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Szüreti mulatságok című rendezvény
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Időpont: 2012. 09. 29.
EMLÉKEZTETŐ
A Margitai Borisszák Nóta Egyesület 2012. szeptember 29-én rendezte meg a Szüreti
mulatságok címmel a „Kulturális találkozó sorozat a Tisza mentén” nyertes pályázati
programsorozat első eseményeként – az Európai Unió és Magyarország Kormány
támogatásával. A hagyományteremtő közösségi program minden korosztály (célcsoport)
számára tartogatott meglepetést.
Első programként a Szüreti kupa versenyzői mutatták be tehetségüket. A rendezvény
szervezésekor felkerestük Varró László újszentmargitai vállalkozót, hogy vegyen részt a
felvonuláson díjnyertes lovaival, fogatjaival. Elfogadta meghívásunkat és felajánlotta
segítségét egy kisebb lovasbemutató megszervezéséhez. Az ország keleti régiójában élő lovas
társadalom tagjai vettek részt a díjugrató versenyen. Az egyesületünk tagjai közül Derzsényi
Józsefné Gizike volt e program felelőse. Az Ő koordinálásával vált eredményessé, jól
regisztrálttá az újszentmargitai búcsú téren megvalósult bemutató.
Három versenyszámban indultak a nevezők. Külön öröm volt számunkra, hogy a győztesben
az Újszentmargitán élő Torjai Balázst köszönthettük az eredményhirdetésen.
A bemutatón megjelent érdeklődők egészségéért a Fehérliliom Gondozási Központ dolgozói
vérnyomásmérést és vércukorszint mérést végeztek. Tóth Istvánné Jutka a háziorvos
asszisztenseként segítette munkájukat.
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E mellett az ügyeletes orvosi ellátást végző Dr. Vadász Gyöngyi a nap folyamán többször járt
falunkban.
(1. melléklet Kupa)
Szeptember elejétől fogva készültek az általános iskola tanulói az általunk meghirdetett
szüreti vers és prózamondó versenyre. E mellett kisbírót is választottunk, aki a felvonulás szó
szólójaként vezényelte a menetet. Délelőtt 10 órakor közel 50 izgatott gyermek, szülő és
felkészítő tanár várta, hogy elkezdődjön a szavalás.
A zsűri tagjai közt egy egyesületi tag. Póser Sándorné és egy tanító néni volt Sándorné Csuhai
Edit. Eredményhirdetésnél volt nagy öröm, hiszen 3. helyezett lett Bernáth Bence, 2.
helyezettként Huszánk Szabolcsot, és a legeredményesebbként Hocza Annamáriát
ajándékozhattuk meg.
A kisbírókat Gombos-Juhász Zoltánné, Risiné Derzsényi Beáta és Hímer Gyuláné hallgatta
meg. Hajdú Ildikót találták a legrátermettebbnek.
(2. melléklet Vers és kisbíró)
A szabadban megrendezett sorverseny feladatait, mint a nap többi programját is a szürettel
kapcsolatosan állítottuk össze:
- szőlő fürtszemezgetés,
- szőlő szem evés,
- kupa vízzel való töltögetése,
- Ivó verseny, stb.…
A lebonyolítást Sánta Zoltán irányításával Buszlainé Mag Éva és Póser Józsefné vezényelte
le.
Az ügyességi játékok során csapat kovácsolódott a kétmaréknyi emberből. A sors úgy hozta,
hogy a falu leányai csaptak össze és győzték le a fiúkból verbuválódott csapatot.
(3. melléklet sorverseny)
A délelőtt folyamán elfáradt vendégeket frissítő masszázzsal várta Mályi Lászlóné Zsóka. A
kényeztetésnek órákig voltak igénybevevői.
(4. melléklet Frissítő)
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A Művelődési Ház előtt népművészeti ruhák kiállításával tisztelt meg bennünket a
Debrecenből érkező Tafota kft tulajdonosa.
(5. melléklet Tafota)
A finom ebéd elfogyasztása után, amit Tóth Gergő készített a számunkra kezdődhettek a
délutáni programok.
(6. melléklet ebéd)
