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Az aratóversenyek évtizedes történe-
tében olyan fordult már elő, hogy június 
végén arattunk búza helyett árpát, most 
viszont azt adta elő a helyzet és a 
programigazgató, hogy eléggé későn, 
július utolsó szombatján kellett, hogy 
meghasadjon a búza töve Jászapátiban, a 
Péter Pálok legnagyobb bosszúságára. 
Kockázatosnak tűnt ez az időpont, hiszen 
az utóbbi évek nyarai sajnos bővelkedtek 
nem kívánatos természeti jelenségek 
előfordulásával, melyek nyomában 
kidőlt fák, letarolt gyümölcsösök, 
hiányos cserepű háztetők voltak láthatók. 
Az aratóknak azonban szerencséjük volt, 
mert Apátiban kihívóan, mondhatnám, 
úgyis, hogy saját lábán,  álló – hetykén
ismerek még ilyen kifejezéseket, ame-
lyekhez értelmező szótár szükségeltetik 
fiatalabb olvasók számára – búza várta a 
kaszásokat, abban a természet semmilyen 
kárt nem tett, és még arra is futotta, hogy 
önmaga anyagából csavart kötéllel ölelje 

majd át szorosan a kévék derekát. kacér 
Ez volt az a hét, amelynek napjain közel 
sivatagi hőség volt az uralkodó, csak 
éretlen, keveset tapasztalt szellőcskék 
jelentek meg itt-ott, míg nagyapjuk, az 
öreg szél rutinosan árnyékba húzódott 
már kora reggel. Az aratóverseny szer-
vezői, hogy valamelyest kivédjék a Nap 
hőség kommandóinak folyamatos táma-

dását az aratók ellen, a versenyt reggel 
nyolc órától hirdették meg, amikor még 
viszonylag üresek az orvosi rendelők, a 
mentős rohamkocsiknak is alig akad még 
munkájuk, mert még csak harmincöt fok 
van Celsiusban és árnyékban ez idő tájt. A 
versenyek eddig mindig tíz órakor 
kezdődtek, hiszen gondolni kellett arra is, 
hogy a legtávolabbról érkezők ne éjfélkor 
induljanak, mert még a tejnek is idő kell, 
míg megalszik, a kaszásnak, marok-
szedőnek, kévekötőnek, vízhordónak, 
keresztrakónak meg még több. Bár 
Jászapáti itt van a szomszédban, ennek 
ellenére mégsem olyan egyszerű annak 
oda eljutni,  aki a rövidebbik utat 
választja. De nem ám! Az, hogy általában 
a kiskörei – egyre jobban rozsdásodó – 
vasúti hídnál piros lámpát és leeresztett 
sorompót kapunk, ezek be vannak 
kalkulálva a menetidő megtervezésekor. 
Még az is, hogy néhány helyen az aszfalt 
egyenetlensége miatt a jobb utakat 
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Kik kapták az idei Dózsa-medált?
Az arany Dózsa-medál iskolánk diákjai számára a legrangosabb kitüntetés. Nyolc évi szorgalmas és eredményes tanulás, példás 

magatartás és a közösségért végzett munka jutalmaként vehetik át a végzős diákok közül a legjobbak. Általában öt darab szokott 
gazdára találni, az idén viszont ennél többet „kellett” kiosztanunk, ugyanis a kitüntetésre érdemes tanulók száma – nagy örömünkre 
– több volt a megszokottnál. 

A 2014/2015. tanévben a Dózsa-medál büszke tulajdonosai lettek: Jámbor Alexandra, Kovács Evelin, Lenge Anna, Nagy 
Tamás, Szilágyi Nóra és Tar Ivett.

Gratulálunk nekik, és kívánjuk, hogy az új iskolájukban is hasonló sikereket érjenek el.
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