A Kunhegyesi Városi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal lapja
XXV. évfolyam 10. szám

Ingyenes

Nem emlékszem arra, hogy Mihály kunok betelepítésének 770 évfordulóján
Napi Sokadalom idején esett volna az határozta el 32 Kiskun és 9 Nagykun
eső. Sajnos, most ez is megtörtént. Egész t el epül és önkorm ányz at a, a Kun
délelőtt esett, pedig nagyon sokan Összefogás Konzorciuma, a Jászjelentkeztek a főző versenyre. Végül Nagykun-Szolnok Megyei és Bácstizenkét csapat vállalta a megpróbál- Kiskun Megyei Közgyűlések és a
tatást, akik végül is nagyon ﬁnom kunokhoz kötődő egyéb civil szervezefalatokat produkáltak a zsűrinek és saját tek, hogy háromévente megrendezik a
kis csapatuknak. Az általam felajánlott Kunok Világtalálkozóit.
díjat a zsűri döntése alapján a következő
A két rendezvényre Dr. Fazekas Sándor
csapatoknak adtam át: Molnár Tamás földművelődési miniszter, országgyűlési
csapatának ötezer
forintot a PIKÁNS
VA D M A L A C
LEVESÉRT. Tóth
József csapatának
tízezer forintot a
MARHALÁBSZÁR kiváló
elkészítéséért.
Sz abó Józse fne k
tizenötezer forintot
a B I R K A PA P RIKÁS KUNHEGY ES I M ÓDR A
való főzéséért.
Sajnos világbajnokunk, Angyal
Szabó András polgármester fogadást adott
a vendégek tiszteletére
Zoltán produkciója
is elmaradt a csúszós
képviselőnk öt millió forintot ajánlott fel
pálya miatt.
Az esős idő sem tudta sokunkat eltán- saját keretéből, melyet köszönünk.
torítani a nap eseményeitől, a felsza- Sajnos Ő nem tudott részt venni ünnepbadult jó hangulattól. A Művelődési ségünkön, pedig nagyon készült, mert
Központban előadott műsorokból min- ezen a napon rendelte magához a
denki megtalálta az érdeklődésének miniszterelnökünk, hogy az előttük álló
sürgős feladatokat megbeszéljék.
megfelelő előadást.
Minden lakótársamnak kívánok szép
A Mihály Napi Sokadalom sokszínű
produkciója mellett, ugyanezen napon őszi napokat!
zártuk a III. Kunok Világtalálkozóját.
Szabó András
Erre az eseményre sok polgármester és
polgármester
kunkapitány jött el városunkba a Kiskun
és Nagykun településekről. 2009-ben a
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