
Az idén, 2016. május 6-án második alkalommal került sor 
Kunhegyesen a Karcagi SZC Nagy László Szakképző Iskolája, 
Gimnáziuma és Kollégiuma szervezésében az 1745-ös jászkun 
redemptioról megemlékezésre vetélkedő keretében.

A kétfordulós vetélkedő döntőjében 6 település (Karcag, 
Kisújszállás, Kunhegyes, Kunszentmárton, Mezőtúr, Túrkeve) 
középiskolásai vettek részt.

Az írásos fordulóban a döntőbe jutáshoz esszét kellett készí-
teni a 3 fős csapatoknak a kunok 1239-es betelepüléséről és éle-
téről az 1745-ös redemptio bekövetkeztéig. A beküldendő totó 
eleink életmódjára, szokásaira kérdezett rá.

A döntőben szó volt sokféle dologról a kunokkal kapcsolat-
ban: -halom, -hímzés, -kapitány, -törvény, -baba, -László király. 
Neveket és eseményeket kellett párosítani, valamint elkészíteni 
a kunok időoszlopát 1239-1745 között. Ez utóbbi feladat bizo-
nyult a legnehezebbnek a csapa-
tok számára. A képkirakóban, 
ahol a gyorsaságnak is fontos 
szerepe volt – a Kun László meg-
gyilkolását ábrázoló miniatúra 
darabjait kellett összeilleszteni és 
megnevezni az ábrázolt szemé-
lyeket. Villámkérdések, totó ki-
töltése és IV. Kun László család-
fájának elkészítése is szerepelt a 
feladatok között.

A jó hangulatban zajlott játék, 
ahol tudásban mindenki gyara-
podott, kunhegyesi győzelemmel 

zárult. A versenyző 
csapatok minden tagja 
tárgy- és könyvjuta-
lomban részesült. Az 
első helyezettek részé-
re  a zsűri  elnöke, 
Czupp Pál fafaragó 
népi iparművész aján-
dékozott egy-egy saját 
alkotást, nagykunsági 
subás juhászt, a többi 
tárgyjutalmat pedig az 
iskola minden diák 
részére. A helytörté-
neti kiadványokat a 
Kunhegyesiek Baráti 
Köre és Kunhegyes 
Önkormányzata aján-
lotta fel a nemes vetél-
kedésre.

A nap eseménye 
finom közös ebéddel 
zárult az iskola tanét-
termében.

S z e r e t n é n k ,  h a 
hagyománnyá válna 
ennek a megemléke-
zésnek a megrende-
zése iskolánkban a centrum iskoláinak, és a nagykunságban 
lévő középiskoláknak a részvételével.

 Víg Márta 
 a játék szervezője és vezetője

Este a Kun emlékműnél a parkban a Kunhegyesiek Baráti 
Köre rövid megemlékezéssel és mécses gyújtásával emlékezett 
kun őseinkre. A rendezvényt megtisztelte részvételével Simai 
János V. nagykun kapitány is.

Ízőrzők…
A fenti címmel a Duna televízióban látható a műsor, mely az 

ország különböző tájegységeit, településeit keresi fel. Főként 
gasztronómia megközelítésben, de nagy hangsúlyt fektetve az 
adott település turisztikai és kulturális értékeinek bemutatására.

A közelmúltban két napot töltöttek a műsorkészítői váro-
sunkban, rögzítve az emblematikus épületeinket, látgatható 
gyűjteményeket, majd néhány ételkülönlegesség elkészítését. A 
felvétel hat étel elkészítésére ad alkalmat, melyek a szerkesztők 
döntése alapján kerülnek kiválasztásra. Esetünkben ezek a 
következők voltak: paprikás csirkeleves, karikapecsenye, 
paradicsomos húsgombóc, cirkos kalács, almáskrémes és sült 
túrógombóc. Az elkészítést vállalták Botos Istvánné, Oláh 
Lajosné, Dienes Mihályné és Bodnár Lajosné. Alapanyagok 
biztosításában segítségünkre volt a Nagykun Hús Kft. 

A műsor az ősz folyamán kerül adásba, de addig is szeretnénk 
a főzés, a hagyományos ízek iránt érdeklődők valamint az új 
étkek kipróbálására vállalkozókat egy közösségbe csalogatni. 
Kezdetnek a felvételen elkészített ételek újrafőzését kínáljuk az 
érdeklődőknek egy augusztusban elinduló klub keretében a 
Művelődési Központban. Itt várjuk az érdeklődők jelent-
kezését.
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