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legalább annyira nagy kedvelõje, mint e sorok írója. A szépen 
megterített asztalra önkéntes segítõink a maguk sütötte sós, 
édes süteményeikbõl is raktak fel és a már nagyságánál fogva is 
étvágygerjesztõ látványt nyújtott az ott díszelgõ sok-sok fonott 
ablakos kalács. Az én unokám felkapott egyet – két kézzel – és 
hozzálátott enni. Meggyõztük õt arról, hogy az õ korában még a 
kevesebb is elég. 

kékfestõig, piros babos szoknyáig, blúzig változik. Kezdem azt 
hinni, hogy egy új aratási iparág szakosodik a gyerekruházatok 
elkészítésére. Nagyon látványosak! A felnõttek ruházatáról 

A ki lá togató apróságokról  jut  eszembe,  hogy csak azért nem szólok, mivel az tájegységenként eltérõ és nem 
aratóversenyenként növekszik a létszámuk. A fiúk vagy tiszta vagyok szakértõje a népviseleteknek. A cipõdivat is változó. 

Van, akiknek meg sem kottyan a búzatorzsa szúrása mezítláb, 
van, aki csizmában is óvatosan lépked a tarlón. A nõi lábbeli 
trendrõl sajnos nem tudok beszámolni, mivel a marokszedõ 
lányok, asszonyok ritmikus mozgása még mindig elvonja róla a 
figyelmemet. 

fehérben, vagy fekete nadrágban és mellényben feszítenek, a 
kislányok ruházata – nem véletlen, nõk lesznek majd – sokkal 
színesebb és változatosabb, szintén a fehértõl kezdve 

Úgy érzem, eddig mindent felsoroltam, ami a vendéglátáshoz 
nélkülözhetetlen. Ami az aratás sikeréhez szükséges, az nem 
más, mint a lábon álló búzaparcella. Az, hogy az egyes 100-120 
négyzetméternyi területet kombájnnal egyre több 
aratóversenyen körbevágják annak az eredménye, hogy az 
érdeklõdõk minden oldalról odaférhessenek az aratókhoz. 
Írnám, hogy körbeállhatják, de négyzet alapú területen ezt 
nehéz kivitelezni. Mi is így tettünk, eldöntöttük, hogy 
csütörtökön kiparcellázzuk a 17 hektáros búzatáblát, nem 
halasztjuk péntekre, mert ha esõ jön, akkor abból szombatra 
nem lesz parcella. Erre csütörtökön az esõ meghiúsította a 
szándékot, pénteken viszont már düböröghettek a kombájnok, 
le-föl rohangálhattunk a mérõzsinórokkal és a szebb napokat is 
megélt derékszögelõ kéziszerszámmal. Még valamit elárulok! 
Életemben ugyanazt a búzatáblát annyi alkalommal még soha 
nem tekintettem meg, ellenõriztem, mint azt tettem az aratás 


	Oldal 9

