
                                             

                                           Szüreti rendezvény a Juhászban 

   Az idén immár kilencedik éve, hogy ősz elején rendezünk iskolánkban egy kis 

„szüreti mulatságot”. Annak idején arra gondoltam, hogy annyit olvasunk az őszi 

munkákról, népszokásokról és jeles napokról, de a városi gyerekek (köztük a 

tanítványaim java) ritkán találkoznak velük élőben. Milyen jó lenne, és mekkora 

élmény, ha egy kicsit ők is átélhetnék ezeket, és vele felidéznénk néhány régi szép 

hagyományt és szokást! 

 Szeptember 27-én, péntek reggel, hangos dobszó hívta a kisiskolás gyerekeket a B 

épület emeletén a szüreti invitálásra. A dobot Kakuk Kristóf (4. b) verte lelkesen végig 

a felső folyosón, Vanderlik Tamás bácsi utasítása szerint. A gyerekek és tanítóik jöttek 

ki a termekből a közös térig, ahol meghallgatták kisbírónk, Kovács Zalán (4. b) szíves 

meghívását a szüreti rendezvényünkre. 

   Szeptember 30-án reggel István és Károly bácsik (karbantartó urak) összeszerelték a 

szőlődarálót és prést a fák alatti udvarrészen. Felettük Pálinkás Gabriella tanító néni 

feldíszítette a 3. a osztály színes papírszőlőivel a fákat. Ez alatt Rottekné German Kati néni 

a 4. a osztály tanítója, színes őszi hangulatot varázsolt a tornateremben dekorációikkal. 

Mire az első és második osztályos gyerekek leértek az udvarra, fél 11 órakor már folyt a 

must, és kipróbálhatták a darálást és préselést is. A harmadik és negyedik osztályosok már 

vidám nótaszóra érhettek le, mert 11 óra ellőtt már megérkeztek a Bartók Béla 

Zeneművészeti Szakközépiskola hallgatói is. Igazi szüreti hangulatot varázsoltak nekünk. 

   Még a nap is kisütött! Kisbírónk megnyitotta a szüreti mulatságot. Az osztályok odavitték 

kosarakkal a szőlőket a darálóhoz és préshez, a konyhás nénik pedig lesben álltak, hogy 

bevihessék a konyhára a mustot. Ebédhez mindenki megkóstolhatta a finom, édes nedűt. 

Mi pedig mindahányan a zenészekkel, bíróval és a szép kékfestő ruhába öltözött 

szereplőkkel az élen, átvonultunk a tornaterembe, ahol már Vanderlik Tamás tanár úr 

profin előkészítette a hangosítást. Bea Balázs tanár úr és tanítványai gondoskodtak arról, 

hogy minden résztvevő leülhessen.  

   Kis Bernadett a Tragor Ignác Múzeum múzeumpedagógusa és muzeológusa mesélt 

nekünk a Mihály napi szokásokról, és a váci híres szüretekről, bortermelésről. Ezután a 3. b 

osztályos gyerekek adtak elő szüreti jelenetet, verseket, dalokat, vidám népi játékot 

tanítójuk Schmidtné Hesz Krisztina vezetésével. Majd a 2. a osztály Klimász Gyulánéval  

(Andi néni) néptáncoltak, népi játékokat énekeltek és játszottak. 

   A kis szüreti mulatságunkat a zenészek talpalávaló muzsikája zárta. Reméljük, aki velünk 

volt jól érezte magát! Jövőre csikóst, citerazenét és egy kis táncházat is szeretnénk, mint a 

kezdetekkor. Ehhez viszont jelentkezőket várunk, akiknek van idomított hátaslova, tud 

citerázni és néptáncot tanítani!  

                                                                                Kondorosiné Marton Judit 


