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Kunhegyesi Híradó

2019. Augusztus

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ hírei
Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központban szeptember 4-ig látható a Vajdasági Magyar
Művelődési Intézet viseletkészítő tanfolyamának vizsgadarabjaiból rendezett Viselet kiállítás.
* * *
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és barátait
2019. augusztus 26-án, (hétfőn) 16 órától
az Ilosvai Varga István Művelődési Központba
„Tanuljunk környezettudatosan élni”
címmel Nagy Réka – Ökoanyu előadására
A programra az EFOP 3.7.3-16-2017-00172
„Változó világ: a Te tudásod a Te jövőd” projekt részeként kerül sor.
* * *
A Szigligeti Színház 2019/2020. évadra szóló bérletek igénylői augusztus 21-24 között rendezhetik a
bérletek árát a Művelődési Központban.

XIV. REFIS NAPKÖZIS TÁBOR
2019. július 22-26-ig
Mielőtt beszámolnék arról, hogy miként telt el ez az 5 tábori
nap, GYEREKEK, csak megdicsérni tudlak benneteket a
magatartásotokért és a segítőkészségetekért! Tényleg
felhőtlenül, az élmények befogadásával teltek a napok! Az
időjárás is remek volt:
„Itt van már a nyár,
a napis tábor vár!
Gyere velem játszani
a TELÓD majd MEGVÁR!”
Írta az „aprónép” az egyik győztes RAP szövegben.
82 gyerek, 6 kísérő tanító néni, 2 közösségi munkáját töltő
diák töltötte el tartalmasan a szabadidejét.
Hogyan is? Lássuk csak!
- Voltunk Nyíregyházán, az Állatkertben.
- Ebédeltünk a Bambusz étteremben.
- Túrkevén strandoltunk, ugrálóváraztunk.
- Többször ebédeltünk a Horváth-kert vendéglő jóvoltából
Kisújszálláson.
- Kenderesen a Horthy-kastélyt és a Tengerészeti
Múzeumot, valamint a Néprajzi Kiállítótermet tekintettük meg.
- Játszottunk Kisújszálláson a SÜSÜ interaktív játszótéren.
- A VIGADÓBAN moziztunk. A Kiskendvencek titkos
élete 2 című ﬁlmet láttuk. (Milyen jó lenne, ha valaki
„felélesztené” a kunhegyesi mozit is!)
- Strandoltunk a helyi fürdőben.
- Játszottunka Nagykun-Hús játszóterén és a Dínóson.
- Rengeteget sportoltunk, versenyeztünk, beszélgettünk
egymással.
- Pizzáztunk a Malomban.
- Fagyiztunk a Gál fagyizóban.
- Pici bácsi főzte az isteni paprikás krumplit a
SILOAMBAN.
- Bekebeleztünk 200 darab palacsintát, 2 nagy doboz
pogá csá t, sz ámt al an jé gkrém et , üdí tőt , vi ze t é s 4
görögdinnyét... stb.

Köszönjük!
- Iskolánk ismét bőkezű anyagi támogatását.
- Az ORANDO ET LABORANDO Egyházi Alapítvány
támogatását.
- A patronáló szülők, nagyszülők támogatását.
- A „Vitaminporta” támogatását.
- A Malom Fogadó kedvezményét.
- Molnár László buszsofőrünk balesetmentes vezetését.
- Pici bácsi és Erzsike munkáját.
Ez a tábor nem jöhetett volna létre nélkülük!
Gorzásné Nagy Judit
Tárnokné Szilágyi Beáta

Szabó Józsefné
Tóthné Danisovszki Ágnes

és legfőbb segítőm Törmerné Gorzás Katalin nélkül!
Kunné Pádár Gyöngyi
a tábor vezetője
Találkozunk jövőre is a 15. jubileumi táborban,
melynek fő úticélja Szeged!
Áldás békesség!