A szüreti felvonulást a szekerek díszítése előzte meg, ahol a legszebb szekér díját a
tiszacsegei Patás Pajtások kocsija vihette haza.
Énekszóval, kurjongatva indult el a felvonuló csapat és haladt végig Újszentmargita fő – és
mellék utcáin.
A népes tömegbe csatlakoztak a Hajdúdorogi Akácos Út Nóta Kör tagjai, és a szintén
Hajdúdorogról érkezett Nyugdíjas klub Táncos Hölgyei.
Nagy megtiszteltetésként ért bennünket, hogy az indulásnál körünkben volt Bíróné Nagy
Csilla, aki láthatta a délelőtt versenyzett lovas sereget, amint díszbe öltözve vezették a
szekeres menetet. A fogatok között sorakozott Marti István, aki pónifogatával szállította a
baksus bábút, követték Őt: Varró Éva, Görömbei István, Katona Csaba, Katona Róbert,
Matócsi Dénes, Holló Dávid, és a falu lakosai.
Jó érzés volt látni, megélni, ahogy kölcsönösen köszöntötte a felvonuló csapat tagjait a
kapualjba kiálló, kiszaladó, pajkos kisgyermek, csillogó szemű idős néni és bácsi. Így
személyesen hívhattuk meg a lakosokat az esti bálra.
A biztonságos felvonulást a helyi Polgárőrség segítségével és Bana Sándor személyautóval,
való felvezetésével valósult meg.
(7. melléklet felvonulás)
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A menet a Művelődési Háztól indult és oda is érkezett vissza, ahol a Fehérliliom gondozási
központ dolgozói és Pappné Annus néni friss kenyérlángossal vártak bennünket.
(8. melléklet kenyérlángos)
Derzsényi József és családja a Borisszák tagjaival bemutatták a must készítésének lépéseit. A
szőlőt darálták, présben kinyomták, és a kedves vendég frissen facsart musttal onthatta
szomját.
(9. melléklet must)
A jóllakott résztvevők a nemezelés tudományával ismerkedhettek meg, és saját kezűleg
készíthettek virágokat.
(10. melléklet nemezelés)
A könyvtár terem nemsokára megint benépesült, hiszen borászati előadást tartott Pásztor
Péter, a „Venyigétől a koccintásig” címmel. Itt minden érdeklődő kedvére ízlelhette a Tokaji
borokat.
(11. melléklet borászat)
Majd az előadást követően lesétáltunk a galériába, ahol a szüreti kiállítást nyitottuk meg.
Igazi kincseket rejtett a terem – muzeális tárgyaknak számító eszközöket bocsátott a
szervezők rendelkezésére Hercegkút Polgármestere, Rák József.
(12. melléklet kiállítás)
Az emelkedett hangulatú szüreti népet a Nagyteremben várta a táncház- Hajdúdorogi módra.
A legfiatalabb táncos a 2 éves Jamriska Hanna volt.
(13. melléklet táncház)
A Szüreti mulatság, nótázással folytatódott, ahol a Hajdúdorogi Akácos Út Nóta kör és a
Margitai Borisszák léptek színpadra. Csodálatos nótákkal, hallgatókkal köszöntötték a hálás
közönséget.
(14. melléklet nóta)
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A jó hangulatnak köszönhetően a nótázás végére, táncra perdült közönség által el is kezdődött
a bál, hiszen a közönség a taps mellett tánccal hálálta meg a fellépőknek a műsort. A hajnalig
tartó bál ideje alatt a szerencsésebbek a tombolasorsoláson értékes ajándékokat vehettek át.
(15. melléklet bál és tombola)
A szüreti mulatság sikerét tekintve bízunk abban, hogy hagyományt teremtő programunkkal
letettük az alapokat a következő évekre.

Összefoglaló:
Pályázatban vállalt feladatok mind teljesültek, amit még külön elemekkel is bővítettük úgy,
mint:







lovasbemutató,
kisbíró választás,
borászati előadás,
nemezelés technikáinak bemutatása,
nemzeti ruhák kiállítása,
közös ebéd.

Újszentmargita, 2012. 10. 22.
Készítette:
Katona Csabáné
egyesület elnöke

