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Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ és Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány 2019. augusztus 12-17 között 
rendezi meg a XXVIII. Legénybot alkotótáborát. A táborban kiemelten szeretnénk a Nagykunság népi díszítőművészetét, tárgyi 
kultúráját, valamint településünk helytörténeti örökségét megismertetni a 7-14 éves gyermekekkel.

A táborba jelentkezők a következő tevékenységeket próbálhatják ki: fafaragás, agyagozás, szövés, gyöngyfűzés, szalmafonás 
nemezelés kunhímzés. A műhelyfoglalkozások mellett délutánonként változatos szabadidős programok várják a jelentkezőket. 
Kipróbálható lesz a házi tésztakészítés, csigacsinálás, kemencében sütés, arc- és hennafestés, néptánc és népzenetanulás. 
Vendégeink lesznek: Bán Andrea néprajzkutató, a kunhímzés kiváló ismerője, Nagy Réka – öko-anyuként számos kiváló példát és 
gyakorlatot népszerűsít környezetünk védelmében.  A tábort kirándulás zárja Debrecenbe, ahol a Déry Múzeumot és a Kerekerdő 
meseparkot járjuk be.

A tábor teljes költsége 7200 Ft, napi részvétel díja: 1500 Ft. Jelentkezni a Művelődési Központban augusztus 2-ig lehet. 
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Régi szokás szerint kezdetét veszi az aratás, mely 
napjainkban már jelentősen átalakult. Korszerű gépek, óriási 
teljesítményű gépcsodák végzik el mindazt a komoly 
erőfeszítést kívánó munkafolyamatot, ami évszázadok óta a 
paraszti élet legkiemelkedőbb eseménye, ünnepe volt. Ezt a 
szép hagyományt hivatott őrizni az évente megrendezésre 
kerülő Hármas kerületek kézi aratóversenye. Idén, immár 
ötödik alaklommal várta a jász-,kis és nagykun települések 
arató csapatait Kiskunfélegyháza, a Haleszi Gazdakör és a 
vendéglátók képviseletében Ván Jenő emeritus kiskunkapitány 
úr a XVI Hármas kerületi aratóversenyre.

Kunhegyesről igen korán el kellet indulni a két versenyző 
csapatnak és az őket kísérő hagyományőrzőknek. 

A Kéknefelejcs csapatban Dósa Pál kaszás vezetésével Dósa 
Pálné, Szabó Károlyné, Földes János és Földes Jánosné aratott. 
A Hegyesi kunok csapata egy új felállásban, az idősödő és az 
ifjú korosztály együtt munkálkodásának volt jó példája. Tagjai: 
Martinkovics István kaszás, Gál Lajos marokszedő, és az első 
alkalommal résztvevők: Göblyös Zoltán, Házi Zoltán és ifj. 
Szelekovszky István, akik nagy lelkesedéssel és ügyesen 
helytálltak a megmérettetésben.

Mindkét csapatunk az elismerő „Aranykalászos” minősítést 
nyerte el a zsűri értékelése során, melynek munkájában ifjú 
Nagy András kunkapitány úr is kivette részét.

Az igen hosszú, de élményekkel gazdag napról elégedetten, 
elismerő oklevéllel és értékes ajándékokkal térhettek haza a 
résztvevők.

A kunhegyesi csapatok által felkínált aratóreggeli sikeréhez a 
Nagykun-Hús KFT által biztosított, a Megyei Értéktárba is 
felvételt nyert méteres paprikás kolbász, jelentős mértékben 
hozzájárult, amit ezúton is megköszönünk a felajánlónak.

Ünnep volt ez a nap minden ott lévőnek, legyen az arató vagy 
éppen a kezdetektől közreműködő és másokat is az aratás 
szokásaira tanító, avagy egyszerűen érdeklődő, rácsodálkozó 
szemlélődő számára. Képet kaphattunk öltözékbeli, étkezésbeli 
szokásokról és a munka elvégzésének menetéről, a Jász, a Kis- 
és Nagykun valamint a bácskából érkezett 32 csapat hiteles 
bemutatásán keresztül.

Az esemény zárásaként megtudhattuk, hogy jövőre a 
Nagykunság és azon belül is Kunmadaras várja az aratóverseny 
résztvevőit. 
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