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Elsõ hallásra talán kétségbe vonható a kijelentés, de valójában A kézi aratás mindig a leg-
érdemes az átgondolásra. Az évszázadok során kialakult nagyobb erõt kívánó munka 
szokások, bennünket körül ve- volt a mezõgazdaságban. 
võ tárgyak, dalok, mesék tán- Minden nehézsége ellenére, 
cok folyamatos változásokon a munka egyes folyamatai-
mentek át, míg a napjainkban ban résztvevõk között kiala-
használtakká, ismertekké let- kult egymásra utaltság, kö-
tek. Minden kor hozzá adta a zösségi együttlét számos is-
maga sajátosságát, formálta meretet adott át generációról 
igényeihez igazodva. Így vál- generációra. Az évszázadok 
hat jelen korunk számos ele- során felhalmozódott isme-
me is hagyománnyá, ha a kö- retek, tapasztalatok a jelen-
zösség megõrzésre alkalmas- tõsen megváltozott mûszaki 
nak ítéli. technikai feltételek miatt má-

A Hagyományõrzõ Egyesü- ra csak tárgyi, szellemi ér-
let ilyen szándékkal létrejött tékként élhetnek tovább. 
köz öss ég,  mel y tag jai val  Ezek életben tartása jól mû-
igyekszik ebben a folyamat- ködhet a tevékenység köré 
ban részt vállalni, az Ilosvai szervezõdõ programmal, ese-
Varga István Városi Mûvelõ- tünkben az egy évtizedet 
dési Központtal együttmû- megélt Aratóverseny 
ködve. megrendezésével. Az 

Az elmúlt hónap végén im- esemény a kétkezi mun-
már nyolcadik alkalommal ka egyes fázisainak hite-
rendezték meg a Hagyomány- les felidézése mellett, a 
õrzõ bált, mely igen szépszámú érdeklõdõt vonzott. Az ese- települések hagyomány-
ményt ebben az évben is több Kunkapitány tisztelte meg család- õ rzõ  csopor t j a inak  
tagjaival Simai János helyi kapitány meghívására. A vendége- mûsoraival, az aratáshoz 
ket népdal és néptánc mûsor köszöntötte: Ujj Tünde kisújszállá- kapcsolódó tárgyi emlé-
si népdalénekes és helyi néptáncosok közremûködésével. A me- kek bemutatásával, kéz-
nürõl Bordás Mihály Kovács Sándorral együtt, valamint a Be- mûves mesterségek fel-
tyár Csárda gondoskodott. A jó hangulathoz Tatai Tibor biztosí- idézésével válik a ma em-
totta a zenét. Szépszámú támogatónak köszönhetõen értékes berének is tartalmasan 
tombola nyeremények kerültek sorsolásra, így a bál bevétele je- szórakoztatóvá.
lentõs mértékben segíti majd a X. Hármas kerületi kézi arató- Kunhegyes - a Hármas 
verseny lebonyolítását. kerületek aratóversenyé-

nek elindítója - július 5-
én a jubileumi évfordu-

lón ismét vendégül látja a Jász-, Kis- és Nagykun települések 
arató csapatait, hagyományõrzõ közösségeit. A rendezvény sike-
res megvalósításához a helyi aratócsapatok, közösségek közre-
mûködésén túl számítunk az egyéni, közösségi támogatókra és 
érdeklõdõ közönségre egyaránt, hogy egy hagyományt a jelen 
kor szokásaival kiegészítve újra felidézhessünk.

Szentpéteriné Lévai Mária

A hagyományokat újra kell írni, hogy tovább élhessenek…

Május 6. - Jászkun Emléknap
Magyarország Országgyûlése a jászkun Redemptio napját 

Jászkun Emléknappá nyilvánította 2014. február 4-n. 
Mária Terézia 1745. május 6-n kelt diplomája lehetõvé tette, 

hogy a Német Lovagrendnek 1702-ben eladott jászkun 
kerületet ötszázezer rajnai forintért megváltsa.  

Az Emléknappá nyilvánítást a Jászkun Kapitányok Tanácsa 
kezdeményezte még 2010-ben, amely kezdeményezést jászkun 
országgyûlési képviselõk vitték diadalra az Országgyûlésben.

Kunhegyes Város Önkormányzata már 2012. évben 
meghozta ezt a döntését.  

Simai János
nagykunkapitány


