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Az idén második alkalommal került megrendezésre településünkön a hagyományőrző
nap, mely esemény egyben a Kunok I. Világtalálkozójának nyitó rendezvénye is volt a
Nagykunságban, városunkban. (Sajnos a programismertetőbe nagykun településünk három
rendezvénye közül ez a nyitórendezvény helyszűke miatt nem került bele!) A helyi Hagyo-
mányőrző Egyesület, a Kunhegyesiek Baráti Köre és az Ilosvai Varga István Művelődési
Központ 2009. április 18-án a kunok és Kunhegyes történetét bemutató műkedvelő elő-
adásra, konferenciára és hagyományőrző bálba invitálta az érdeklődőket.

A délutáni rendezvény keretében műkedvelők, a helyi középiskola szakképző részének
tanárai és diákjai (Burai Adrienn, Csató Péter, Csúr Tamás, Kun Miklós, Létainé Sigulinszky
Zsuzsa, Magyari Attila, Molnár Laura, Perneki Adél, Somodi Pál, Sőtiné Kovács Katalin,
Víg Márta, Zabolainé Kovács Margit) a Szélcsengő kórus és a Búzavirág népdalkör közre-
működésével Víg Márta: Edua népe címmel szerkesztett, a hazánkba betelepülő kunok és
Kunhegyes történetéről szóló irodalmi-történelmi összeállítását nagy sikerrel mutatták be.

Az összeállításban részlet hangzott el Szabó Magda: A meráni fiú című drámájából,
Szentmihályi Szabó Péter: Édua és Kun László című regényéből, Fehér Tibor: Lidérc-
király c. történelmi regényéből, Szörényi-Bródy-Szentmihályi Szabó: A kiátkozott című
zenés történelmi játékából. Fazekas Mihály: Képek a magyar és a kun történelemből, Török
Imre: Kunmagyarok című iskolások számára írt jeleneteiből, Körmendi Lajos: Kötöny
népe (oratórikus játék a kunok történetéből) című összeállításából, Garay János, Fazekas
Mihály és Márki Gábor verséből, valamint Ismeretlen himnusz-költő: Siratóének Magyar-
országról mikor a tatárok pusztították; Ismeretlen szerző: Hajdani emlékezetes nemes
Nagy-Kunságnak vitézek anyjának nagy romlásáról. A Búzavirág népdalkör az esemé-
nyekhez kapcsolódó népdalokat énekelt, a Szélcsengő kórus pedig a Kobzos Kis Tamás
által megzenésített Kun Miatyánkot énekelte el.

Ezután„A kun nép szellemi és tárgyi emlékei7' címmel meghirdetett konferencia keretében
három felkért, tudományos munkássága által országosan elismert szakember tartott elő-
adást. Bánkiné dr. Molnár Erzsébet (Kiskun Múzeum ny. igazgatója, Kiskunfélegyháza) a
Jászkun kerület és településeinek igazgatása címmé' tartott előadást. Őt dr. Bartha Júlia
(Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága néprajzi osztályvezetője): A
kunok viselete és Papp Izabella (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár ny. levéltárosa):
A görögök a kunok között a XVIII-XIX. században című érdekes előadása követte. A nap
hagyományőrző bállal egybekötött műsoros rendezvénnyel zárult, melyet nyitó táncával a
Nyugdíjas Hagyományőrző Egyesület indított. A műsorban fellépett az est díszvendége:
Berecz András ének- és mesemondó művész és Alexander Horsch torokénekes népzenész.
A finom svédasztalos vacsora után a vendégek az Androméda együttes zenéjére rophatták
kivilágos-kivirradtig. Szép és tartalmas nap volt a lokálpatrióta összefogás eredménye!

A hagyományőrző nap keretében a kunokról szóló konferencia megvalósulását a Művészeti és Szabadművelődési
Alapítvány támogatta.
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