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Jászkun kapitányok tanácskozása Kunhegyesen

2020. szeptember 5-én a Jászkun 
Kapitányok Tanácsa éves tanácskozá-
sára került sor Kunhegyesen. Az elő-
ző évben a kiskunsági Szank település 
regnáló kiskunkapitányának, Varga 
Ferencnek és feleségének, a polgármes-
ter asszony Katikának vendégszeretetét 
élvezhették a kapitányok és feleségeik, 
valamint segítőik, és megcsodálhatták 
az új Kiskun emlékhelyet. Korábban 
Jászapáti adott helyet a rendezvénynek.

Az idei találkozás megszervezését 
Nagy András regnáló nagykunkapi-
tány vállalta magára Kunhegyes és a 
Nagykunság nevében. Már a szanki ta-
nácskozáson felhívta a figyelmet arra, 
hogy 2020-ban 20 éves lesz az újko-
ri nagykunkapitányok választásának 
szokása, s erről az alkalomból jó lenne 
megemlékezni. Ezen munkálkodott a 
Nagykunkapitányok Tanácsának tá-
mogatásával, és kérte Kunhegyes város 
önkormányzatának támogatását is, ami 
nem maradt el.

Bár a járványügyi helyzet késleltette 
a tanácskozás összehívását, de újabb 
programok megvalósítására is lehető-
séget adott, hiszen az 1989-ben létesí-
tett Kun emlékparkunk Nagy András 
regnáló nagykunkapitányunk által 
nemcsak a nagykunkapitányok egy-egy 
fájával gyarapodott, hanem ekkorra el-
készült Győrfi Sándor Kossuth-díjas 
szobrászművész, regnáló jászkun fő-
kapitány alkotása, a nagykunkapitányi 
emlékkő is, amelyet önzetlenül Kun-
hegyes város részére ajándékozott. Ez-
zel a köztéri alkotással a település első 
nagykun kapitányának, Varga Imrének 
(1813–1866) is emléket állíthattunk.

A szép őszi nap délelőttjén Sza-
bó András polgármester úr köszöntő 
szavai után dr. Bartha Júlia etnográ-
fus avatta fel új emléket. A leleplezést 
Györfi Sándor alkotó, szobrászművész, 
és Varga Imre első nagykunkapitá-

nyunk oldalági leszármazottja, Kováts 
Andrea asszony végezte.

A felemelő esemény hangulatába 
üröm is vegyült. A rendezvény előtt 
egy héttel tragikus körülmények között 
elhunyt első újkori kapitányunk, a kis-
újszállási Horváth György. Emlékfáját 
szalagokkal és virágokkal vették körül 
kapitánytársai és tisztelői.

Ezután közös fényképezésre került 
sor, melyen a jászkun kapitányok és se-
gítőik láthatóak.

A tanácskozás előtt 11 órakor a ven-
dégekkel együtt a kunhegyesi lakosok 
is megtekinthették a református temp-
lomot helytörténészünk vezetésével.

A tanácskozást Illéssy Ádám emeri-
tus nagykunkapitány vezette, aki meg-
emlékezett hagyományőrző elhunyt 
kapitánytársukról, Horváth Györgyről.

Ezután ismertette a Jászkun Kapitá-
nyok Tanácsa által a Jászkunságért díjra 
jelölt személyeket, akiket a tanács közös 
akarattal támogatott. A díj átadására 
2021. május 6-án, a Jászkun Redemptio 
központi ünnepségén Jászberényben 
kerül majd sor. Ezután a kapitányi ta-
nács nevében köszöntötte a születésna-
pos hölgyeket: dr. Örsi Julianna és dr. 
Bartha Júlia néprajzkutatókat.

A rendezvény vendége volt a kisúj-
szállási Ö. Tóth Lajosné, Marika néni 

is, aki a jászok példája nyomán javasol-
ta az újkori nagykunkapitány válasz-
tását. Tevékenységét megköszönte, és 
virágcsokor mellett ajándékot adott át 
részére a kapitányi tanács nevében.

Ezután a megjelenés előtt álló jász-
kunsági kiadványok ismertetésére ke-
rült sor.

A tanácskozás szervezői ajándékcso-
maggal kedveskedtek a vendégeknek, 
akik köszönetüket fejezték ki a kedves 
meglepetésért. A csomagban a helyi 
termékek mellett szerepelt a Víg Márta 
helytörténeti kutató által szerkesztett, 
és Nagy András nagykunkapitány által 
megjelentetett nagykunkapitányokról 
szóló kiadvány is.

A tanácskozás befejeztével a jelenlé-
vő jász-, nagykun- és kiskunkapitányok 
és feleségeik megkoszorúzták Simai Já-
nos elhunyt emeritus nagykunkapitány 
emléktábláját a művelődési központ 
falán.

A rendezvény a Malom Vendégfo-
gadóban finom ebéddel s jó hangulatú 
beszélgetéssel zárult.

Kunhegyes város lakosainak és veze-
tőinek nevében köszönetet mondunk 
Györfi Sándor szobrászművésznek a 
település számára ajándékozott alkotá-
sáért!

Külön köszönet mondunk a rendez-
vény megvalósításában résztvevőknek: 
Szabó András polgármester úrnak és a 
városi önkormányzat tagjainak, az Ilos-
vai Varga István Művelődési Központ 
vezetőjének és dolgozóinak, Komáro-
mi Lászlónak, Lajcsák Józsefnének, a 
fotókat készítőknek, az emlékpark gon-
dozóinak és az emlékkő felállításában 
résztvevőknek.

Köszönet Nagy András regnáló 
nagykunkapitánynak, hogy a rendez-
vény megszervezésével Kunhegyes vá-
ros nevét, jó hírét öregbítette.

Víg Márta helytörténeti kutató

Köszönetünket fejezzük ki a kunka-
pu emlékmű felállításában önzetlenül 
segítőknek:

Szabó András polgármester úr kez-
detektől fogva támogatta a kunkapu 
felállításának ötletét, s ezen a helyen 
való elhelyezését, Kasza Sándor a kaput 
rögzítő vaselemeket térítésmentesen 
adta, Juhász Mihály, és az általa irá-
nyított közmunkások gondoskodtak a 

kapu felállításáról, Emődi Imre pedig a 
szállításban közreműködött.

Hálás köszönet az alkotóknak, Czupp 
Pálnak, Király Ferencnek és Nagy And-
rás nagykunkapitánynak.

Kunkapu emlékművünk legmaga-
sabb pontja, Kunhegyes címerállatá-
nak, a kecskének a szarva 320 cm ma-
gasságban van. A készítők álma-vágya, 
hogy ez az immáron nyitott kapu a 

kunhegyesieket, az innen elszármazot-
takat közelebb hozza egymáshoz, ösz-
szefogásra invitálja, késztesse.

Ha módunk és lehetőségünk adódik, 
jellegtelen kőkerítések helyett készíttes-
sünk kunkaput!

Legyünk büszkék hagyományéltető 
köztéri alkotásunkra!”

Víg Márta helytörténeti kutató
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