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Az EFOP 3.7.3-16-2017
„Változó világ: a Te tudásod, a Te jövőd”

Ismét szenior délutánok…
Az EFOP 3.7.3 – 16-2017-00172-sz. Változó világ: a Te tudásod, a Te jövőd elnevezésű 

program keretében 2020. október 1-2-3-án kerül megrendezésre  a II. Szenior akadémia
programja. a „Szeretet – híd a generációk között” címet viselő programsorozat egyik 
legkiemelkedőbb szakember vendége lesz  professzor dr. Bagdy Emőke klinikai
szakpszichológus október 1-én 15 órától Hit, remény és szeretet pszichológiája, aki  címmel tart 
előadást a művelődési központban.

A délután során még a következő témákról hallhatnak az érdeklődők: Tanulási formák – miért jó tanulni 
felnőttként is?, A játék közösség építő ereje, művészetterápia, szellemi frissesség megőrzése időskorban-gyakorlati 
szakemberek tolmácsolásában.

A következő nap délutánján a család és családi hagyományok köré épülnek az előadások. A 20-21-. századi társadalom 
átalakulásának következményei a család intézményére – dr. Örsi Julianna etnográfus kutatói munkájának eredményeit tárja elénk. 
A családfakutatás napjainkban rendelkezésre álló lehetőségeiről, alkalmazhatóságukról Bodó Istvánné könyvtáros, majd pedig egy 
kunhegyesi család történetét Létainé Sigulinszky Zsuzsanna előadásából ismerhetik meg a résztvevők. A településünkön jelentős 
családi hagyományokon alapuló mesterségeket és képviselőiket kiállítóként várja a rendezvény. 

A program utolsó napján Önbecsülés – önértékelés- boldogság témakör szakavatott előadóit hívjuk meg.
A programokon való részvétel ingyenes. További információk plakát formájában is megjelennek intézményünk facebook 

oldalán lesznek elérhetők.
Szentpéteriné Lévai Mária

Kultúra-morzsák…
2020. szeptember 23-án, szerdán 10 órakor a  előadásában címmel interaktív zenés Vidám Vándorok társulata Az erdei ovi titka 
meseelőadás lesz a Művelődési Központban.
Belépőjegyek ára: 500 Ft.

Szeptember 24-én, csütörtökön 19 órától  című színjáték kerül bemutatásra a művelődési Herczeg Ferenc: Déryné ifiasszony
központban. A romantikus színmű az ország vidéki településeit színházi élménnyel elérni szándékozó Déryné program részeként 
jut el hozzánk. Az előadáson való részvétel ingyenes!

Tisztelt Érdeklődők, kedves lokálpatrióta Kunhegyesiek!
Kovács László fazekastól származó idézettel kezdem 

avatóbeszédemet:
„Minden közösség annyit ér,

Amennyit múltjából felvállalni
és megőrizni képes, mert értelmes

jelent megélni és jövőt építeni
másképpen nem lehet”

Azért jöttünk itt össze ezen az augusztusi ünnepi délelőttön, 
hogy kun elődeink múltjából egy tárgyiasult emléket, a kunkaput 
tovább éltessünk, egy új köztéri alkotás formájában felavassunk! 

Ehhez a civil kezdeményezésre készülő, a kun népi fafaragó 
hagyományt őrző kapuhoz Nagy András regnáló nagykun-
kapitányunk biztosította az 1780-as években telepített 

kunhegyesi nagyerdőből a tölgyfa és fenyőfa anyagot.
A fafaragó művészi munka Czupp Pál fafaragó népi 

iparművész és Király Ferenc fafaragó alkotása, második közös 
kunkapu munkájuk, (az első a Református Parókia bejáratánál 
került elhelyezésre), melyet szabadidejükben ingyen, 120 órás 
kemény munkával készítettek, hogy szülővárosuk újabb 
színfolttal gazdagodjon.

Czupp Pál, aki a csónak alakú fejfák és kopjafák készítésével 
már régóta őrzi eleink fafaragó hagyományát, eddig önállóan 26 
kunkaput faragott, melyből 9 makett. Az első munkáját, saját 
kunkapuját 2012-ben készítette dr. Bartha Júlia etnográfus 
útmutatásai alapján. Ez és még további öt munkája zsűri számot 
kapott a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztályának 
bíráló bizottságától. Kunhegyesen kívül Tiszagyendán, Kétpón, 
Abádszalókon, Kunmadarason, Tiszaigaron, Tomajmonostorán 
láthatóak.

Az egy egységet alkotó székely kapukról és készítőikről sokat 
tudunk, de a kunkapukról, melyek két különálló részből, 
általában fedeles kiskapuból és fedél nélküli nagykapuból állnak, 
jóval kevesebbet. 

Az utóbbi két évben dr. S. Kovács Ilona etnográfus Kunkapu 
című monográfiáját használják hiteles forrásként a kunkapuk 
készítésénél. A kapu az udvarnak a dísze, a kapu fogadja a 
bemenőket, és itt vesznek búcsút a házigazdától a távozók. 

A kun ember nem szerette, ha kíváncsi szemek belátnak 
portájára. A nagykun települések közül elsősorban Karcagon 
terjedt el az 1860-as, 1870-es évektől a magas deszkakerítés, a 
széles kétszárnyú nagykapu és a fedeles kiskapu készítése. 
Vagyonukat, az ólakban, istállókban tartott állataikat, a 

Kunkapu-avató Kunhegyes 2020. 08. 20.


