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Sóskúton történt

Mint a karikacsapás
Szüreti mulatság Sóskúton
„Valahol messze: boldog emberek
éneklése visszhangzik, amelyre többé
nem jár az országút. Gömbölyűen megelégedett arcok találhatók túl a madárijesztőkön, ahol úgy flótázik a sárgarigó, amint csak fiatal korában hallja
őt az ember. Egy boldog gyermekkor
hangulatai vibrálnak át a lelkemen,
amikor a szőlőillatot érzem.”

Krúdy Gyula szavaival indult október
8-án az idei sóskúti szüreti bál. Bálunk az
idén is jótékony célokat szolgált: a nyereségből az Andreetti Károly Általános és
Művészeti Iskola néptánc tanszakán tanuló mintegy 80 táncostanonc munkakörülményeit javítjuk, új viseleteket készíttetünk, új eszközöket veszünk az elhasználtak helyett, szakmai programokon
veszünk részt, fesztiválokon lépünk fel, és
mindig kerítünk férfi oktatót is, hogy fiaink igazán autentikus személyiségektől tanulják a csodálatos magyar férfitáncokat.
A gálaműsorban elsőként a gyerekek
adtak ízelítőt tudásukból, megmutatták
legújabb és/vagy legkedvesebb koreog-

ráfiáikat. Középső csoportunk azzal lepte
meg a közönséget, hogy nem tavalyi táncaik közül vettek elő egyet a bálra,
hanem óriási munkával és lelkesedéssel
vadonatújat tanultak be – egyetlen hónap
alatt! A legnagyobbak pedig bemutatták
országos negyedik helyezést érő Nyárádmenti koreográfiájukat, természetesen
ráadást követelően zajos sikerrel.
A gyerekeket a szülők tánca követte,
egy pici kis csavarral az előző években
megszokottakhoz képest – az idén először
minden vállalkozó kedvű szülő megkapta
maga mellé „profi kísérőpartnerként”
saját táncos gyerekét, és az így kialakuló
egyveleg számos tájegység táncait sorakoztatta fel egymás után, a Mezőföldtől a
Felvidéken át Székelyföldig.
Boka Színház nélkül nincs szüreti bál
– vendégeink már a jegyvásárlás előtt
is azt kérdezgették, vajon mivel rukkol
elő Boka Gábor és a Večernica ad hoc
csepűrágó bandája. Nos, az idén Arany
János A nagyidai cigányok című remek
komédiáját sikerült a szokásos frenetikus ösztönösséggel színre vinnünk. Dicséret illeti a hálás közönséget, amely
erőfeszítéseiket nagy ovációval fogadta, enyhítve ezzel az amatőr színészek komoly lámpalázát.
A színielőadás és a vacsora után kisorsoltuk a tombolaajándékokat, melyeket
a lelkes anyukák, nagymamák és barátok ajánlottak fel nagy bőségben. A leg-

különlegesebb tárgyaknak jótékonysági
árverésen találtunk gazdát – a licitből
nagyon jó hangulatú, dinamikus program lett, köszönhetően elsősorban néhány igen határozott apukának, akik
büszkén mutatták meg, hogy nemcsak
szimbolikusan viselik a kalapot, no meg
hogy nem ismernek kegyelmet, ha a
velük élő hölgyek szíve vágyáról van
szó, legyen az egy csodálatos kontydíszkészlet vagy egy egyedi kézműves táska.
Az árverés után hajnalig tartott a táncos
mulatság, együtt járta kicsi gyerektől kamaszon át nagymamáig minden, jó táncot és jó társaságot kedvelő vendég.
A szervezők ezúton is köszönik Sóskút
önkormányzatának szíves támogatását.
Köszönjük a Sóskút 2000 Társaság és a
Večernica táncegyüttes tagjainak fáradhatatlan háttérmunkáját a berendezéstől a
kocsma üzemeltetéséig. Köszönjük a padokat és az asztalokat a Sóskúti Lovas- és
Élményparknak és az Idősek Otthonának.
Köszönjük a König Étteremnek az ízletes
vacsorát, a Bazseva zenekarnak a fantasztikus zenei kíséretet, Csékeyné Bálint
Mártának és Csékey Attilának az egész
estés precíz hangmérnöki munkát – és
végül, de legkevésbé sem utolsósorban
köszönjük minden kedves vendégünknek,
hogy részvételével támogatta a gyerekek
munkáját. Találkozunk jövőre, a IX. Sóskúti Szüreti Bálon!
A szervezők

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy a
Sóskút, Fő u. 28. szám alatti üzletünkben
az alábbi szezonális termékekkel várjuk
Önöket:
◗ Kerti szerszámok, fejsze, balta,

◗ esőkabát, gumicsizma,
◗ szigetelő,
◗ fűrész, fűrészlap,
◗ hólapát, vessző seprű,
lombseprű,

◗ gyújtós

(PEPO- 399 Ft tartós akció)
koromtalanító.
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