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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

Január 23-án, a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett 
városi ünnepség keretén belül adta át Komáromi László, a Kun-
hegyes Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumának elnöke az idei 
Pro Cultura Kunhegyes díjat a következő szavak kíséretében:

Tisztelt Hölgyeim, Uraim, kedves Kultúrabarátok!
Egy nap eltolódással, de ugyanolyan tisztelettel emlékezünk a 

Himnusz születésére, a Magyar Kultúra Napjára. Ünnepeljük 
nemzeti kultúránkat, azokat az értékeket, melyek első sorban 
különböztetnek meg minket más népektől, akik ugyanígy 
büszkék lehetnek saját kultúrájukra. Nehéz azonban meghúzni 
egy képzeletbeli vonalat, mely földrajzilag meghatározná, kije-
lölné a magyar kultúra helyét a világban. Gondoljunk csak a 
Himnuszra, melyet magáénak vall Ausztráliától Kanadáig 
sokmillió magyar.

Az évszázadok során számos irányból voltak próbálkozások 
más nemzetek részéről a magyar kultúra beolvasztására, a török 
kortól a XIX. századi osztrák elnyomás évein keresztül az 
utóbbi időkig – sokan emlékezhetnek még a „Ki tud többet a 
Szovjetunióról?” jellegű vetélkedőkre.

Európai Uniós tagságunk nem jár ilyen fenyegetéssel, 
Györffy István néprajztudós véleménye szerint „Európa nem 
arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai műve-
lődés nyújthat, hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapí-
tottuk az európai művelődést.” 

Kultúránk azonban törékeny, óvni, védeni, állandóan meg-
újítva ápolni kell, továbbadni a felnövekvő nemzedéknek, hogy 
később ők is továbbadhassák. Ezen fáradozni mindannyiunk 
kötelessége, különösen azoké, akiknek hivatásuk is ehhez 
kötődik.

Ilyen hivatást választott ez évi díjazottunk, Szűcs Andrea is, 
aki az agyag, a fazekasság szeretetét mindig magától értető-
dőnek tartotta, hiszen ezt látta szüleitől is. Édesapja, Szűcs Imre 
fazekas, a népművészet mestere és édesanyja, Szűcsné Nagy 
Erzsébet népi iparművész műhelye volt az a hely, ahol saját 
elmondása szerint már kislánykorukban lábatlankodtak Judit 
húgával, és szinte beléjük ivódott az edények és anyagok neve, 
funkciója, a szakmai kifejezések.

Természetes volt, hogy érettségi után ezt a szakmát válasz-
totta, majd a mezőtúri iskolai évek után a tiszafüredi családi mű-
helyben kezdett dolgozni. Arra törekszik, hogy minél többet 
átvegyen szülei mesterségbeli tudásából, anélkül, hogy 
lemásolná őket. Szeretné elérni, hogy az általa készített edé-
nyekről felismerhetőek legyenek a készítőjük által képviselt 
egyéni stílusjegyek. Munkájának elismeréseként megkapta a 
Népi Iparművész és a Népművészet Ifjú Mestere címeket.

Szívesen vállalja agyagozó szakkörök vezetését, a kezdetek-
től fogva részt vett a Legénybot Alkotótábor munkájában, és az 
évközben heti rendszerességgel szervezett kézművesház 
agyagozó szekciójában is örömmel, nagy figyelemmel 
foglalkozott az érdeklődő gyerekekkel, akik csillogó szemmel 
próbálták ellesni a varázslatot, ahogy a kezei között formát ölt 
az agyag.

Ma már gyermekei is sokszor elkísérik Kunhegyesre, 
remélhetőleg folytatják ezt a nagy múltra visszatekintő 
mesterséget, melyhez kívánunk az egész családnak jó 
egészséget.

Megkérem Szűcs Andreát, vegye át a Kunhegyes Kultúrájáért 
Alapítvány által adományozott Pro Cultura Kunhegyes díjat.


