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Kunhegyesi Híradó

2018. Március

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központban
2018.március 29-én (csütörtökön) 15 órától

HÚSVÉTI BÜTYKÖLDE
benne

HÚSVÉTFA ÁLLÍTÁS, NYUSZI SIMOGATÓ
Szalma-, nemeztojás tartó készítés, és kukó festés, húsvéti fonottkalács sütés
Belépőjegyek ára: 500 Ft.
Felhívás! A húsvéti Bütyköldében felállításra kerülő húsvétfára várjuk a különböző technikai eljárással készített tojásokat.
Kreatív alkotók, alkotó csoportok március 28-ig névvel és címmel ellátott alkotásaikat a művelődési központban adhatják le.
A legtetszetősebb alkotások a Bütyköldében díjazásra kerülnek.
20-án
21-én

11.00
8.30

22-én

15.00

Április 11-én 9.30

Fehér Sándor

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ március havi programjából:
Ír, skót népzene a M. É. Z. előadásában – Filharmónia ifjúsági hangversenye
Rendhagyó történelemóra – könyvbemutató:
A Nagykunság földje és népe – dr. Örsi Julianna nyugalmazott múzeumigazgató
Jászkunsági gyökerek – dr. Kovács Ilona néprajzkutató
Ízőrző klub – téma: a húsvéthoz kapcsolódó étkezési szokások kocsonya főzés, fonottkalács sütés,
részvételi díj: 400 Ft.
Városi szavalóverseny és rajzpályázat kiállítása

Tavaszt hozó...

Elolvadt a hó, vége lett a télnek,
Más zenéje lett a márciusi szélnek.
enyhe szellőt fúj, a fázó kismadárra,
Elő bujt a tavasz rügyet hoz a fákra.

Megjöttek a fecskék, megjöttek a gólyák,
enyhe már a szellő bimbódzik a virág
Melegít a nap is, szikrázik a fénye,
éneklő madarak abból mindenféle.

Nevetgél a nap is, mert itt van a kikelet,
madarak csicsergése csalogat titeket.
Tündöklik a tavasz, integet a nyárnak,
új ruhákat varrok minden faágának.

Zöldell a határ zúg a cserebogár,
Szálldosnak a lepkék melegszik a táj.
Vén kémények már alig pöfékelnek,
elolvadt a hó vége lett a télnek!

Gyermekjóga!
Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központban
7-10 éves korúakat várja Doma Istvánné
Amit nyújt: mozgás-, érzelmi intelligencia – és társas kapcsolati fejlesztés
heti 1 órában. Díja 500 Ft/ alkalom.
Jelentkezni március 30-ig a művelődési központban lehet.

FEBRUÁR – FARSANG
2018. február 17-én kísérletet tettünk, hogy elűzzük a telet a
Garay Úti Óvodában. Hetekkel a kitűzött dátum előtt lázasan
készülődtünk. Festettünk, ragasztottunk, vágtunk maszkokat,

álarcokat, szemüvegeket. Terveztük a jelmezeket, verseltünk,
énekeltünk, számoltuk a napokat a naptáron, díszítettük az
óvodát.
A nagy nap szombatra esett, fél 10-re tálcára került a farsangi
szendvics, a ﬁnom házi sütemény, majd megnyílt a kapu a
télűzők előtt. Mindenki jelmezbe bújt, a gyerekek nagy örömére
az óvó nénik, dajka nénik és néhány vállalkozó szellemű szülő
is. Csoportonként vonult fel a díszes társaság, dalokkal,
versekkel, csúfolókkal, tánccal fűszerezve. A felvonulást
érdekes játékok követték, melyeken apró meglepetéseket
lehetett szerezni. Ügyeskedhettek akadály pályán, versenyre
öltöztethették anyát, célba dobhattak, és elkészíthették a
legviccesebb bohóc rajzot. Közben persze fogyott a szendvics,
sütemény, majd Tengeri Attila zenés műsora várta az óvoda
apraját, ahol sok-sok hangszerrel riogathatták a telet. Zárásként
az óvoda udvarán elégettük a kisze bábot, mellyel a telet és a
betegségeket kívántuk elűzni.
Sajnos a tél még ezután jött a nyakunkra, de a betegségeket
bízvást reméljük, hogy megelőzzük, mert a szülők
hozzájárulásával Só asztal került minden csoportba!

