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„BABÁJÁVAL KERESZTBE IS RAKJA”
Arató Napot rendeztünk július 19-én. A hagyományos népi
viseletbe öltözött népség Esztárból, Berekböszörményből és
Biharkeresztesről konvojban indult Tokai Vince búzatáblájához. A berekböszörményiek búzakoszorúval, nemzeti
szalaggal feldíszített sráfszekere
hozta az aratókat, vízhordókat, a régi
kellékeket, a bakon Molnár Márton
ült.
Az
esztári
csapat
egy
kisteherautón vonult a helyszínre. Itt
már a keresztesiek a munkához
felkészülve várták a vendégaratókat.
Az érdeklődők is szép számmal álltak
a hepehupás dűlőúton. A Szinkron
TV kamerája szaporán vette az eseményeket. Búza, búza, de szép tábla
búza – kezdtük énekelni és serényen
suhogtak a kaszák a korahű öltözékű
kaszások kezében, mögöttük pedig, korukat meghazudtolva,
sarlóval a kezükben kétrét hajolva szedték a markot az aszszonyok. Kannafedőből, csöcsöskorsóból, kulacsból kínáltuk a vizet, karos vesszőkosárból a finom pogácsát, a tarkedlit, a kalácsot és a borízű almát. A kombájn a háttérben
zúgott, várva, hogy „ő” is munkához láthasson. Esztárból
Cseh Lajos és Cseh Lajosné, valamint Ungvári Gyula, Berekböszörményből Kelemen Lajos, Barátné Eta és Pápa
Ibolya. Biharkeresztesről pedig Tokai Vince, Tokainé Esztike, Oláh Károly és párja Irmuska aratott. Árgyelánné Pirike,
Máriné Eta kévét kötöttek, keresztet raktak, Vargáné Jucika
is segített nekik. Az esztári csapatot Vajasné Ragály Edit, a
berekböszörményieket Wagner Péterné fogta össze. Még
Amerikából is voltak érdeklődők, csak úgy pergett a film,
hogy megörökítse a kézi aratást. Az agrárszakember Mercs
György még élőben nem látott régi aratást, a középkorúak és
fiatalok kíváncsian fényképeztek, az idősebbek meg nosztalgiáztak. Befejezvén a verejtékes munkát, Varga Gézáné
Irmuska megterítette az asztalt jó kenyér, szalonna, paradicsom, paprika került az abroszra, amit bicskával falatozni
kezdtek. Meghatódva írom e sorokat, arra gondolva, hogy
mennyi értékes tudás, micsoda akaraterő és leleményesség,
áldozatkészség és szorgalom törhet magának utat, ha alkalmat adunk rá. Tisztelettel köszönöm meg Tokai Vincének
és feleségének az aratás megszervezését, a három klub minden tagjának azt, hogy tudta hol a helye. Polgármesterünknek és Katinak, alpolgármesterünknek és Áginak, Átyinné

Emike képviselő asszonynak és Péternek, Dani Béla képviselő úrnak, Dani Bélánénak és Karancsi Lajosnak. Mercs
Györgynek és Szabó Zoltánnak, a mezőgazdasági munka
irányítóinak, hogy fontosnak tartották ezt a hagyományőrző
rendezvényt és eljöttek az aratásra.
Visszafelé jövet felkerestük Szabó
Károly
régiséggyűjteményét,
amelyről elismeréssel szóltak és
vissza fognak térni, ha erre járnak,
hogy hosszabb időt tölthessenek
ott.
Mire a sportcsarnokba értünk,
Hajdú Erzsike, Kiss Zsuzsa,
Oláhné Jucika, Túrzóné Jucika
szorgalmas munkája
nyomán
terített asztalok vártak bennünket.
A
falugazdászok
jelentését
ismertettem a biharkeresztesi aratás 80%-os készültségéről
városunk első emberének, Barabás Ferenc polgármester
úrnak, és átadtam az újkenyeret. Ő köszöntőjében elmondta,
hogy már a középkorban is megünnepelték az „élet” betakarítását, és elismerését fejezte ki a Fehér Mályvának, amiért
évről-évre felvállalja az ünnepség rendezését. Az új kenyér
ünnepére címmel népzenei műsort adott a három csoport. Az
esztáriak szép szoprán hangja és két értékes népdalcsokra
vastapsot eredményezett. Csathóné Edit szép verse a múltbéli verejtékes aratást idézte vissza nekünk. Wágerné Ili
szóló énekétől meghatódtunk. Ahogy mezítláb, bekötött
fejjel, kötőjét morzsolva énekelte a szegénylány dalát, viszszahozta gyermekkorom élményét. Mi verses-dalos műsorral köszöntöttük a búzát és a kenyeret. A vacsorához való
birkahúst Oláh Károly ajándékozta, és Tóth István egész
napos munkája nyomán került asztalunkra a nagyon finom
pörkölt. A nap házigazdája Mári Sándor volt, aki mindent
kezében tartott. A szórakoztató zene feltételét polgármesterünk teremtette meg, Ecsedi Imre pedig hozta a formáját és
mulattatta a bandát. Szilágyiné Magdi szép kerámia tányérjával ajándékoztuk meg az esemény aktív szereplőit. Erdélyi
Attila képviselő úr működtette a büfét, hozzájárult a jó hangulathoz.
Tisztelettel köszöni egyesületünk minden támogatónak a
segítségét. Adja Isten, hogy jövőre is teremjen meg a mindennapi kenyerünk.

TANYABULI 2008
Az Egyesített Szociális Intézmények Gyermekjóléti Szolgálata és a Bihariak Biharért Közhasznú Egyesület idén második alkalommal szervezte, rendezte és bonyolította le az
önismereti tábort 5-16 éves gyermekek és fiatalok részvételével.
Táborunk célja a prevenció volt, ezt megvalósítottuk olyan
szabadidős és sport programok biztosításával, melyek alternatívát nyújtottak a gyermekek számára idejük hasznos
eltöltésére, szemléletformálásra, egészséges mentálhigiénéjük elősegítésére. Valós probléma az agresszió elharapódzása ebben a korosztályban is; a tábor ideje alatt olyan készsé-

geket sajátítottak el a résztvevők, amelyek a hétköznapokban képessé teszik őket együttműködésre környezetükkel, a
békés megoldások megtalálására, a győztes-győztes konfliktuskezelés elsajátítására. Programunkat színesítette a természet értékeinek felfedezése, környezettudatos életszemlélet
megalapozása játékos formában, valamint a szülőktáborlakók versenye, melyről képes beszámoló látható az
egyesület honlapján: http://bihariakbiharert.extra.hu/
Köszönjük a támogatást önkormányzatunk képviselőtestületének és az egyesület tagjainak.
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