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 12 Kunhegyesi Híradó 2018. Október

különös jelentőséget kölcsönzött az a tény, hogy létezik a kunok 
összetartozását, kultúráját, hagyományait éltetni hivatott Világ-

találkozó, mely immár negyedik alkalommal valósult meg a 
Kis- és Nagykunok közösségei révén. Ennek záró eseménye 
volt a kunhegyesi Mihály napi sokadalom. A rendezvény kere-

tében került sor Kunhegyes város második újkori nagykun-
kapitányának beiktatására, ifjú Nagy András személyében.

A történelmi hagyományok megidézői a Pusztai Róka Nomád 
Hagyományőrző Egyesület tagjai, – élükön Bene Sándor 
emeritus nagykunkapitánnyal – voltak. Az őket hintón követő 
jász-, kis- és nagykunkapitányok is megtisztelték az ünnepi 
eseményt. A beiktatási ceremónián túl, számos program 
elemmel próbálták a rendezők a nap hagyományőrző jellegét 
hangsúlyozni. Így nagykun települések néptánc és népzenei 
közösségei által adott igen tartalmas műsor szép számú 

közönséget szórakoztatott. A Jász Nagykun Szolnok Megyei 
Népművészeti Egyesület rangos kézműves mesterei nemcsak a 
portékáikat, de egyes mesterségbeli fogásokat is bemutattak a 
nap során. A helyi íjászok igyekeztek a sportág kedvelőinek 
kedvében járni. 

A háziasszonyok 
kitettek magukért, és 
napjaink kedvelt sü-
teményein túl készí-
tettek igazi kunsági 
remekeket is. Ilyen a 
biblia, mely kenyér-
tésztából készült, 
zsírozott, hajtogatott 
sós tészta. Nem vélet-
len,  hogy Fábián 
Imréné a zsűri ki-
emelkedő elismeré-
sét nyerte el. A sós 
kategória második 
h e l y é t  K o c z ó 
Endréné vajas, tejfö-
lös pogácsája, har-
m a d i k a t  D i e n e s 
Istvánné napszámos 

fonata kapta. Az édes sütemények készítői között Szabóné 
Fábián Zsuzsanna diós mágnás pitéje, második helyen Józsa 
Józsefné túrósalmás rétese majd harmadik helyen Jóvérné 
Somodi Szandra kávétortája szerepelt. Külön díjat a zsűri idén 
Tőzsér Ágnesnek adta a kapros túrós lepényéért.

Az étkezéshez kapcsolódó tárgyi emlékek, – evőeszközök, 
szakácskönyvek, konyhai falvédők adták a tartalmát a Mesélő 
konyhák kiállításnak, Ízörző klub tagjainak köszönhetően.

Plósz Csilla, karcagi zeneiskola művésztanára tárogató 
muzsikájával varázsolta hangulatossá ezt a szeptembervégi őszi 
napot.
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