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Pro Cultura Kunhegyes Díj - 2018
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!
A mai napon a magyar kultúra napját ünnepeljük egy fontos
esemény, egy kiváló költő művének születése kapcsán. Kölcsey
Ferencre és legismertebb művére a Himnuszra emlékezünk. Ez
a nap egy kiragadott pillanat a „magyar nép zivataros századaiból”, melynek megünneplésére 1988 decemberében a Hazaﬁas Népfront országos tanácsa tett felhívást, és a következő év
január 22-étől ünnepeljük.
A Himnusz születése valóban fontos mozzanat a magyarság
életében, a kultúra fogalma azonban nem kizárólag a humán
műveltségre, olvasottságra, a művészetek művelésére, szeretetére terjed ki. A magyar kultúra egészébe beletartozik minden
szellemi, tárgyi alkotás, melyet a magyarság teremtett fennállása óta.
Ebbe a tevékenységi körbe tartozó személynek, vagy csoportnak ítéli meg a Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány az általa
létrehozott Pro Cultura Kunhegyes Díjat 2002. óta.
Ebben az évben kicsit rendhagyóra sikerült a díjazás. A díjat
olyan személy kapja, aki látszólag semmi különöset nem tett,
csak végezte azt a munkát, amihez értett, amit szeretett volna
megmutatni, megismertetni azokkal az emberekkel, akik még
érdeklődnek a korunk gépesítése, a személytelenné válás miatt
lassan a történelem homályába vesző dolgok iránt.

Ez évi díjazottunk Botos István, az aratóversenyek elmaradhatatlan résztvevője.
Pistát – hiszen mindenki így hívja – édesanyja két testvérével
egyedül nevelte fel. A paraszti életmód meghatározó munkafolyamatait, a földművelés, állattartás terén kora gyermekkorában meg kellett tapasztalnia. Mindez egész életében meghatározó volt, hiszen a munka mellett állattartó gazdálkodást is folytatott. Az élete folyamán saját tapasztalásaival szerzett ismereteit szívesen osztja meg másokkal, segítve azzal is másokon.
Nyugdíjazását követően több helyi közösség meghatározó
közreműködőjévé vált. A városi nyugdíjas klubnak jelenleg is
aktív tagja feleségével együtt, aki szintén részt vesz a művelődési központ programjaiban.
A 2000-ben kunhegyesi helyi kezdeményezésként indult,
majd 2005-től a Hármas kerületek – Jász, Kis- és Nagykun
települések hagyományos kézi arató versenyének alapítója és
állandó szervezője, csapatával versenyzője, unokáinak
fokozatos bevonásával mutatja be a mára majdnem feledésbe
merült kézi aratáshoz kapcsolódó szokásokat.
Az elmúlt 15 év során számos, a paraszti kultúra meghatározó
elemét, aratást hitelesen megidéző mozzanatokat tárt az
érdeklődők elé feleségével együtt: a minőségi munka minden
apró részletével, kiegészítve az aratópálinka jó ízével, és
felesége által összeállított aratóreggelivel.
Sajnos a betegség nem vette ﬁgyelembe a mai díjátadót, így
kénytelen kórházban tölteni néhány napot. Innen is kívánunk
mielőbbi gyógyulást, jó egészséget, és így most feleségét kérem
meg a Pro Cultura Kunhegyes díj átvételére.
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Keveseknek adatik meg, hogy különleges tehetségük, ízlésük, egyedi látásmódjuk gazdag élettapasztalattal ötvöződve sajátos kifejezésmódban tükröződjön. Ez a megnyilvánulás akkor
válik igazán értékessé, ha a jelenség, amit birtoklója elénk tár
önmaga elégedettségén túl, mások számára is rácsodálkozást,
örömet és sajátos érzelmi töltet megélését eredményezi.
A köröttünk lévő világ, a benne rejlő anyagok, a természet
iránti tisztelet jellemezte Ulicsni Árpádné Jucikát, kinek keze
nyomán formálódó csuhélevelek megteltek tartalommal, ﬁgurái
életre keltek. Életpályája során, óvónőként a gyermeki lélek formálása, az új és újabb ismeretekre nyitott apróságok töltötték ki
mindennapjait.
Ennek egyik szelete volt a természet nyújtotta anyagok megformálásával történő foglalkozások sora, melyek alkalmat adtak arra, hogy keresse a gyermekben a tehetséget, miközben a
ﬁgyelmüket is a természet kincseire, azok megbecsülésére
irányította.
Kapcsolata a csuhéval egyedi és ismételhetetlen. Művészien
megformált ﬁgurái egyéni kifejezést hordoznak, gyakran egy
egész történetet, életutat mesélnek el. Egyedi látásmódja,
élménygazdagsága, különleges empátiakészsége eredményezte mindazt a megszületett alkotást, mely magával ragadja a
szemlélőt felejthetetlen élményt hagyva maga után.
Éveken át játszóházakban, különböző foglalkozásokon adta
át tudását, amit a csuhé megformálásáról megszerzett,
kipróbált. Rangos pályázatok eredményei, az egyre bővülő
kiállítások sora jelzi tevékenységének sikerét, rangját.
Ulicsni Árpádné csuhészobrász értékteremtő alkotó munkája
előtt február 16-án, a művelődési központban nyíló kiállítással
adózunk.
Szentpéteriné Lévai Mária

