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Pro Cultura Kunhegyes Díj - 2017
Január 20-án, a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett
városi ünnepség keretén belül adta át Komáromi László, a Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumának elnöke az idei
Pro Cultura Kunhegyes díjat a következő szavak kíséretében:
Tisztelt Hölgyeim, Uraim, kedves Kultúrabarátok!
Eltelt egy év, ismét Kölcsey Ferencre és legismertebb művére
a Himnuszra emlékezünk, ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.
Ez a nap nem piros betűs ünnep, de az ország településein számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak, felhívják a ﬁgyelmet évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, nemzeti
tudatunk erősítésére. Ez a nap évek óta alkalom arra is, hogy a
Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány által létrehozott Pro Cultura
Díjat átadjam az arra érdemes személynek, vagy csoportnak.
A díjat valamilyen közéleti szereplés, alkotó tevékenység
elismeréseként adja az alapítvány, a kuratórium döntése
alapján. Az eddigi díjazottak között volt közéleti személy, aki
szellemi munkásságával, volt alkotó, aki kézzel fogható műveivel járult hozzá ahhoz a képhez, amelyet szűkebb, tágabb környezetünk Kunhegyeshez társít.
Az alkotó munkához sok mindenre szükség van. Eszközökre,
a használatukhoz szükséges tudás elsajátítására, de elsősorban
kreativitásra, mely talán a génekben rejlik, még ha az évek során
csiszolódik, ﬁnomodik is. A kreativitás annak is szükséges, aki
igazán érdekes fotókat akar készíteni, amelyek vonzzák a
tekintetet.
Ez évi díjazottunk Kun Erzsébet, akinek tanult szakmája
fényképész, de ezt nem kizárólag pénzszerzésnek, hanem hivatásnak, sokszor hobbynak tekinti.

A Kunhegyes Kultúrájáért
Alapítvány
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2016 évben
adójuk 1 %-ával támogatták az alapítvány
tevékenységét.
Kérjük, hogy felajánlásával 2017-ben is segítse az
alapítvány működését.

Adószámunk: 18834545-1-16
Köszönettel: A kuratóriumi Tagok

Kunhegyes és Térsége
Ikergyermekeiért Alapítvány
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2016 évben
adójuk 1 %-ával támogatták az alapítvány
tevékenységét.
Kérjük, hogy felajánlásával 2017-ben is segítse az
alapítvány működését.

Adószámunk: 18834370-1-16
Köszönettel: A kuratóriumi Tagok

A digitális technika világában mondhatjuk, hogy fényképezni
bárki tud, azonban egy jó fotó elkészítése mégis sok mindenen
múlik, melyet túl a technikai lehetőségen az alkotó ember látásmódja, ﬁgyelmessége, tehetsége határoz meg.
Ez a szakértelem, a mesterség gyakorlásával eltöltött több,
mint harminc év látható Kun Erzsébet fotóin. Még szinte kislányként, tizenkét évesen kezdett érdeklődni a fotózás iránt. Ekkor lett tagja a helyi fotószakkörnek majd iskolái elvégzése
után, 1980-tól a Szolnoki Fényképész Szövetkezet kunhegyesi
részlegénél kezdett dolgozni, később a szövetkezet felbomlása
után vállalkozóként folytatta a munkát.
Műtermi portréin látszik az ötletesség, a beállítások hangulata
tükrözi a készítő fantáziáját, lendületességét. A szabadtéri felvételeken láthatjuk, mennyire fontos a témaválasztás, az ideális
fényviszonyok, a természet adta feltételek jó kihasználása, a
megfelelő képkivágás megválasztása.
Megörökíti a városban történő eseményeket, fotóival hozzájárult a Kunhegyesről megjelent idegenforgalmi kiadványok,
képeslapok sikeréhez, felvételei láthatók a Kunhegyesi Híradó
és a Kalendárium hasábjain. Kunhegyes jellegzetes épületei,
szobrai falinaptárokra kerültek, melyek eleinte magánkiadásban, két éve pedig az önkormányzat gondozásában
jelennek meg.
A művelődési központ tevékenységét is segíti eseményeink
dokumentálásával, hozzájárulva így az emlékek vizuális
felidézéséhez.
További munkájához jó egészséget kívánok, és most megkérem a Pro Cultura Kunhegyes díj átvételére.

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ
februári programja
17-én 11.00
A barokktól a jazzig – Claxoton Quartet előadásában Filharmóniai hangverseny általános iskolásoknak
17-én 17.00 Farsangoló – benne tánctanulás, népzene,
szalmafonás, csipkeverés, szalagos fánk sütés,
Zenél a Jártató zenekar A program a KUN MÓDIHUNGARIKUM 2016 pályázat keretében valósul meg.
18-án 13.00

Valentin bál a Nyugdíjas klub rendezésében

21-én 15.00
Helytörténeti klub – a Kolossy Elvira és
családja története ea.: Víg Márta KBK elnök
21-én 16.00
Ízőrző klub téma: a farsangi sütemény és a házi
készítésű tészta
23-án 17.30
Szent Johanna – Gózon bérlet
Színház előadása

Szigligeti

24-én 14.00
Szalagavató Ünnepség – Karcagi SZC Nagy
László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma Szakképző
Iskolája és Kollégiuma rendezésében
Márciusi előzetes:
8-án 10.00
A CSODATÉVŐ VARÁZSPÁLCA – zenés
m e s e j át é k a H ÓKI RÁLYN Ő M ES E SZ ÍN HÁ Z
előadásában Belépőjegek ára: 500 Ft.
Április 22-én 19 órától élő koncert Best of The Beatles
a The Bits-sel Belépőjegyek elővételben vásárolhatók
1000 Ft-os áron a Művelődési Központban az előadás
napján 1500 Ft.

