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Szeptember 29-én tartottuk meg a 
hagyományoknak megfelelően a MIHÁLY 
NAPI SOKADALOM városi ünnepséget. 
Most ehhez kapcsolódott a nagykunkapi-
tány választás és itt rendeztük meg a IV. 
Kunok Világtalálkozójának záró rendez-
vényét.

Ez a három esemény egy kicsit zsúfolttá 
tette napunkat, de a hideg ellenére szép 
élményekben volt részünk. A nagykun-
kapitány ajánlására most Kunhegyes város 
képviselő-testülete volt jogosult, melyet a 
33/2018. számú határozatával meg is tett ifj. 
Nagy András személyében. A határozatot a 
Nagykun Hagyományőrző Társulás Taná-
csa elfogadta. Szeptember 29-én ifj. Nagy 
András letette az esküt így három éven 
keresztül Ő lesz a nagykunkapitány. Gratu-
lálunk neki és tevékenységéhez sok sikert 
kívánunk. A beavatási ceremónia után 
városunkban a megválasztott nagykun-
kapitány vezetésével látványos felvonulás 
volt a kun nomádok, huszárok és hintók 
részvételével.

Nagyon sok érdekes műsort láthattunk a 
nap folyamán. A karcagi, túrkevei, kisúj-
szállási, mezőtúri, kunhegyesi települések 
hagyományőrző csoportjainak előadásait 
csodálhattuk meg.

Nagy közönségsikert aratott az extrém-
sport biciklis bemutató és az esti Magna 
Cum Laude nagykoncert.

Természetesen nem hagyhatjuk ki a 
hagyományos főzőverseny méltatását sem, 
hisz már reggel hat órakor elkezdtek 
rotyogni az üstökben az ízletes falatok. Az 
általam felajánlott díjat a következő 
személyek kapták:

Harmadik lett és 5 ezer forintot kapott 
Szili József harcsapörköltje.

Második lett és 10 ezer forintot kapott 
Németh Pálné birkapörköltje.

Első lett és 15 ezer forintot kapott Péter 
István zúzapörköltje galuskával.

Minden lakótársamnak kívánok szép őszi 
napokat!
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a Magyar Szabadságért.

Tisztelt Kunhegyesiek!


