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Tisztelt Miniszter Úr, Polgármester Urak, Kapitány Urak! pedig mindezen cselekvéseket, a felkészülés minden apró fázi-
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a Jászság, a Kiskunság és a sát derûs nyugalommal szemléli és kezében különbözõ ûrmé-

Nagykunság leglelkesebb kézi aratói, tájjellegû ételek és étkek retû poharakat váltogatva gyakorolja az aratópálinka kóstolását, 
fõzõi, népdal, néptánc elõadói! ami nagyon fontos és elengedhetetlen mozzanata az aratásnak. 

Tudom még fokozni a szívembõl szóló megszólítást azzal, Jó felkészülés – fél siker!
amely az elõzõeket felülírja: Kedves Hármas Kerületi Hagyo-
mányõrzõk! Kedves Hagyományõrzõk!

Valamennyien tudjuk, hogy Péter-Pálkor, mikor a búza töve 
meghasad, eljött az aratás ideje. Most azonban nem növény – Istennek hála, az elmúlt kilenc év alatt rengeteg személyes 
ezen belül búzatermesztési kérdésekkel, valamint a népi meg- élménnyel gazdagodtam. A jászsági aratóversenyekrõl mindig 
figyelés általános precizitásával akarok foglalkozni, helyettük eszembe jut, amikor Jánoshidán az idõjárás szeszélye miatt nem 
inkább személyes érzéseimet osztom meg a jelenlévõkkel, az tudott idõre beérni a búza, helyette árpát arattunk, valamint ebéd 
elmúlt kilenc év hármas kerületi aratásai kapcsán. közben néhány dallam erejéig azt hittem, hogy magyar nóta 

Van egy nap, egy koncertfelvételébe kerültem Zámbori János kapitány úr 
lényegesen nagyobb jóvoltából. Immár tizedszerre van közöttünk Kiss Jánosné 
figyelemmel kitünte- Erzsike. Jászboldogházi élményeim közül az jut eszembe, 
tett nap a többinél a amikor az aratáshoz a kivonulási menetet Pózer Tibi bácsi 
Jászságban, Kiskun- olyan méltósággal vezette, a népviseletbe öltözött ifjú lányok 
ságban és a Nagykun- és fiúk élén, hogy az a tartás, kiállás már önmagában 
ságban ugyanazon idõ- ünnepélyessé tette azt a napot. Valamikor így vonulhatott be 
ben, amikor hajnalban Kötöny király is kun népével a Radnai hágón. Nem 
még az ébresztõt jelzõ feledkezem meg Orczy Imréné Veronika nénirõl sem, aki az 
vezérkakasok is koráb- aratások több helyszínén is kis csapatával hangulatossá 
ban kezdenek bele varázsolta az aratónap befejezését. Még ma is mosolygok, 
hosszan tartó, messze mikor eszembe jut, hogy a jászberényi tarlón egy négy év 
hangzó kukorékolá- körüli apró jász palánta próbálta a búza torzsai között együtt 
sukba. tartani egy kenderma-

Van egy nap a Hár- gos kotlós öt csibébõl 
mas Kerületben, ami- álló fészekalját. Balga 
kor a kakasszó már módon itt árultam el, az 
ébren találja a készülõdõket. azóta már a Jászságban 

Van egy nap Kiskunfélegyházán, Jászberényben, szállóigévé vált két 
Jánoshidán, Jászboldogházán, Jászalsószentgyör- soros híres köszöntõ-
gyön, Kunszentmártonban, Karcagon, Kunmadara- met, amely már a 
son, Kunhegyesen, és ugyanaz a nap van a Vaj- youtube-ra is felkerült: 
daságban, amikor aratáshoz és fellépéshez öltözött Kedvenc söröm a sop-
hagyományõrzõ nõk roni ászok, köszöntelek 
és férfiak indulnak titeket jászok!
útnak az akkor aktuális A kiskunfélegyházi 
Hármas Kerületi Kézi aratásokkor találkoz-
Aratóverseny évente tunk elõször Horváth 
váltakozó helyszínére. Pistával, aki kunhegyesibõl lett kiskunfélegyházi 

Ez az a nap, amely lakos, valamint kereszt és kéverakó. Kicsit már mi is 
legalábbis itt, nálunk félegyházi lakosnak érezzük magunkat, hiszen eddig 
Kunhegyesen már a háromszor rendeztek ott Ván Jenõ kapitány úrék 
verseny elõtt hetekkel aratóversenyt. Évek óta megemelem képzeletbeli 
izgalomba hozza há- kunkalapom Palásti Istvánné Franciska elõtt, aki 
rom aratócsapatunk és kaszásként felveszi a versenyt a férfiakkal is. A 
lelkes népdalkörünk Haleszi Gazdakör csapatát mikor zsûrizem, László 
tagjait és alkalmat ad Robika már indul is felém és széles karikákat vág le 
személyes találkozá- minden évben az általuk készített ízletes szalámiból, 
sokra vagy jelentõsen amelynek receptjét hét lakat alatt õrzik. Ötnek már 
növeli a telefontársa- megtaláltam a kulcsát… Kedvelt történészeimtõl, a 
s á g o k  b e v é t e l é t .  kiskun Bánkiné dr. Molnár Erzsébettõl – Arankától – 
Kaszásaink eldicse- valamint a jász Hortiné dr. Bathó Editkétõl, és a 
kednek azzal, hogy nagykun dr. Barta Jutkától azt kérem, hogy várjanak 
szerszámukat ezúttal is úgy sikerült átteleltetniük, hogy fénye- még tíz évet az aratóversenyek történetének megírásával, hadd 
éle nem csorbult, a vízhordólegények átmossák borvirágtól gyûljön addig az anyag, de az sem baj, ha két kötetes lesz. 
ellepett vizeskorsóikat, míg a marokszedõ lányok napjában Néhány év óta, míg mi aratunk, addig a végtelen égi 
többször is a rájuk váró munkafolyamatnak megfelelõ test- búzamezõrõl tekint le ránk és szurkol értünk Ficsór József 
tartást gyakorolják. Akár éjjel is. A népdalkörösök életében polgármester mindazok társaságában, kik már nem lehetnek 
ekkor következik be az önmegtartóztatás pillanata, azaz hang- közöttünk.
szálaikat óvják a hideg sör dermesztõ hatásától. A kapitány Hazai, nagykunsági tájakon aratva, feltétlenül meg kell 
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