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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 Himnuszára 

emlékezünk, amelyet végleges formában, az Országos 
Széchényi Könyvtárban őrzött kézirat tanúsága szerint a költő 
ezen a napon zárt le 1823-ban. A korabeli média-viszonyokra 
jellemzően a vers nyomtatott formában csak 1826 decem-
berében Kisfaludy Károly Aurora című zsebkönyvében jelent 
meg. Ez a zsebkönyv – folyóirat mindössze 700 példány-
számban került ki a nyomdából, így nem is lehetett átütő sikere a 
versnek.

Előrelépés volt a mű ismertsége felé az Erkel Ferenc által 
megzenésített változat 1844 júliusi első elhangzása, majd az 
1840-es évek végén egyre inkább elterjedt ünnepi alkalmakkor 
való közös éneklése, de az országos figyelemre csak évek 
múltán tett szert.

Ma, az internet korában szinte a megírása napján elérhető egy 
irodalmi, vagy zenei alkotás, és a fogadtatás azonnal lemérhető 
a „lájkok” számából. De ne lépjünk ennyire előre, közben még 
ott van a televízió és a régebbi rádió.

A Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány által létrehozott Pro 
Cultura Kunhegyes díjat idén olyan személy kapja, aki 
gyermekkora óta kapcsolódik az irodalomhoz, fiatal kora óta a 
rádiózáshoz, és nem utolsó sorban Kunhegyes kulturális 
életéhez.

Bak Anita irodalmi érdeklődése már általános iskolában 
megmutatkozott, rendszeresen részt vett szavaló és próza-
mondó versenyeken, ahol mindig eredményesen szerepelt. 
Később, a középiskolában is elkötelezettje volt a szép magyar 
beszédnek, ekkor kapta első Kazinczy-érmét, melyet egyetemi 
évei alatt egy újabb követett.

2004-ben felvételt nyert az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem szociológiai szakára, ahol a kommunikáció és média-
szociológia szakirányt választotta. 2006-ban, még az egyetemi 
évek alatt elvégezte a Magyar Újságírók Országos Szövetsége 
Bálint György Újságíró Akadémiáját. 2007-ben újságíró lett. 
Rádiós pályája még középiskolás korában kezdődött. Az 
abádszalóki Parti Rádióban ült először mikrofon előtt. 2006-
ban a Magyar Rádió Hírműsorok szerkesztőségének munka-
társa lett, majd szerkesztő a Civil Rádióban. Ma Anita a Kossuth 
Rádió szerkesztő-műsorvezetője.

Rádiósként több országos és nemzetközi elismerésben része-
sült, ezek visszaigazolások arról, hogy jól végzi a munkáját, és 
ezen nem is szeretne változtatni.

Kunhegyesen sűrűn megfordul, és ha már itt van, igyekszik 
részt vállalni a helyi kulturális élet eseményeiben. Két legutóbbi 
példát említve: 2019 áprilisában a magyar költészet napján 
megrendezett szavalóverseny zsűrijének elnöke volt, a Mihály 
Napi Sokadalom műsorvezetőjeként pedig mini interjúkkal 
színesítette a műsorszámok közötti szüneteket.

Megkérem Bak Anitát a Pro Cultura Kunhegyes díj 
átvételére.
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Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ 
február havi programjából:

7-én 15.00 Fafaragó kiállítás az EFOP 3-7-3 „Változó világ: 
a Te tudásod, a Te jövőd” pályázati program keretében 
lezajlott Fafaragó kör résztvevőinek munkáiból

8-án Jótékonysági bál a Röplabda SE rendezésében
15-én Valentin napi bál a Nyugdíjas klub programja
21-én 11.00 Filharmóniai hangverseny – Általános Iskolai 

Bérlet sorozat
22-én 14.00 „Önkéntesnek lenni jó” önkéntes véradók köszön-

tése – a Jász Nagykun Szolnok Megyei Vöröskereszt 
rendezvénye

25-én 8.00 Véradás
        17.00 Komlósi Andrea pszichológus előadása – téma a 

Család
28-án 14.00 Szalagtűző ünnepség – Karcagi SzC Nagy László 

Gimnáziuma rendezésében

EFOP 3.7.3 programok a felnőttkori ismeretbővítés 
szolgálatában…

Január hónapban megkezdte foglalkozásait az EFOP 3.7.3.-16-
2017-00172 sz. program keretében a hímző kör. Benne a 
kunhímzést, szűrhímzést és horgolást, kötést gyakorolhatják 
és fejleszthetik a résztvevők. A foglalkozások időpontja kedd 
14-16 óráig.

Februárban kezdetét veszi a szövő kurzus is. Szintén kedden 14-
16 óráig az állványon történő szövést, rongy és gyapjú 
vetülékkel sajátíthatják el az érdeklődők. A foglalkozásokhoz 
az eszközök és a szakmai anyagok biztosítottak. A részvétel 
ingyenes!

A fenti program keretében, február hónapban – hétfő, kedd – 
kezdi meg újabb kurzusát a Gasztro klub. A foglalkozások heti 
egy alkalommal 3 órában, az átlag háztartás egyszerű 
fogásainak elkészítését, az egészséges táplálkozást szolgáló 
ételek változatos sütési folyamatát nyújtják, szakavatott 
mesterek irányításával. Foglalkozásainkra személyesen 
várjuk az érdeklődők jelentkezését!


