
ARATÓÜNNEPRE
KUNSZÁLLÁSI

MEGHÍVÓ
A Kunszállási Csűrcsavaró  
Néptáncegyesület szeretettel  
meghívja Önt és kedves Családját a

A program részeként „A Kunszállásiak kenyere” címmel 
kenyérsütő versenyt hirdetünk, melyre nem csak kunszál-
lásiak nevezhetnek! 12-13 óráig a faluházban várjuk zsűri-
zésre az otthon elkészített egész kenyereket!

IDŐPONT: 2022. július 2.

A program a Bethlen Gábor Alap  
NEAO-KP-1-2022/4-000908  
pályázati azonosítójú támogatásával valósul meg.

A programon  a részvétel  ingyenes! 

TERVEZETT PROGRAM:
830 – 900  Gyülekező a Radnai téren, a Faluház előtt.

900  Kivonulás nótaszóval, lovaskocsikkal a gabona-
táblához. („Cines dűlő- Patyi Tanya”).

1000  A hagyományoknak megfelelően a Plébános úr 
megáldja a gabonaföldet, a szerszámokat és az 
aratásban résztvevőket, majd Gáspár Ferenc az 
Agrárkamara Bács-Kiskun Megyei Elnöke illetve 
Almási Roland Márk Kunszállás Község polgár-
mestere köszönti az egybegyűlteket.

 Beszédet mond Horváth Vivien ügyvezető, a 
Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem prog-
ram projektvezetője.

 A gazda szerződést köt az aratókkal, megkezdődik 
az aratás. Aratás közben lehetőség nyílik a mun-
kához köthető hiedelmek, népszokások, arató-
szerszámok megismerésére. A kévekötés és a ke-
resztrakás munkálataiba is bárki bekapcsolódhat.

1100  Deutz-Fahr típusú traktor ünnepélyes átadása; 
 Köszöntőt mond Lezsák Sándor az Országgyű-

lés alelnöke.
 A beruházást Kunszállás Község Önkormányzata, a Magyar 

Falu Program keretén belül valósította meg.

1200  A cséplés bemutatása hagyományos cséplőgép-
pel történik a Fülöpszállási Hagyományőrző 
Egyesület közreműködésével.

 A kicsépelt gabonát a Magyarok kenyere Prog-
ramhoz csatlakozva ajánljuk fel a 15 Millió 
búzaszemhez.

 A munka végeztével a Radnai téren, a kései 
ebédként, Kaszás leves és Birkapörkölt került te-
rítékre. Elmaradhatatlan ételeink a házi lekváros 
bukta, fánk, kemencében sült kenyér. Az ételek 
a Kunszállási Arany Alkony Nyugdíjas Egyesület  
és Szász Attila közreműködésével kerülnek az 
arató munkások és vendégek elé.

1500 Fehér Zoltán és felesége citerával színesítik a 
délutáni programot.

1600  A Bugaci Tanyaszínház meglepetés műsorral 
készül a rendezvényünk számára.

1700  A Felvidéki Kuttyomfitty Társulat előadása 
szórakoztatja a vendégeinket.

 A délután folyamán fellépők mellett helyi és 
környékbeli kézműves termelők várják porté-
káikkal a vásárlókat. A gyerekek népi játszóté-
ren mókázhatnak.

1800 Hagyományosan a méltán népszerű, a Felszál-
lott a Páva televíziós vetélkedő döntők döntő-
jének a győztese, a Fokos együttes koncertje, 
majd táncháza zárja a rendezvényt.

A programváltozás jogát fenntartjuk!
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