XXII. Szüreti Felvonulás és Bál, Jászfelsőszentgyörgy
Idén szeptember 24-én rendeztük meg a már hagyományos szüreti rendezvényt. A szervezést már
augusztus elején elkezdtük, mert a fiatal szereplők felkészítése időt igényel. Különösen a táncosok
összeállítására kell odafigyelni, több okból is. Egyrészt ők a rendezvény fő szereplői, a bíró és
bíróné mellett ők reprezentálják leginkább a rendezvényt. Másrészt nekik huzamosabb idő kell, míg
betanulják a tánckoreográfiát, ezért aztán a rendezvény előtt 6 héttel már kész csapattal kell
rendelkeznünk. Idén sok korábbi táncos – de sok csősz, csőszlány is - „kiöregedett” és a helyükre
újakat kellett keresni, tehát sok újoncunk volt. Ilyen helyzetben fokozott figyelem szükséges a
tapasztaltaktól, hiszen példát kell mutatniuk, be kell tanítaniuk a fiatalabbakat. Szerencsére ezzel
nem volt gond. Remek társaság jött össze! Jó volt látni az idősebbek felelősségteljes hozzáállását és
a fiatalabbak lelkesedését, iparkodását.
Az első megbeszélésen megválasztottuk a bírót, aki idén Sas Richárd lett. Ricsi korábbi táncos
párját, Beszteri Erikát választotta bírónénak. Mindkét fiatal remek választás volt! Átérezték a
szereppel járó felelősséget, sokat tettek azért, hogy a rendezvény sikeres legyen.
A felvonulás napján szerencsére az időjárás kegyes volt hozzánk és nyárias melegben, ragyogó
napsütésben indulhattunk útnak. 16 csikós tisztelt meg bennünket azzal, hogy eljöttek a
rendezvényre. Igazán szép látvány volt, ahogyan Szabó Zoltán vezetésével a menetet felvezették.
Őket Csajkás Péter hintója követte, melyen a bíró bíróné és a kisbíró Horti Bálint foglalt helyet.
Közvetlenül utánuk haladt Velkei László fogata Banya Csaba kitűnő zenekarával, majd Szabó Pál,
aki a boroshordót és a rétest, pogácsát szállította fogatával. Őket követték a táncosok és csőszök.
Összesen 15 hintó és fogat kísérte a menetet, melyben helyet kaptak a helyi népzenei csoportok,
valamint a már elmaradhatatlan csendőrök is. Településünk első számú vezetőin kívül megtisztelte
jelenlétével rendezvényünket Csikós Miklós regnáló jászkapitány és felesége Zsuzsanna asszony,
Bolla János emeritusz jászkapitány és felesége Ilona asszony, Talált József emeritusz jászkapitány
és felesége Erzsébet asszony Dr. Körei Nagy József rendőr ezredes és felesége Katalin asszony. A
fiatalok tánca mindenhol nagy sikert aratott és a végén a Művelődési Ház előtt már egy igazi
mulatság alakult ki.
Az esti bálban összesen 150 fő mulatott hajnali négyig. A Bál Szépe Ézsiás Alexandra lett, a Bál
Hercege pedig Paréj Levente.
A környék médiái nagy számban adtak hírt a rendezvényről, jó hírét keltve ezzel településünknek.
Minden résztvevő és közreműködő nevében hálásan köszönöm a rendezvényt anyagilag is
támogatók bőkezű adakozását, mellyel lehetővé tették a rendezvény színvonalas megrendezését!
Ménkű János

