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említenem a kunmadarasi aratást és az ott élõ kedves embereket. Végezetül köszönetet mondok mindazon kapitányoknak, 
Budai Lajos barátom már lajstromba vett alkotórésze a mada- polgármestereknek, gazdaköri elnököknek, civilszervezetek-
rasi aratócsapatnak, mint ahogy Tompáné Klárikának és nek, a számtalan önkéntes segítõnek, akik rengeteg munkával 
Mátyusné Jutkának sem idegen az aratás, vagy az Õszirózsa mind a mai napig életben tartották és tartják a Hármas Kerületi 
népdalkörben való szereplés. Különlegesség volt, hogy az Kézi Aratóversenyeket.
aratás az egykori Nagy Testvér szigorúan õrzött légi bázisán Szeretettel köszöntünk mindenkit Kunhegyesen!
zajlott le. A vendéglátók Molotov-koktél helyett pálinkával 
fogadtak, a gyerekek sem szanaszét heverõ Kalasnyikovokkal Simai János
és Katyusákkal játszottak, hanem az egykoron szintén tömeg- nagykunkapitány
pusztító fegyvernek számító íjjal és nyíllal, természetesen 
vaktöltényessel… Az aratóversenyrõl részletes beszámolót az augusztusi 

Szerintem minden kissrác még nagyapa korában is emlékszik lapszámban olvashatnak, addig is köszönetet mondunk a 
gyerekkori szerelmére. Én sem felejtettem el. Ha megorrol érte rendezvény támogatóinak és a segítõknek:
a feleségem, ha nem, kimondom a nevét: Hoffer Traktor! Nem Támogatók:
lehet elfelejteni masszív formáit, az utcai szleng ezt „tömör Kunhegyes Város Önkormányzata
gyönyörnek” becézi, karádykatalinos mély hangját, és kerek Kunság Népe Zártkörû Részvénytársaság
lendkerekét. Akkor õ azonban még szóba sem állt velem. Szilágyi Lukács és felesége
Engem is meglepett és mélyen õrzöm magamban, amikor Kakat Trade Kft.
megszólított Kunszentmártonban. Éppen egy hozzá hasonló Szõlõsi Pékség
korú cséplõgéppel flörtölt. A fél évszázadnál is hosszabb idejû Kunhegyesi Polgári Kör
újbóli találkozás már nem, viszont orrfacsaró kipufogógáza Tiszafüred és Vidéke Takarékszövet
kicsit felkavart. Késõbb, Kiskunfélegyházán már csak hidegen Kónya László
bólintottunk egymásnak. De azért jó volt újra látni õt… ASV- PLAST KFT

Ha már említést tettem a szerelemrõl, akkor idézem Máté Mikroagro Bt
Péter dalának néhány sorát: Szabó és Szabó Kft

Nász István
„Mikor hozzád indulok, mindig izgatott vagyok, Kiss Gábor
  Mindig valamit viszek, mindig valamit hiszek, Segítõk: Fogatosok:
  És mindig ott hagyok egy darabot a szívembõl.” Városi Nyugdíjas Klub Emõdi Imre

Mozgássérültek Egyesülete Lengyel Andor
E sorok érvényesek azokra az aratásokra is, amelyeken részt Bordás Mihály és barátai Házi Tamás

vettem. Amennyit otthagytam, annál lényegesen többet kaptam Bagi Andrásné Sonkádi Imre
vissza. Ha számomra a hagyományõrzés maga az idõsebb kori Kipcsák Íjász Egyesület
szerelem, akkor vállalom. (A feleségem tud róla.) Molnár László

