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Emléktábla…
Ebben az évben a Mihály napi sokadalom programja 

kiegészült egy meghitt emlékezéssel, mely a Simai János néhai 
nagykunkapitányunk személyének, városunkban kifejtett 
lokálpatrióta munkásságának állított emléket.

2017. január 28-án került megrendezésre a Hagyományőrző 
bál, melynek közönsége kezdeményezte, a köztéri emlék állítá-
sát. A kezdeményezés széleskörű támogatásra talált, így 
Kunhegyes Város Önkormányzata, 
lokálpatrióta lakói, hagyománytisztelő 
közösségei, gazdasági társulásai, a törté-
nelmi kötödést máig őrző Hármas kerü-
letek jász- és kunkapitányai által. 

Az emléktábla elkészítését Győrfi 
Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész 
készséggel vállalta, lévén maga is a 
kapitányi tanács tagja, a kun hagyomá-
nyok elhivatott tisztelője.

Az avató ünnepségen közreműködők, 
az általuk képviselt művészeti ágakból 
merítve, a kun népcsoport sajátos jellem-
zőit, a szülőföld tiszteletét és szeretetét igyekeztek kifejezni, 
mely leginkább jellemezte a Kunkapitányunkat is. Mindezt 

Borbás Ferenc Jászkun főkapitány avató beszédében személyes 
momentumokkal is érzékeltette. A tiszteletteljes főhajtásra 
egybegyűlt közönség soraiban a jász-és kunkapitányok is szép 
számmal voltak jelen.

Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ 
homlokzatán elhelyezett dombormű méltó módon jelentheti a 
helyet, ahol évente egy pillanat erejéig megállhatnak mindazok, 

kik gyökereinkre büszkék, értékeiket 
őrzik és fontosnak tartják azok átörö-
kítését a felnövekvő generációk körében. 
Ezt hordozza magában a Redemptió 
emléknapja, május 6-a, mely minden 
évben megfelelő alkalom lesz a helyi 
lokálpatrióták megemlékezésének.

Köszönet illeti mindazokat, akik támo-
gatták a kezdeményezést, és anyagi hoz-
zájárulásuknak köszönhetően méltó 
emléket  á l l í t hat tunk Kunhegyes 
Kunkapitányának.

Szentpéteriné Lévai Mária

Háziasszonyok ismét remekeltek…
Napjainkban a gasztronómia iránti vonzódás nem csak a tűzhelyek mellet és konyhák falai között van jelen. Nem létezik 

televíziós csatorna, nyomtatott sajtó anélkül, hogy látványos képekkel, praktikus tanácsokkal, finomabbnál finomabb étkek 
elkészítési praktikáival tegye még vonzóbbá önmagát. Valóban felértékelődik szépanyánk kiváltságos helye a konyhában, és 
mintha átbillenne a konyhaművészet művelőinek aránya a férfitársadalom felé. 

No de nincs ez így még a Mihály napi sokadalom Háziasszony vetélkedőjének felhívására jelentkezők táborában. Az azonban 
figyelmet érdemlő, hogy évről évre gyerekek és ifjonc fiatalemberek is megjelennek süteményeikkel a versenyzők között. Idén, 40 
sütemény készült édes és sós kategóriában, melyeket Gál László 
– Puding szakmai hozzáértése, Nagy Józsefné és dr. Pénzes 
Istvánné – szintén gyakorló cukrászok, valamint Bernáth József 
séf és Szabó József minősített. Ennek alapján az édes kategória 
helyezettjei: Szántó Zsanett mézes béles, Bagi Andrásné 
szilvalekváros hájas, Szathmári Józsefné szilvás-diós szeletével 
lett. Sós sütemények között Dienes Tímea kemencés borjúkötél 
fantázia nevű, Ágoston Dóra túrós pogácsa és Kovács Sándorné 
tökmagos pogácsája lett a legsikeresebb. Mindenben a 
legkiválóbb Papp Lászlóné őszibarack süteménye volt.

A sütemények készítői értékes ajándékokat vehettek át, 
melyhez a Tóth Kerékpár Centrum Vasműszaki Áruház is 
hozzájárult támogatóként.

A Mihály napi sütemények mellett az étkek sorát az Ízőrző klub 
tagjai is gazdagították, hiszen a kezük nyomán elkészült cirkos 
kalács, ferdinánd valamint csülkös bableves a fellépő csoportok 
számára jelentett igazi kulináris élményt. Az elfogyasztott étkek 
Botos Istvánné, Ráczné Bartha Julianna, Dienes Mihályné, 
Földesné Jánosné, Fábián Imréné, Bodnár Lajosné, Madarasi 
Ildikó és Major Ferenc munkájának köszönhető.

Mindehhez úgy tapasztaltuk, vonzó háttérként szolgált az 
intézmény körül megrendezett örökség udvar, benne Gelei Tamás 
faragott zöldségkompozíciói, a kunmadarasi és helyi hímzők 
kiállítása, Szűcs Andrea fazekas és Czupp Pál faragó, Bagi 
Andrásné szalmafonó mesterség bemutatója, az íjászok egész 
napos jelenléte és termelői méz kóstolhatósága. A legkisebbeket 
Pásztor Orsolya festette meg a vágyott figurákká.

Ez a sokszínűség sokakat vonzott és a tevékenységek 
kipróbálására sarkallt. Legközelebb december 2-án várjuk a 
Művelődési Központba mindazokat, akik hasonló élményre 
vágynak.

Szentpéteriné Lévai Mária


