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Hármas kerületek kézi arató versenye
Jászivány
A Jászság mintegy 800 főt számláló kistelepülése vállalta fel a
XIV. Hármas kerületi települések aratóversenyének
megrendezését, mely az elmúlt hétvégén zajlott.
Az esős reggel ellenére Kunhegyes csapatai: Botos István,
Szabó Gyula és Dósa Pál kaszások vezetésével lelkesen indultak útnak. A kísérők között további – pogácsasütés, pálinka és
népi ételek főzésére – benevező versenyzők voltak jelen. A
Búzavirág népdalkör tagjai, Czupp Pál fafaragó népi iparművész, valamint a kézműves foglalkoztatás termékei is
képviselték településünk hagyományőrző tevékenységeit.

elkészítésével, gazdag kínálatával és korhű tálalási eszközökben való szervírozásában. Az arató csapatok: Dósa SándorSzabó Károlyné-Péter Istvánné-Péter István, valamint Botos
István-Gál Lajos-Botos Istvánné-Szabó Gyula idén is hitelesen
mutatták be az aratás minden egyes mozzanatát.

A szíves vendéglátás és a jó idő megérkezése tette igazán
kellemessé a nap történéseit. Szakavatott zsűri élén dr. Bathó
Edit a Jász Múzeum igazgatója, dr. Bartha Júlia muzeológus
segítette a jászkun kapitányok munkáját a csapatok által
elvégzett munka értékelésében.
Mint azt a Jász Múzeum igazgató asszonya értékelésében is
kiemelte, a 2006-óta megrendezésre kerülő verseny a jász-, kisés nagykun települések ünnepi találkozója is egyben. A
résztvevők e települések révén színvonalas hagyományőrzést
képviselnek, hiszen ezen alkalmakkor a munka minőségében, a
résztvevők viseletében, a használati eszközök bemutatásával, a
gasztronómiai bemutatókkal komoly néprajzi forrást
teremtenek a látogatók és a szakemberek számára egyaránt. A
felsorolt területek mindegyikét folyamatos fejlődés jellemzi,
ami egyben a hitelességet is jelenti a rendezvény tekintetében.
A kellemes napot igen hosszasan tartó eredményhirdetés
zárta. A pálinka mustrán nevezett 46 termék gazdái között Botos
István szilvapálinkája és Bordás Mihály törköly párlata is
szerepelt. Utóbbi bronzminősítést kapott a Jászsági Pálinkarend
szakavatott értékelőitől. A pogácsa versenybe Dienes
Mihályné, Bodnár Lajosné, Botos Istváné és a cikk írója
nevezett be. Asszonyaink jelesül szerepeltek az arató reggeli

A nap megkoronázásaként mindannyian együtt örülhettünk a
főzőverseny eredményének, hiszen az első helyezést Bordás
Mihály, a hagyományőrzők állandó szakácsa birkapörköltjével
hozta el.
Valamennyi közreműködő segítségét valamint a Faragó Bt.
által biztosított felajánlásokat ezúton is megköszönik a
szervezők.
Szentpéteriné Lévai Mária

eMagyarország Pont
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
sikeresen pályázott a GINOP 3.3.1-16-2016-00001 Digitális
Jólét Program Pontok fejlesztése pályázati felhívásra. Ennek
eredményeként a Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár korszerű
infokommunikációs eszközöket kapott. Így július 1-től az
intézmény azon látogatói, kik még nem rendelkeznek alap
szintű infókommunikációs ismeretekkel, illetve szeretnének
ezen a területen ismeretekhez jutni, az ott dolgozók segítségével
lehetőség lesz minderre.
Későbbiek folyamán különböző korosztályok számára lesz
biztosított az alapszíntű digitális ismeretek elsajátítása, igény
szerint hivatalos ügyek intézésére az eszközök használatával.
A digitális írástudás alatt nemcsak az infokommunikációs

eszközök használatát értjük, hiszen az eszközök használatával
szélesre tárul az elérhető forráshalmaz, kitágul a kommunikációs tér. A folyamatosan és gyors ütemben fejlődő infokommunikációs eszközök átformálják az oktatást, az ismeretek terjesztését. A 21. században szükségesek alapvető kompetenciák,
melyek segítségével bárki használni tudja a digitális eszközök
nyújtotta lehetőségeket. Mindezt esetünkben egy nyilvános
könyvtár a településen élő különböző korú és társadalmi rétegbe
tartozó emberek érdeklődéséhez, ismereti szintjéhez igazodó
tanulási, gyakorlási alkalmak létrehozásával tudja biztosítani.
Az érdeklődők személyes jelentkezését a könyvtárban várjuk.
Szentpéteriné Lévai Mária

