a Kun emlékpark új, 
pletyká(ló), pihenőpadjait. 

A finom sütiért köszönet 
Kovács Sándorné Ilonának! 

A fotót Urbán László 
készítette.

A lovacskás pad első 
r a j ongó j a  P app  A t i ka , 
Köszönet édesanyjának a 
fotóért!

Víg Márta

Pihenőpadok a Kun emlékparkban

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ 2021. 
augusztus 9-14-ig rendezi meg a XXIX. Legénybot 
alkotótáborát. A tábor tevékenységei a következők lesznek: 
fafaragás, agyagozás, szövés, hímzés, festés, gyöngyfűzés, 
szalmafonás nemezelés. A foglalkozások naponta 9-12, 13-16 
óra között zajlanak, maximum 10 fős csoportokban. A tábor 
részvételi díja 1500 Ft/ nap. Előzetes igényfelmérést szeretnénk 
végezni a létszám tervezhetősége miatt, ezért várjuk az előzetes 
igények jelzését oldalunkon üzenetben, a muvkun@gmail.com 
címen vagy 59-530-030 telefonon.
Választható tevékenységek:
Fafaragás  délelőtt-délután – Czupp Pál, Király Ferenc, 
Veres István

Agyagozás délelőtt – Szűcs Andrea
Festés délután – Kolozsvári Johanna
Szövés délelőtt-délután
Hímzés délelőtt-délután
Szalmafonás délelőtt – Bagi Andrásné
Gyöngyfűzés délután
Nemezelés délután
Vendégeink: Bán Andrea etnográfus-bútorfestés

Augusztus 13-án Kunkapu és táborzáró kiállítás 
megnyitása.

14-én kirándulás Budapestre a Hagyományok Házába 
XVII. Élő Népművészet kiállítás megtekintése

Alkotótábor 2021


