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Immár hagyománnyá vált, hogy településünk is csatlakozik a  gyűjtési akcióhoz. Magyarok Kenyere
Nagy sztele el kérünk minden Gazdatársat, hogy aki csak tehe , legyen kedves felajánlani 
búzaterméséből – lehetőségeihez mérten – legalább egy mázsa/gazda mennyiséget, határidő 
2020.07.27.-ig. „Jobb adni, mint kérni!”

Kunhegyesen hagyományosan két begyűjtőhelyen, Kis Gábor Tiszagyendai ú  telephelyén, illetve a 
Kunság Népe Zrt. 3. számú telephelyén fogadják a felajánlásokat.

Az átvételről lajstromot készít az ügyintéző, és így nem kell átvinni a régió gyűjtőhelyére, erről a 
Gazdakör gondoskodik.

Minden felajánlást sztele el megköszönünk!

Kunhegyes, 2020.07.02.
Gönczi András

Gazdakör elnök

Felhívás a Gazdatársakhoz!

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ 2020. augusztus 10-15-ig rendezi meg a . XXIX. Legénybot alkotótáborát
A tábor tevékenységei a következők lesznek: fafaragás, agyagozás, szövés, hímzés, festés, gyöngyfűzés, szalmafonás, nemezelés. 
A foglalkozások naponta 9-12, 13-16 óra között zajlanak, maximum 10 fős csoportokban. A tábor részvételi díja 1500 Ft/ nap. 
Előzetes igényfelmérést szeretnénk végezni a létszám tervezhetősége miatt, ezért várjuk az előzetes igények jelzését oldalunkon 
üzenetben, a  címen vagy az 59-530-030 telefonon.muvkun@gmail.com

Választható tevékenységek:
Fafaragás  délelőtt-délután Czupp Pál, Király Ferenc ,Veres István
Agyagozás  délelőtt Szűcs Andrea
Festés  délután Kolozsvári Johanna
Szövés  délelőtt-délután Füriné Szémann Judit Bucsai Lászlóné
Hímzés délelőtt-délután Házi Istvánné, Szántó Sándorné
Szalmafonás délelőtt Bagi Andrásné
Gyöngyfűzés délután
Nemezelés délután

Vendégeink: Bán Andrea etnográfus – bútorfestés, Halmi Zsolt képzőművésztanár, Török Timea fodrász, Nagy Rita körmös - 
szépség-délután, Szabó Lászlóné  mazsorett,

A Művelődési Központban július 31-i látogatható
Gy. Molnár István kunhegyesi születésű festőművész 
alkotásaiból rendezett kiállítás.

1933. február 3-án született Kunhegyesen. Gimnáziumi éveit 
Kisújszálláson töltötte, ahol 1952-ben érettségizett. Rajztanára, 
Rákossy Zoltán, akitől első instrukciókat kapta. 1952-1959 
között a Képzőművészeti Főiskola hallgatójaként, Pap Gyula, 
Bán Béla, Fónyi Géza és Bernáth Aurél voltak tanárai.

Családjával 1969-től Szentendrén élt.
Pályája első 20 évében (1961-től) csak grafikákat, 

rézkarcokat készít, A technika legkiválóbb képviselőjének 
tartották. Nyomatai jelentős számban múzeumokba kerültek, és 
még Japánban is nagy sikereket aratott velük.

1980-tól a festés vált alkotó tevékenysége középpontjába. 
Jelentős művek, sorozatok készültek el ekkor: „Török világ 
Magyarországon” sorozat, Savanyó Jóska, a Zarándoklat, a 
Pásztorok, az Ármány és szerelem, Fekete bojtár. 1985-től a 
szentendrei művészeti élet élvonalához tartozott. 1986-tól csak 
természet után festett.

Nagynevű földijéhez, Ilosvai Varga Istvánhoz távoli rokoni 
szálak fűzték. 1995 augusztusában elsőként vehette át az Ilosvai 
Varga István-díjat. 

1996-ban családjával együtt részt vett a Legénybot 
alkotótáborban. Ott készített festményét, korábban pedig 10 db 
grafikát és 1 db festményt a városnak ajándékozta.

2000-ben, majd pedig 2013-ban volt szülővárosában 
kiállítása.

2010. január 15-én halt meg Szentendrén.
Művei a Ferenczy múzeumban Szentendrén, a Magyar 

Nemzeti Galériába, Budapesten és a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban láthatók.

A család a művész hagyatékából jelentős mennyiségű 
festményt, grafikát, tusrajzot és akvarellt adományozott 
szülővárosának a közelmúltban, melyből a válogatás e hó 
végéig várja az érdeklődőket a Művelődési Központban.

Szentpéteriné Lévai Mária

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ hírei

Gy. Molnár István
emlékezete


