A javaslatokat a Művelődési Központba
várjuk, ahol az értékre vonatkozó adatok felvételéhez szükséges adatlap is beszerezhető.
A települési értéktárba történő felvételről a helyi önkormányzat döntését követően, lehetőség van a megyei értéktárba történő javaslattételre, továbbá hungarikummá nyilvánítására.
Az elmúlt időszakban 5 érték felvételére
került sor településünkön, melyek közül 2
a megyei értéktárba is felvételt nyert. Ezek
a Nagykun-Hús Kft. által gyártott Méteres
paprikás vastagkolbász, továbbá Oláh
Lajos magángyűjtő tulajdonában lévő
Nagykun legénybot. Utóbbit - a JászNagykun Szolnok Megyei Értéktár

Bizottság a Magyar Értéktárba történő
felvételre is javasolja. Folyamatban van a
kunhímzés és a vert csipke Megyei
Értéktárba történő továbbvitele.
Mindezek alapján szeretnénk a lakosság, a közösségek, az intézmények ﬁgyelmét a környezetükben fellelhető, egyedi
sajátosságokkal rendelkező épített és
természeti elemekre, szellemi és tárgyi
kultúránkra, gasztronómiai, gazdasági
különlegességeinkre, közösségeinkre,
melyek a múltban és a ma itt élők számára
egyaránt kiemelkedő értéket képviseltek,
s mint ilyenek a jövő számára megőrzésre
kell kerüljenek.
Szentpéteriné Lévai Mária

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ áprilisi programja

Új baba-mama klub indult

15-én 10.00 Fésűs Éva: A kíváncsi királykisasszony című meseszínház a salgótarjáni
Zenthe Ferenc Színház előadásában Belépőjegyek ára: 500 Ft.
16-án 11.15 Reneszánsztól a jazzig – Heavy Brass Guys Tuba Quartet közreműködésével ﬁlharmóniai hangverseny
18.00 Orosz rulett – improvizatív stand-up comedy show két részben, zenével.
Házigazda: Orosz György (showder klub) fellép: Bruti és a Ko Media Humortársulat
Belépőjegyek elővételben 1500 Ft, az előadás napján, a helyszínen 1800 Ft.
21-én 15.00 Totyogó – Baba klub zenés foglalkozása
24-én 17.00 Reﬁ gála

TOTYOGÓ

Mint arról már korábban is hírt adtunk,
városunkban is megkezdődött helyi értékeink adatainak gyűjtése. A helyi értéktárba – a vonatkozó törvényi meghatározás szerint – szakterületenként a település
szervezetei, közösségei és magánemberek tehetnek javaslatot, a következő kategóriákban:
- agrár- és élelmiszergazdaság
- egészség és életmód
- épített környezet
- ipari és műszaki megoldások
- kulturális örökség
- sport
- természeti környezet
- turizmus és vendéglátás.

Májusi előzetes
8-án 16.00 A Redemptio 270. évfordulója alkalmából városi program keretében Czupp
Pál fafaragó népi iparművész kiállításának megnyitója
17.00 Népzenei hangverseny, majd táncház a Jártató zenekar közreműködésével
16-án 10.00 XIX. Jászkun Citeratalálkozó – Országos népzenei minősítő fesztivál a
Nemzeti Művelődési Intézet JNSz Megyei Irodájával közös rendezésben
17-én 10.00 Mozgó Mozi első vetítése – jegyárak: 3D ﬁlmek 1400 Ft, 2D ﬁlmek 1200 Ft.
Nyugdíjas, diák: 3D 1300 Ft. 2D 1000 Ft. részletek és pontos műsor április
közepétől: www.mozgomozi.hu

néven
Március 17-én tartottuk az első
közös délutánunkat. Nagy örömünkre számos érdeklődő anyuka
érkezett babájával, kisgyermekével.
A klubot Valkovszky Noémi és
kisﬁa „vezették”. A zenés foglalkozáson dalokkal, versikékkel,
simogatókkal mélyítették a mamákbabák kapcsolatát. Egymástól új
dallamokat, ritmusokat tanultak, jót
beszélgettek, tapasztalatokat cseréltek.
Minden hónap harmadik keddjén,
délután 15.00-kor várjuk szeretettel
az érdeklődőket! Találkozunk 2015.
április 21. napján 15.00-kor!

A Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2013
évben adójuk 1 %-ával támogatták az
alapítvány tevékenységét.
Kérjük, hogy felajánlásával 2014-ben is
segítse az alapítvány működését.

Adószámunk: 18834545-1-16
Köszönettel: A kuratóriumi Tagok

Kunhegyes és Térsége
Ikergyermekeiért Alapítvány
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2013
évben adójuk 1 %-ával támogatták az
alapítvány tevékenységét.
Kérjük, hogy felajánlásával 2014-ben is
segítse az alapítvány működését.

Adószámunk: 18834370-1-16
Köszönettel: A kuratóriumi Tagok
Köszönettel vesszük, ha adója 1%-nak
felajánlásával idén is támogatja a Kunhegyes
Zenekultúrájáért Alapítvány működését!
Adószám: 18833836-1-16

