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Január 22-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!
A magyar kultúra napján Kölcsey Ferencre és legismertebb 

művére a Himnuszra emlékezünk, melynek kéziratát a költő 
ezen a napon zárta le. Emlékezzünk meg arról is, hogy 175 éve, 
1844-ben Erkel Ferenc megzenésítésével – bár többször átdol-
gozott formában – ez a költemény nemzetünk zenei jelképévé 
vált, melyet nemzeti ünnepeinken, megemlékezéseken, nem-
zetközi sporteseményeken hallhatunk.

A magyar kultúra napján meg kell emlékeznünk gyökere-
inkről, évezredes hagyományainkról, tárgyi és szellemi értéke-
ink fontosságáról. Ezek a hagyományok lehetnek országos 
jelentőségűek, azonban nekünk, érthető okból a szűkebb 
pátriánk értékei a legfontosabbak.

A Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány az általa létrehozott 
Pro Cultura Kunhegyes díjat idén olyan személynek adja át, aki 
gyermekkora óta szorosan kapcsolódik Kunhegyes kulturális 
életéhez.

A művelődési központ kézműves házának agyagozó körében 
egy gomba frizurás, érdeklődő kisfiú tevékenykedett. Miközben 
nagy odaadással formálta meg a kezébe adott agyagot, mesélt és 
kérdezett. Érdeklődése szerteágazó volt és mindent szeretett 
volna kipróbálni. Ez az érdeklődés azonban nem tűnt rövid 
fellángolásnak, hiszen amibe belekezdett, azt kitartóan végig 
vitte. Így az agyagozás mellett a zeneiskola rézfúvós csoport-
jának tagjaként, több ünnepi rendezvény közreműködője 
lehetett. Ő Bernáth József, a későbbi „séf úr”, idei díjazottunk.

A kortársai körében igen népszerű Gurulótábort sem hagyta 
volna ki egyszer sem, így útvonalainkat végig kerekezte velünk. 
Hasonlóan az alkotótábornak is aktív résztvevője volt, ahol a 
citerajátékkal is megismerkedett.

A Kuncogó Színjátszó Körnek, mely számos szakmai sikert 
és elismerést hozott tagjainak és településünknek egyaránt, 
szintén meghatározó szereplője volt.

Magunk közt csak így emlegettük sokáig: „igazi művházas 
gyerek” – aki mindig mindenben otthon volt itt nálunk.

Bernáth József Kunhegyesen született 1982-ben. Általános 
iskolai tanulmányait a Kossuth iskolában végezte, majd 
Szolnokon és Szegeden tanult tovább.

Vágyát, hogy pedagógus lehessen 25 évesen egy újabb 
álomra cserélte: édesanyjától elsajátított főzőtudományát 
próbálta meg tovább fejleszteni, kamatoztatni. Azóta számos 
külföldi Michelin-csillagos étteremben dolgozott Londonban, 
Párizsban, Lyonban, de továbbra is a magyar konyha nagy 
tisztelője. Jelenleg egy budapesti rendezvényszervező cég 
kreatív séfje, ahol a vendégekkel az izgalmas fogások mellett 
időről időre megismerteti a klasszikus kunhegyesi ételeket, 
ízeket is. Ezekre a fogásokra a legbüszkébb. 

A Konyhafőnök című műsorból ismert séf vallja, hogy 
megfelelő instrukciókkal (és egy kis gyakorlással) nem is olyan 
nagy ördöngösség a főzés. Ezt próbálja továbbadni az 
olvasóknak is az eddig megjelent 4 szakácskönyvében. Jelenleg 
több helyen is oktat, így a kezdeti pedagógusi ambíciók újra 
szerepet kaptak életében.

Megkérem Bernáth Józsefet a Pro Cultura Kunhegyes díj 
átvételére.

Pro Cultura Kunhegyes Díj - 2019

Január utolsó hétvégéje ismét várta a zenés táncos szóra-
kozást kínáló vendégeket a Hagyományőrző bál. A rendezők – 
Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ és Kunhegyes 
Kultúrájáért Alapítvány – 12. alkalommal hirdették meg az 
esemény jellegét meghatározó viseletes megjelenést a 
résztvevők körében. Nagy András kunhegyesi nagykunka-
pitány a vendégek között köszönthette Ullár Imre kuncsorbai 
kunkapitányt és Illéssy Ádám kunkapitányt feleségével. 

Az est műsorát a felnőtt színjátszó csoport tagjai 
szolgáltatták. Csalóka Péter történetét Fehér Sándorné állította 
színpadra. A hónapokkal előbb megkezdett próbákon lelkes 
óvónők és dajkák a népdalkör tagjaival együtt igyekeztek életre 
kelteni a darab jellegzetes karaktereit. A siker sem maradt el. 

Ebben az évben is sor került a bálozók között viseletben, 
rusztikus öltözékben megjelenők közül a legjobbnak ítélt 
vendég kiválasztására. Hölgyeknél Bakos Imréné férfiak 
körében Gombóc – Kovács Tibor kapta a legtöbb közönség-
szavazatot. Az est során értékes tombolatárgyak kerültek 
kisorsolásra mely nagyban segíti a bál célját, vagyis 2019 évben 
is hagyományőrző programok megvalósítását. A jó szándékú 
támogatói felajánlásokat ezúton is megköszönjük.

*   *   *
Március 15-én településünk életében meghatározó 

eseményről, 1989. március 18-án történt várossá nyilvánítás 30. 
évfordulójáról emlékezhetünk meg. A kiemelkedő esemény 
alkalmából egy kunhegyesi gyökerű festőművészt és alkotásait 
köszöntheti a közönség. Bényi Éva festőművész 1955-ben 
született Kunhegyesen, édesapja Bényi Árpád. Művészeti 
tanulmányait Debrecenben, Nyíregyházán majd Budapesten 
folytatta. Jelenleg is Budapesten él és alkot. Képei a világ 
számos országába eljutottak Hollandiától Franciaországon, 

Ausztrálián át Japánig. 1999-óta a SOLART Galéria tagja. 
Kifinomult, részletgazdag életszerű témákat megjelenítő 
festményeiből március 15-én 16.30 órakor megnyíló tárlatot 
három héten át látogathatja a kunhegyesi közönség.

Szentpéteriné Lévai mária
Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ 

február havi programjából:
12-én 15.00  Gasztro klub – Téma: Húzott rétes Gál László 

cukrászmester foglalkozásvezető 
12-én 14.00 Varró kör Zsoldiné Nagy Katalin 

foglalkozásvezető
15-én 14.00 Tudatosabb életért klub foglalkozása Lengyel 

Andorné foglalkozásvezető 
15-én 14.00 Gazda kör 
16-án 8.00 MÉHÉSZ tanfolyam indul
18-án 15.00 Gasztro klub – Téma: hidegtál készítés – Hubai 

Erika szakács oktató
19-én 14.00 Varró kör
21-én 9.30 Totyogó Baba Mama Klub – vendég:

Dr. Árvainé Koczok Márta pszichológus, téma: Család, 
kortársközösség szocializáció

22-én 16.00 Farsangi bütykölde: Gipsz maszk festés, fánk 
sütés, gyöngyfűzés Belépő: 300 Ft.

22-án 9.00 Munkácsy-tárlat a Szolnoki Galériában 
csoportos látogatás

22-én 14.00 Szalagavató ünnepség a Karcagi SzC Nagy 
László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma Szakképző Iskolája 
és Kollégiuma

23-án 8.00 Méhész tanfolyam
26-án 14.00 Varró kör
26-án 15.00 Ízörző klub 

Hírek az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központból


