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A kora reggeli hûvös idõ ellenére, a város fõterén lelkes fõleg kerékpáros felszereléseket. A fõdíj idén is egy kerékpár 
készülõdés jelezte, hogy ismét eljött a Mihály Napi Sokadalom. volt.
A parkban felállított fõzõhelyeken már kora reggel elkezdõdött 
a versengés, 38 személy vállalkozott arra, hogy egy háromtagú 
zsûri elõtt méretteti meg tudását.

Az egész napot kitöltõ kulturális programokat helyi amatõr 
csoportok produkciói tették színesebbé. Fellépett a Dalma 
Dance, a Zumba csoport, a Pátria Mûvészeti Iskola kunhegyesi 

A zsûri tagjai a kunhegyesi Nagy László Szakképzõ Iskola, diákjai.
Gimnázium és Kollégium szakács oktatói voltak. (Katona „Kunhegyesi hármas határ...” címmel a Búzavirág 
Sándor, Kotora Istvánné, Pilákné Hubai Erika.) Népdalkör, Hajdina Citerazenekar és a Ciróka gyermek citera 

A háziasszony vetélkedõre sós és édes süteményekkel lehetett együttes népzenei mûsora volt látható és hallható.
nevezni, melyre 19 háziasszony jelentkezett. Volt olyan lelkes A délután folyamán vendégünk volt: Danics Dóra énekesnõ, 
háziasszony, aki mindkettõ kategóriába, akár több féle az X-Faktor címû televíziós tehetségkutató mûsor negyedik 
süteménnyel is nevezett. évadának gyõztese. 

A Mûvelõdési Központ udvara 10.00 órától a Kun 
Hagyományok Udvarává vált, ahol az Olas-Tiszafia 
Hagyományõrzõ Egyesület és a Szent László Haditorna 
Egyesület haditorna, valamint a kunhegyesi Kipcsák Íjász 
Egyesület íjász bemutatója részesei lehettünk. A bátor gyerekek 
Vitézi próbán és vitéz avatáson vehettek részt. 

A megnyitót megelõzõen a helyi mazsorett felvonulása és 
bemutatója sugallta a Sokadalom megnyitójának közeledtét. 

Szabó András polgármester ünnepélyes megnyitóját az R-04 
Postagalambsport Egyesület galambröptetése színesítette.

A délelõtti órákban vette kezdetét a Mihály Napi kerékpáros 
ügyességi verseny.

Nagy érdeklõdés kísérte hagyományosan megrendezett Miközben a népi kézmûvesek közremûködésével a 
versenyünket. játszóházban szalmafonás, csuhézás, agyagozás, csipkeverés, 

Örvendetes, hogy a legfiatalabb korosztályból, az óvodások kunhímzés, szövés és fafaragás várta az érdeklõdõket, addig a 
közül is egyre többen neveztek. A szervezésben az Mûvelõdési Központ udvarán felállított kemence elsõ 
önkormányzat mellett a helyi Kunhegyesi Rendõrõrs, és a alkalommal került beüzemelésre, felidézve a régi hagyományos 
Polgárõrség is nagy szerepet vállalt. sütési módszereket.

Jó volt látni a lelkesen versenyzõ gyerekeket és a A délutáni órákban a református templom adott helyt a 
versenypálya szélérõl szurkoló szülõket. Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány által szervezett 

A verseny díjazását évek óta a helyi Tóth Kerékpárcentrum hangversenynek, melynek címe: „Énekek a kunhalmok 
biztosítja, jóvoltukból minden résztvevõ ajándékot kapott, Parnasszusáról”.

Mihály Napi Sokadalom és Szent Mihály Napi tûzgyújtás
„Itthon vagy – Magyarország szeretlek”

2014. szeptember 27.
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