
Kunhegyesi Híradó 112014. Augusztus

Alig ért véget a Hármas kerületek kézi aratóversenye, de már pedig elismerést kapott a rendezőktől.
újabb arató ünnepre készülődtek a helyi csapatok lelkes tagjai. A Elődeink legmegterhelőbb munkájának megismerésére, 
meghívás a szerbiai Felsőhegyre szólt, ahol 54. alkalommal k ipróbálására  k ivá ló  a lka lmakat  te remtenek az  
kerülőt sor a Kárpát-medencei Aratóünnepségre. Így a helyben aratófesztiválok. Szerencsére a nehézségekből már alig 
lezajlott eseménye-ket követő hétvégén igen korán kelt útra a 
kiscsapat, hogy időben átléphessék Röszkénél a határt és 
megérkezzenek a Zenta közeli település jeles eseményére. Bár a 
határon némi nehézség hátráltatta a pontos érkezést, némi 
késéssel jutottunk a munka közelébe, ez azonban mit sem 
rontott a résztvevők lelkesedésén és az elvégzett munka 
minőségén. Vendéglátóink szeretettel és nagy odafigyeléssel 
követték a résztvevő 38 csapat tevékenységét. A részletekbe 

érzékelhető bármi is. Mindazok a részletek, melyeket a 
különböző tájegységekről érkezők igyekeznek önmaguk 
hagyományaiból a mai szemlélők számára megidézni, 
csodálattal tölt el minden egyes résztvevőt. A múltidéző 
események így adnak új felfedezéseket a fiatalabbaknak, és 
szélesedő kapcsolatokat, határokon átívelő barátságokat a 
résztvevőknek. 

menő értékelés kiterjedt az aratóreggelitől a pálinka minőségén 
át a minőségi munkáig minden apró részletre. Csapataink – a 
Süvöltők Süveges Sándor, Kéknefelejcs Dósa Pál, és az Együtt 
csináljuk Botos István vezetésével – mindenben a Nagykunsági 
hagyományok hiteles bemutatására törekedtek ez alkalommal 
is. Mindez nem maradt elismerés nélkül a zsűrizés során sem, 
hiszen a Süvöltők három kiemelt helyezést, minden csapat 

Köszönet illet minden szervezőt a Jászságban, a Kis- és 
Nagykunságban és határon túl is – akik ily módon közvetítenek 
múlt és jelen között.

Szentpéteriné Lévai Mária

Határtalan aratás…

A X.Hármas Kerületi Kézi Aratóverseny végeredménye: Az Aratónap zárásaként Kunhegyes képviseletében 
I. Kunhegyes (Botos István és csapata) átnyújtottam az aratóversenyek szimbolikus vándorbotját 
II. Jászalsószentgyörgy (Hagyományőrzők) megtárgyiasító „Vándor Gajmót” Berki Lászlónak, aki a 
III. Kiskunfélegyháza (Haleszi Kislányok) következő rendező település, Jászapáti város nevében azt 

átvette.
Az eredményhirdetés után Orczi Imréné Veronika néni és kis Aki tett érte, annak köszönet, hogy – ha csupán egy napra is – 

csapata tette ünnepélyessé a hangulatot, miután meleg szavak Kunhegyes a Hármas Kerület fővárosa lehetett!
kíséretében átadott nekem egy hagyományosra sütött kerek 
kenyeret, a színpadon lévő kapitányokat és zsűritagokat pedig Simai János 
kaláccsal kínálta. nagykunkapitány
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