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Aratásra várva
„ valamint felirat is útbaigazítja az érdeklõdõket. Gyalogosan 

azért városunk központjából távol van – az én lábaimnak 
(Kölcsey Ferenc - Himnusz) legalábbis – 5 kilométerre.

A programról néhány sorban tájékoztatásul az érdeklõ-
Kunhegyes – Jánoshida – Kiskunfélegyháza – Kunmadaras – dõknek, hogy mégis fölkeltsem azt a leküzdhetetlen vágyukat, 

Jászboldogháza – Kiskunfélegyháza – Kunszentmárton – hogy megjelenjenek a helyszíneken, az Aratónapon.
Jászberény – Kiskunfélegyháza után ismét Kunhegyes, Jelenlétével megtiszteli az Aratónapot annak fõvédnöke 
városunk rendezi meg az immáron X. Hármas Kerületi Kézi Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter úr, valamint Szabó 
Aratóversenyt, amely egyben találkozója is az elmúlt évek András polgármester úr, a versenyek védnöke. 
aratásain megjelent aratóknak, táj jelegû ételek fõzõinek és Délelõtt 8.30-kor kezdõdik az Aratónap megnyitója a Mûve-
mindemellett ízelítõt kaphatunk az aratónapot színesítõ lõdési Központban. 9 órakor megkezdõdik a kivonulás az aratás 
folklórmûsorokból. helyszínére hintókkal, fogatokkal, buszokkal. Várhatóan 10 

Mire az újság megje- órakor a zsûri elnöke ismerteti a szabályokat – amelyeket egy-
lenik, már csak bõ két hét ébként mindenki ismer már – majd Nagy Kálmán református 
áll rendelkezésünkre a lelkész úr megáldja az aratókat és az aratást. 12.00-kor indulnak 
versenyig. Elsõsorban az vissza a Mûvelõdési Központba az aratásban résztvevõk, 
idõjárás miatt izgul- érdeklõdõk, vendégek. 14 órától két helyszínen veszi kezdetét a 
hatunk, bízunk benne, délutáni program. A Mûvelõdési Központ színháztermében a 
hogy a nyári Nap kegyei- Hármas Kerületbõl érkezett amatõr kulturális csoportok lépnek 
be fogad bennünket – és fel, míg a Kálvin utca jobb oldalán elterülõ szabad területen a 
a kunhegyesi gazdákat is Parasztolimpia veszi kezdetét, utóbbira alkalmi csapatok, egyé-
– oly módon, hogy ka- nek, játékosok jelentkezését várja a helyszínen Nagy Attila. 
lászt érlelõ sugaraiból Nem szándékosan, de kihagytam, hogy az aratás helyszínén 
mind többet küld a lehetõség nyílik a karcagi „Pusztai rókák” huszárainak lovaira 
megfelelõ érés érdeké- felülni, s ki-ki tehetsége szerint, lovagolhatja azokat. A vágtát 
ben. (Napocska, túlzás- kezdõknek nem ajánlanám! Hintóval is lehet tenni néhány 
ba azért nem kell esni, lépést, felügyelet mellett!
mert minõségi különb- 16 órakor kerül sor a Fõzõverseny díjátadójára, majd azt 
ség van érés és kényszer- követi az Aratóverseny eredményhirdetése.
érés között!) Esõ Nagyúr Büfé lesz az aratásnál és a benti mûsorokon is, ezért a 
az aratás napján szabad- vizeskannákat, kisebb-nagyobb söröshordókat érdemes lesz 
napos, helyette Szellõ otthon hagyni.

Herceg lesz mûszakban, hogy frissítse mind az aratókat, mind a Röviden ennyiben kívántam bemutatni az aznapi programot. 
szép számmal megjelenõ kíváncsiskodókat. Utóbbiaknak írom, Már többen jelezték a szervezõk felé, hogy alakíthatnak-e 
hogy az Ilosvai Varga István Mûvelõdési Központnál áll ké- aratócsapatot? Természetesen. A csapat létszáma négy fõ – 
szenlétben buszával Molnár László, aki mindazokat a hely- kaszás, marokszedõ, kévekötõ és vízhordó – valamint 
színre ki- és visszaszállítja, akik díjmentes szolgáltatását öltözékük kövesse a régi aratók viseletét, természetesen 
igénybe veszik. Az aratóverseny helyszíne az Abádszalókra korabeli ruha értékelése mindenki tetszését kiváltaná. Egy 70 
vezetõ mûút mellett balra helyezkedik el, az ún. Marton éves, jó állapotban lévõ eredeti kunkalapért magam is nagyobb 
tanyával szemben, de úgy is felismerhetõ a helyszín, hogy a összeget áldoznék.
közelben található – az út jobb és bal oldalán – egy-egy Minden érdeklõdõt szeretettel várunk mind az aratás 
távolsági buszmegálló. Ha mindez még kevés lenne a tájéko- helyszínén, mind pedig a Mûvelõdési Központban.
zódáshoz, addigra már szalmabálákból különbözõ népi jellegû Simai János
figurák hívják majd fel a figyelmet az aratás helyszínére, nagykunkapitány

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,”

A tavaly év végi sikeres akcióinkat (ruhagyûjtés, -osztás, 
ajándékcsomagok a tartósan beteg gyerekek részére, 
zsíroskenyér osztás, karácsonyi pályázat gyerekeknek stb.) 
követõen 2014 januárjában újult erõvel kezdtünk nõszövet-
ségünk feladatainak megvalósításához. 

Elõször is az egyházkerületi, országos nõszövetségi válasz-
tásokkal összhangban nálunk is tisztújító összejövetelt tar-
tottunk, amelyen a tagság megerõsítette pozíciójában a 
vezetõség eddigi tagjait: pénztáros Fehérné Szendrei Ibolya, 
titkár Váradiné Vajas Katalin, elnök Baranya Pálné lett. 
Küldötteknek Vígh Károlynét, Kis Vén Erikát és Baranya 
Pálnét választották. 

Februári rendezvényünkön az olimpiai ezüstérmes, ötszörös 
világbajnok kajakos Rátkai János tartott beszámolót sport-
karrierjérõl, küzdelmeirõl, élményeirõl. Majd segítséget nyúj-
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