
BETLEHEMI CSILLAGUNK
pÁLvÁzarl rrttÉrel.rr És tNroRmÁclór

Nevezési határidő: 2013. novembet 22-

Anyaggrűjtés időpontja: 2013. november 27.
Áz anyagffités helyszíne azonos a Ieendő kiáIlítás helyszí-
néveh József Attila Művelődési Központ, Sárbogárd, H3sök
tere 3.

Az alkotásokat kiállításra alkalrnas állapotban kérjük benyrij-
tani-

Beazonosítás céljából az alkotások mindegyikén felkell ttin-
tetni (a láNányt nem zavaró módon) az ilkotás eímét és az
alkotó nevét.

Apályázatrabeadott pályázatok nem automatikusan kenilnek
kiállításra.

A kiáItítás megnyitója: 2013. november 29.15 órakor.
Megnyitja: Herczog Edit EP_képviselő.
A'leadott pályrázatok visszaadási határideje: 2013. december
23.

Információ' jelentkezés (telefonon is) : Szabóné CzuczaiKata-
lin 06 (30) 298 61A7.

Vetésidő a biog azdaságban
A Kisha.n tosi Vídéldejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit
s{' (1yilvántartási szám: 07-0015_05) és a MezőfÓld Nébfőis-
kolai Társaság (nyilvántartási szám: 02-0038-04)

NYILT NAPOKAT szerryez.
Egész napos Program előadásokkal,

határszemlével, gép_ és kertbemutatóvat.

Irelyszín: Kishantosi Vidékfejlesztési Kozpont
(Fejér megye, Hantos és Mezőfalva között)
Időpontok 2013. októbet 22,26',29., 10.00-15'00 óráig'

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Részvételi díj: 2.000 Ft/fő, mely az ebédet is rnagában foglalja.
Jelentkezési határidő: az adott programot megelóző nap déIig.
Telefon:06 (30) 5145274,06 (30) 3850379
Fax:06 (25)5A6021.
E-mail: kishantos@enternet.hu
Kishantos.megközelítése: Fejér mepében Hantos és Mezőfalva
települések kozött helyezkedik el, Hántoxól j lctn-re balra @bnto-
san a 22. lcrn kőnél) egt tujasor vezet be a központhoz.
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Tehetséggondo zás matematikából

a gimnáziumban
A matematikai tehetséggondozó program keretében lehetősé-
gLink nyílt arra, ho5l kirándulást szewézzüttka matematika iránt
érdeklődő tanulóink számára. Mivel a matematika nélkülözhe_
tetlen sok tudománytenileten, mint például a fizika, kémia vagy a
műszakí tudományok terén, választáiunk a budapesti Kö zlet<őéle-
si Múzeumra esett.

A gyerekek kutatólappal j árhatták be a múzeum állandó kJál\ítá-
sait. Az autó-motor történeti kiállítótérben a hazai és kÍilföldí
motorkerékpát-gyáttás legérdekesebb darabjaiból láthattak né-
Y"yu\ (Pannónia P21, Tünde robogó, HarÍey-Davidson, Ford
T-modell. . . ). A Csonka JánoS tervezte postai levélszállító autót le
is kellett rajzolniuk. A vasúttörténeti_kiállítótérben utazhattak
,,f3pados'' vasúti kocsiban. Irányíthatták a modellvasutat, kipró-
báIhatták a lebegóvasutat. A Hírességek Csarnokában láthalták
az űrkabint' amellyel az e\ső magyar űrhajós' Farkas Bertalan
visszatért a Földre. Itt található a Szent Jupái vitorlás ís, amivel Fa

Nándorék kö rbehajőzták aFÓldet. Többen kipróbálták a valóság_
hű repiilőgép-szimulátort is. A városi közlekedési kiállítótérbár
nagy sikere volt a kerékpároknak, az óriáskerekűeknek, a három_
kerekű triciklinek' a fábóI készült bicik]inek. Szívesen ptóbára
tették volna ügyességüket a fiúk. Legnagyobb bánatukra a kis
szekéren sem utazhattak, mert 20 kg vólt a ielső határ. A hajőzás-
történeti kiállítás részben kárpótolta őket, mivel a hajó kormány_
kerekét forgathatták a parancsnoki hídon.
Mindenki nagyon élvezte a kirándulást, és élményekkelgazdagon
térhetetthaza.
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