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Január 22-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett lentek meg. Három évtizeden át a Kossuth Iskolában, nyugdíjba 
városi ünnepség keretén belül adta át Komáromi László, a Kun- vonulása után a Református Iskolában meghatározó egyénisége 
hegyes Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumának elnöke az idei volt környezetének.
Pro Cultura Kunhegyes díjat a következõ szavak kíséretében: Történelmi játszóházak, tantárgyi versenyek szervezése mel-

A Himnusz születése napján a Magyar Kultúra Napját ünne- lett az iskolai, városi rendezvények sora bizonyította rátermett-
peljük 1989 óta. Maga a vers, de megzenésített változata is túlélt ségét. Tanítványai mindig esélyesként indultak és kiválóan sze-
rendszereket, különbözõ világnézetû kormányokat, bár volt kí- repeltek országos versenyeken.
sérlet a lecserélésére, ma is Kölcsey költeménye Magyarország A Kossuth kultusz ápolására  melynek lelki és szellemi motor-
nemzeti imádsága. jaként dolgozott  felfigyelt az országos Kossuth Szövetség is.

Kultúránk egyéb értékei azonban nem minden esetben ilyen Az általa megálmodott „Kossuth nyomában” túrasorozat lel-
idõtállóak. Az évek során változnak, idomulnak a kor legválto- kes támogatókra és résztvevõkre talált tanártársai körében, meg-
zatosabb irányból érkezõ hatásaihoz alkalmazkodva, legrosz- becsülést váltott ki a szülõkben és az országos szakmai körök-
szabb esetben akár feledésbe is merülnek. ben egyaránt. Ennek során Magyarország és Európa számos 

Akkor maradnak fenn az utókor számára is érthetõ, tudatunk- Kossuth-emlékhelyét kereshette fel a kunhegyesi diákokból, fel-
ba beférkõzõ, mindennapjainkban jelen lévõ, világképünket szé- nõttekbõl álló csoport.
lesítõ elemként, ha vannak, akik ápolják, felszínen tartják eze- Mindig csapatban dolgozott, lelkes partnere volt kollégája, a 
ket a kincseket. sajnálatos módon eltávozott Bencsik Jánosné Zsóka, akivel a ko-

Ez évi díjazottunk, Lengyel Zoltánné Marika is ilyen egyéni- rabeli ruhákat készítették az iskola névadó ünnepségére 1993-
ség, aki nemzeti értékeink, érzéseink, hazaszeretetünk fontossá- ban, de szenvedélyes lendületét átvéve felsorakozott mögé az 
gát már akkor szem elõtt tartotta és továbbította tanítványai, pe- egész tanári kar.
dagógustársai felé, amikor még csak március 15-én tûztük mel- Családi háttér nélkül nehéz lett volna ezt a sokrétû tevékeny-
lünkre a kokárdát, az országban legtöbben csak akkor gondoltak séget elvégezni. Támaszként és mecénásként is mellette állt az 
tudatosan magyarságukra. A határon túli magyarsággal való kap- évek során férje, aki az utazások technikai lebonyolításából is ki-
csolattartás munkássága kezdetétõl szívügye volt. vette a részét, késõbb pedig már felnõtt gyermekei támogatására 

Egész pályafutása alatt lelkiismeretes törõdéssel, mély szak- is számíthatott.
mai tudással fordult tanítványaihoz. Magyar-történelem szakos Tudom, hogy nyugdíjasként sem tétlen, újabb tervei vannak, 
tanárként, igazgatóhelyettesként jóval több feladatot vállalt az melyek megvalósításához az Alapítvány nevében jó egészséget 
elõírtnál, ugyanakkor nem hanyagolta el az önmûvelést, szak- kívánok.
mai továbbképzéseken való részvételt sem. Pályázatokat, Megkérem Lengyel Zoltánnét, vegye át a Pro Cultura Kunhe-
tanulmányokat, cikkeket írt, melyek szakmai folyóiratokban je- gyes díjat.
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FELHÍVÁS SZAVALÓVERSENYRE
A Kunhegyes Városi Könyvtár és Közmûvelõdési Intézmény

VÁROSI SZAVALÓVERSENYT
hirdet általános- és középiskolások részére.

Ebben az évben három költõ mûveit szeretnénk az általános iskolás-
korú gyerekek számára ajánlani. Petõfi Sándor verseit, halálának 165. 
évfordulójára emlékezve, Bartos Erika mûveit és nem utolsó sorban a 
Nagykunság szülöttjének, Csukás Istvánnak verseit. 

A középiskolások figyelmét a Váci Mihály születésének 90., Radnóti 
Miklós halálának 70., évfordulója alkalmából, az említett költõk versei-
re szeretnénk irányítani. Az értékelésnél a zsûri döntését pozitívan 
befolyásolja, ha e költõk versei kerülnek bemutatásra. 

A zsûri döntésében továbbra is meghatározó szempont az életkorhoz 
és egyéniséghez illõ versválasztás.

A verseny idõpontja: 2014. április 11. (péntek)  
Helyszíne: Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központ
Az iskolai forduló után osztályonként 2-2 fõ versenyzõ jelentkezését 

várjuk. A középiskolákból 8-8 tanuló jelentkezhet.
A zsûri a versenyzõket 6 kategóriában értékeli:
! ált. isk. 1-2. osztály
! ált. isk. 3-4. osztály
! ált. isk. 5-6. osztály
! ált. isk. 7-8. osztály
! közép isk. 9-12. osztály

Minden versmondó emléklapot kap, kategóriánként a legjobb 3 ver-
senyzõ értékes könyvjutalomban részesül.

Jelentkezési határidõ: 2014. március 31. hétfõ
A jelentkezési lapon kérjük felsorolni a versenyzõk nevét, osztályát, 

a vers szerzõjét, címét és a felkészítõ tanár nevét.
A jelentkezési lapokat az Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Köz-

pontban kell leadni.

Pályázati felhívás
Az Ilosvai Varga István

Városi Mûvelõdési Központ

RAJZVERSENYT hirdet

Kedvenc versem címmel,
ezen belül szeretnénk figyelmetekbe 

ajánlani Petõfi Sándor, Bartos Erika és 
Csukás István verseit.

A természet szeretetete, a környezetünk 
iránti, tiszteletet kifejezõ témájú 

alkotásokkal nevezhet minden óvodás, 
általános és középiskolás alkotó.

A téma megjeleníthetõ rajzzal, bármilyen technika al-
kalmazásával.

A pályamûveket 2014. április 7-ig kell a vers 
címével, névvel, életkorral, ellátva, a kunhegyesi Ilos-
vai Varga István Városi Mûvelõdési Központ címére 
(5340 Kunhegyes, Szabadág tér 7. ) eljuttatni.

Felhívjuk a figyelmét a jelentkezõknek, hogy sze-
mélyenként egy alkotással pályázhatnak.

Az alkotásokat szakmai zsûri értékeli. Korcsopor-
tonként  óvodás, kisiskolás, felsõ tagozatos, középis-
kolás  az elsõ három legjobbnak ítélt mû, díjazásban ré-
szesül.

A beérkezõ alkotásokból az Ilosvai Varga István Vá-
rosi Mûvelõdési Központ kiállítást rendez, melynek 
megnyitására és a díjak átadására 2014. április 11-én ke-
rül sor.


