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Takács Gyula: Szüreti vers
Szüretelnek, énekelnek,
láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró,
musttal teli kiskancsó,
Sose láttam szebbet.

Az öregnek aszú bor jár,
gyerekeknek must 

csordogál.
Dió, rigó, mogyoró,
Szüretelni, jaj de jó!
Igyunk erre egyet!

Óvodánkban hagyományosan 
megrendezésre kerül a szüreti 
mulatság. Szeptember végén, 
eljön a szüret ideje, az óvoda 
udvarát szalagokkal, lufikkal díszítik, szüreti 
mulatságra hívogatva. Idén is nagyon színvo-
nalas műsorral készültek az óvodások, versek-
kel, énekekkel, körjátékkal kezdődött a szüret. 
Hallhattunk citeraszót, volt táncház, móka, 
kacagás. A Garay Óvoda nagy hangsúlyt fektet 
a hagyományőrzésre, régi népi szokások, 
játékok megismertetésére. így nem maradha-
tott el a szőlőlopás sem, melyből az óvoda 
apraja-nagyja kivette részét. Ezután elkezdő-
dött a must készítés, szorgos kis kezek darál-
ták, préselték a szőlőt az óvónénik, dajkák és 
szülők gondos odafigyelése mellett. Nagy 
élmény volt ez a közös munka gyermeknek, felnőttnek egy-
aránt. Elkészült a must, a mi közösen készített mustunk, mely-
hez nagyon jól esett a szülők által készített finom sós rágcsálni 

való, pogácsa. Az időjárás is 
kegyes volt hozzánk, tudtunk 
játszani a szabadban, volt 
ügyességi játék; gólyalábazás, 
tyúkverés. Az ügyes kezekkel 
megáldott vállalkozó szellemű 
mulatozók a tökfaragást is ki-
próbálhatták, igazi remekmű-
vek születtek. A kötélhúzás is 
nagy sikert aratott.

Nagyon jó hangulatban telt el 
a délelőtt melyért köszönet 
illeti az óvó néniket és dajka 

néniket, akik időt és 
fáradságot nem saj-
nálva igazi szüreti 
mulatságot vará-
zsoltak az óvoda 
udvarára, kicsik és 
nagyok nagy örö-
mére. Köszönet a 
szülőknek, nagy-
szülőknek, roko-
noknak, akik eljöt-
tek, részt vettek az 
óvodások szüreti 
mulatságán, sós 
sü te ményekkel , 
pogácsával kedves-
kedtek a megjelen-
teknek.

Köszönjük!
Barta Györgyné
SZMK vezetője

„Nézz vissza most egy percre, nézz vissza az útra,
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,

Nézz vissza… aztán ismét csak előre,
S indulj tovább az alkotó jövőbe.”

(Kiss Jenő)

50 évvel ezelőtt ballagtak azok a dózsás diákok, akik a szep-
tember 12-én megszervezett osztálytalálkozójukon újra iskola-
padba ültek. Bár azóta már „kissé” kinőtték ezeket a padokat, 
azért láthatóan jóleső érzéssel foglalták el régi helyüket. 

A találkozó az iskolavezetés köszöntőjével kezdődött, majd 
rendhagyó osztályfőnöki órával folytatódott, amelyet első 
tanító nénijük, Mészáros Jánosné, Zsuzsa néni tartott a tőle 
megszokott határozottsággal és jó kedéllyel. A jó kedv egyéb-
ként az egész osztályra jellemző volt, hiszen az egyéni beszá-
molókat, élettörténeteket még az átélt nehézségek ellenére is 
igyekeztek humorral fűszerezni. Ezekből a beszámolókból sok 
sikeres pálya, szakmai karrier, boldog szülő, elégedett nagy-
szülő képe rajzolódott ki. Az rendkívül fiatalos öregdiákok 
temperamentummal idézték fel régi, közös emlékeiket.

Bár a Kunhegyesről elszármazottak 50 év után most látták 
újra régi iskolájukat – és nyilván szembetűnő volt számukra a 
sok változás –, azért az itthon maradók többsége az elmúlt 
évtizedekben is vissza-visszatért: szülőként vagy immár nagy-
szülőként. Ők ugyanis nemzedékek óta kitartanak intézmé-

nyünk mellett, megtisztelve bizalmukkal nevelőtestületünk 
munkáját. Köszönjük.

A meghitt hangulatú beszélgetés vacsora mellett folytatódott 
egészen a hajnali órákig. Az alma materben eltöltött néhány 
kellemes óra, a közös emlékek felidézése, reméljük, másféle 
táplálékkal is ellátta egykori diákjait. Viszontlátásra 5 év 
múlva!

az Iskolavezetés


