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Kun örökség napja és
a Redemptio
A török háborúk során I. Lipót 500 ezer rajnai aranyforintért
zálogba adta a Német Lovagrendnek a Jászságot és a két Kunságot; Kiskunságot és a Nagykunságot, azaz a Hármaskerületet,
a Heves, Külső-Szolnok, Pest, Csongrád, Bács-Bodrog, Bihar
és Szabolcs vármegyék által határolt különálló területet. Ez a
rendelet jobbágysorba taszította a jászokat és kunokat, de 1745.
május 6-án Mária Teréziának köszönhetően a tiltakozásoknak
engedve, beleegyezett a redemptioba, azaz az önmegváltásba és
visszaállította a szabad jászok és kunok örökös kiváltságait.
Az Országgyűlés 2013-ban ennek a történelémi eseménynek
köszönhetően a május 6-át emléknappá nyilvánította. Ennek
tiszteletére került nálunk megrendezésre 2018. május 4-5-én a
Redemptio 273. évfordulója alkalmából a Kun örökség napja.

Ebéd terén a már megszokott kiváló minőséget Bordás
Mihály biztosította kuktái segítségével, akik jóllakatták a
program látogatóit Misi utánozhatatlan birkapörköltjével és egy
nagy üst babgulyással.

Adamik József ökörsütő már pénteken este elkezdte forgatni a
húst, hogy másnap a nagyérdemű jól lakhasson a 180 kg-os
állatból. Jelentjük, az utolsó rostig elfogyott.

Pénteken napközben már folytak az előkészületek, tábort vertek a kun lovasok és este fél 8-kor indultak el a Cserepes Csárda
mögötti Emődi Imre által részünkre biztosított lovas pályáról,
majd a Rákóczi utca két oldalán sorfalat képezve az érdeklődő
közönség ﬁgyelme közepette megérkeztek a főterünkre.
Édesapám Simai
János Nagykunkapitány emléktáblájánál Víg Márta beszédét hallhattuk a
Redemptioról, aztán elhelyeztük koszorúinkat és átm e n t ün k a K un
lovasszoborhoz gyertyát gyújtani.
Másnap reggel Szabó András polgármester köszöntőjével kezdetét vette a hagyományőrzés napja, ahol autentikus hangulatban Nagy István tárogató-muzsikája után a
Búzavirág és a jelenlévő kórusok, énekesek
előadásában elhangzott a Jászkunsági gyerek vagyok című népdal. A színpadi műsort
a Tisza-tavi AMI Néptáncosai zárták.
A rendezvényen különböző települések
népművészei, kézművesei és előadóművészei képviseltették magukat, kézműves kiállításokat csodálhattunk
meg, illetve vásárolhattunk szebbnél szebb
portékáikból.

Egész nap igény szerint a kunhegyesi, tiszaszőlősi és HajdúBihar Megyei Magyarok Szövetsége íjászainak kiképzésen vehettünk részt, ezen felül kun népijátékokat próbálhattunk ki, majd a
nap leglátványosabb attrakciójaként a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület Bene Sándor karcagi Nagykunkapitány
vezetésével különleges harcászati bemutatóját élvezhettük.

Köszönetünket fejezzük ki Kovács Mihály kunhegyesi
hagyományőrző lokálpatriótának, aki a rendezvény főszponzora volt. Ő általa kóstolhattuk meg támogatói jegy
megváltásával az előző este már nyársra felrakott ökröt, amit
fokhagymás tejföllel kínálták számunkra.
A Vöröskreszt rendkívüli véradó napot tartott, mely program
a HEFOP 1.3.5-16-2016-00776 „Önkéntesnek lenni jó” projekt
támogatásával jött létre.
Simai Ágnes