A Damjanich János Múzeum és a Jász-Nagykun-Szolnok szerzõjét dicséri, hogy azokat nem csupán illusztrációnak hasz-
Megyei Honismereti Egyesület által 2013-2014 évi néprajzi és nálja, hanem a rajta szereplõket pontosan közli – feloldva ezzel 
nyelvjárási gyûjtõpályázaton való eredményes részvételéért a viseleti „kódot”, megtudjuk ugyanis, hogy a látható viselet 
Kunhegyesrõl Váradi Annamária „ifjúsági kategória” könyv- mely rétegnek, milyen vagyonú családnak volt a jellemzõje. A 
jutalomban részesült. pályamunka záró részében a külsõ hatások formáló erejét: 

Öltözködési szokások Kunhegyesen a XIX-XX. században olvasóköri szüreti mulatság ruháit láthatjuk az 1930-as évekbõl. 
„A pályázó elõször jelentkezett felhívásunkra pályamunká- Végül, mellékletként szerepel egy részlet a Nagykunság talán 

val, ám rögtön a munkája elején elárulja, hogy ezzel tulajdon- legjobban kutatott darabjával, a nõi kisbundával foglalkozó 
képpen családi hagyományt folytat. Abban a szerencsés hely- alapmûbõl, Dorogi Márton munkájából.”
zetben van, hogy Oláh Lajos unokájaként a nagyapa gyûjte- Vélemény a „Kolosyak Kunhegyesen” c. helytörténeti pálya-
ményeit közelrõl ismeri. Jelen munkájában arra vállalkozott, munkáról, mely könyvjutalomban részesült. Készítette Oláh 
hogy a gyûjtemény egy részén, a viseleti darabokon és fotókon Lajosné Kunhegyes (felnõtt egyéni):
keresztül mutassa be nagyvonalakban s Nagykunság öltözkö- „A pályamunka szerzõje egy hajdan jelentõs kunhegyesi 
dési kultúrájának egy korszakát. Erõsen növeli a pályamunka és család, a Kolosyak és rokonságuk történetét dolgozza fel. E 
a gyûjtemény értékét is, hogy a ruhákat a gyûjtõ Oláh Lajos pon- rokoni kör a város elitjéhez tartozott, számos kiváló irodalmáro-
tosan tudja adatolni, a pályamunka is közli valamennyinek a kat, lelkészt, jogászokat, festõmûvészt, sõt dr. Kolosy Lajos 
tulajdonosát, társadalmi, gazdasági helyzetét. A gyûjteményben személyében még helytörténetírót is adott Kunhegyesnek. A 
három nõi ruha található, amelyek a 19. század legvégén készül- Szerzõ a családtörténet írásnak nagyon különleges módszerét 
tek, egykori tulajdonosuk alig viselhette õket, ugyanis korán választotta: a Kunhegyesen élõ utolsó rokontól a birtokába ju-
megözvegyült. Ez is magyarázza a ruhák épségét. A fotókon – tott fényképalbumok szolgáltak számára kiindulópontként, 
amelyek nemrégiben a pályázathoz készültek – jól látszik mind amit családtörténeti feljegyzések, régi térképek adataival, a 
az anyag színe, mind a ruha szabása, felismerhetõek a jellegze- temetõben álló sírkövek neveivel és évszámaival és egyéb 
tes 19. század végi nagykunsági, már polgáriasodó ízlést tükrö- képekkel és dokumentumokkal vetett össze és egészített ki. 
zõ stílusjegyek. A téli felsõruhák közül a munka egy ködmönt és Külön érdekesség, hogy egy képes levelezõlap album lapjai 
egy mellényt mutat be. A Nagykunság nõi viseletének a kisbun- segítségével világítja meg a család kiterjedt kapcsolatrend-
dához hasonlóan látványos és jellegzetes eleme a selyem váll- szerét.”
kendõ, a pályázat ezekbõl néggyel foglalkozik. A tárgyi anyag A Váradi Annamária pályázatát értékelte dr. Gecse Annabella 
mellet a viseletkutatásnak rendkívül hasznos forrásai a fotók. néprajzkutató, Oláh Lajosné pályázatát Gulyás Katalin 
Oláh Lajosnak ezekbõl is szép gyûjteménye van. A pályázat muzeológus

Pályázati sikerek
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