
Január 21-én, 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!
Tizennegyedik alkalommal állok itt a Magyar Kultúra 

Napján, hogy a Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány által 
létrehozott Pro Cultura Díjat átadjam azon a napon, amelyen 
Kölcsey Ferenc megírta a Himnuszt. Az 1823-ban írt mű nagy 
hatással volt nemzeti öntudatunkra, megőrizte szerepét a 
„Magyar nép zivataros századai” során.

Most mégis egy másik műre szeretnék emlékezni egy kerek 
évforduló kapcsán. 180 éve született a vers, amit sokan második 
himnusznak is tartanak, Vörösmarty Mihály Szózata. A verset 
Egressy Béni zenésítette meg 1843-ban, és a Nemzeti 
Színházban tartott bemutató után a Pesti Hírlap a költeményt „a 
nemzet béke s hadi dalának” nevezte. A szózat folytatja a 
Himnusz gondolatmenetét, de hangvétele inkább szónoklat a 
nemzethez. A múlt, az „ezredévi szenvedés” után két lehető-
séget vázol: a „jobb kort” vagy a „nagyszerű halált”. Végül 
szinte parancsol: „Itt élned, halnod kell!”

Ez a felszólítás ma sem veszített aktualitásából, nemzetünk 
fennmaradása megköveteli tevékeny részvételünket életünk 
minden területén. Természetesen mindenki lehetőségeihez, 
képességeihez mérten, adott esetben a kultúra, a hagyományok 
őrzése terén végezhet jelentős munkát.

Ez évi díjazottunk Czupp Pál fafaragó népi iparművész több 
mint két évtizede kezdett el autodidakta módon fafaragással 

foglalkozni. Az évek során készített alkotásai18 ország 80 
városában, főként magántulajdonban lelhetők fel. Műveit 
Kunhegyesen is, de világszerte több kiállításon láthatta a 
közönség. Szakmai fejlődésének érdekében folyamatosan indul 
országos és nemzetközi kézműves pályázatokon, részt vesz 
szakmai konferenciákon, alkotótáborokban, kézműves 
bemutatókon. Munkájával több évben is támogatta a Legénybot 
Alkotótábor fafaragó szekcióját.

Alkotó tevékenységével törekszik népszerűsíteni a 
fafaragást, mint művészetet, ez által a település, a Tisza-tavi 
régió és Jász-Nagykun-Szolnok Megye jó hírét növelni.

Alkotóművészetével, a népművészet és népi élet tárgyi 
emlékeinek gyűjtésével, bemutatásával, néprajzi pályamunkák 
írásával a kunsági emberek mindennapjainak kíván maradandó 
emléket állítani. Ez irányú törekvéseit jól példázza a 2008-ban 
megnyitott „Kunsági kiállítóház”, ahol fafaragó galéria és 
néprajzi gyűjtemény várja az érdeklődőket. A galériában 205 db 
fafaragás, a néprajzi részen 3500 db használati-, és dísztárgy 
tekinthető meg ingyenesen.

A kiállítóház a helyi sajátosságokra épült. Célja a hagyo-
mányőrzés, fafaragó népművészet, az alföldi népélet és 
pásztorélet használati tárgyainak megőrzése és bemutatatása, 
továbbá a Kunság értékeinek megmentése, bemutatása. 
Faragott alkotásai többsége szintén a Nagykunsághoz, ezen 
belül Jász-Nagykun-Szolnok Megyéhez kapcsolódik jelleg-
zetes alakok megformálásával.

A Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma ezek 
alapján ítélte Czupp Pálnak a Pro Cultura Kunhegyes díjat, 
melynek átvételére most megkérem.

A működési feltételek támogatása érdekében a Képviselő-
testület minden évben költségvetésének készítésekor fedezetet 
biztosít a városi sporttevékenység céljaira. A támogatásra 
elkülönített összeg felosztásáról Kunhegyes Város Önkor-
mányzat Képviselőtestülete dönt minden év március 15-ig.

Pályázók köre:
Azok a versenysport egyesületek, melyek Kunhegyes város 

illetékességi területén fejtik ki tevékenységüket.
Támogatási területek:
- Létesítmény fenntartás, működtetés
- Versenyrendszer: nevezési, utazási, étkezési, sporteszköz-

vásárlási költségek, játékvezetői díjak, utánpótlás nevelés, 
szakemberek tiszteletdíja.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szervezet nevét, címét, telefonszámát
- a pályázó szervezet éves, szakosztályokra lebontott részletes 

költségvetését
- a foglalkoztatott sportolók számát sportáganként és 

korcsoportonként 

- a foglalkoztatott csapat, illetve csapatok osztályát (megyei, 
illetve nemzeti bajnokság)

- a foglalkoztatott csapatok előző évi bajnokságban elért 
eredményét.

A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó szervezet bírósági nyilvántartásba vételét igazoló 

dokumentum másolatát,
- számlavezető intézménye nevét, bankszámlaszámát.
A pályázatokat Kunhegyes Város Jegyzőjének címezve kell 

beküldeni  2016. február 29. (hétfő) 12.00 óráig.
Azok az egyesületek, amelyek az előző évi támogatással nem 

számoltak el határidőig az önkormányzatnak, kizárták magukat 
az ez évi pályázatból.

Határidőn túl beérkező, hiányos, illetve a kiírásnak nem 
megfelelő pályázatokat a Képviselőtestület elutasítja.

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző


