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Május 18-án ismét az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központba várja a Jászkun citeratalálkozó az amatőr népzenei 
csoportokat, népdalköröket és szólistákat. A XXIII. alkalommal megrendezésre kerülő esemény a KÓTA minősülési alkalma is 
egyben.

A program részeként kerül megnyitásra a Hangszer varázs című kiállítás, mely generációs élményhíd a BIRINYI 
GYŰJTEMÉNY népi hangszereivel. Létrehozói:

- Birinyi József népzenekutató, hangszeres előadó, a Birinyi Gyűjtemény létrehozója, gondozója, Lévai Péter fotográfus, a 
püspökladányi Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör Egyesület, Hadházi Andrásné elnök-művészeti vezető

Vándorkiállítás célját Birinyi József a következőképpen fogalmazza meg:
,,A Birinyi Gyűjtemény kapcsán visszatérhetünk gyökereinkhez: a zene őseink óta kíséri életünket.
A népi kultúra hatása és ereje meghatározta nemzetünk létrejöttét. A magyar népzene dallamai bárhol is csengjenek fel a 

nagyvilágban, meghatározzák identitásunkat, és ezáltal tudjuk, hogy hol a helyünk.”
A zene és a látvány együttes élményére hívjuk és várjuk az érdeklődőket a május 18-án.

Ünnepi programok a Városavató évfordulóján
Március 15 az idei esztendőben még inkább kiemelkedő eseménye volt városunknak. A nemzeti ünnepünkkel szinte azonos 

időben került sor 1989-bentelepülésünk újbóli várossá nyilvánítására. a kerek évfordulót igyekeztünk ünnepivé tenni ünnepi 
kulturális programmal.

A jeles évforduló kiváló alkalmat teremtett arra, hogy Bényi Éva festőművésznőt felkérjük képeinek bemutatására. A 
gyermekkorát Debrecenben megélt alkotót születése Kunhegyeshez köti. 
Édesapja, Bényi Árpád pedagógusi pályáját városunkban kezdte, majd alkotói 
munkássága Debrecenbe terelte. Lánya édesapja példáját követve szintén az 
alkotás mellett kötelezte el magát. Az alkotó már gyermekként elérte első sikerét 
az alkotói tevékenységével, hiszen az Indiai Gyermekrajz verseny első, és a 
Sárospataki Diákversen második helyezettje lett. Már 16 évesen részt vett az Ernst 
Múzeumban rendezett Nemzetközi Amatőr Festők kiállításán. 

1982-től önálló festő. Képeit a naturális látásmód, a részletek megfigyelése és 
kidolgozása jellemzi. Képei Hollandiába, Franciaországba, az USA-ba, Japánba 
és Ausztráliába is eljutottak.

A tárlatot Szepesi Andor festőművész ajánlotta a kunhegyesi művészetbarátok 
figyelmébe.

A kiállítás megnyitásában a Búzavirág Népdalkör tagjai működtek közre.
A tárlatot követően egy fergeteges hangulatú operett gálakoncert szórakoztatta a 

szép számú közönséget Pitti Katalin Liszt Ferenc díjas, érdemes művész és Ondrik 
János énekművész valamint a Pesti Zenés Színpad csodálatos táncosainak 
közreműködésével.

A műsort követően Pitti Katalin művésznő a következő gondolatokat jegyezte 
vendégkönyvünkbe, köszöntve a 30 éves Kunhegyes Várost és lakóit:

Citeratalálkozó

FELHÍVÁS

A „Kezdettől fogva-Kezedet fogva” EFOP 1.4.2-16-2016-00029 számú integrált térségi gyermek-
programok pályázatának megvalósításához az alábbi szakemberek jelentkezését várjuk:

pszichológus
gyógytornász

dietetikus
mentálhigiénés szakember

fejlesztő pedagógus

További információ: Gyermekesély Iroda 5340 Kunhegyes, Kossuth L.u.106.
                                Nagy Lászlóné szakmai vezető tel: 06-20- 250-1337
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