SZÜRETI FELVONULÁS - SZÜRETI BÁL – NYÍRBOGÁTON
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata szombaton, ragyogó napsütéses délelőtt ismét szüreti
felvonulást rendezett. A Községháza udvarán gyülekeztek a lovas fogatok, - melyet az óvodás, iskolás
gyerekek és a pedagógusok gyönyörűen feldíszítettek, majd elindult a szüreti menet, melyhez
útközben csatlakozott Seszták Oszkár a Megyei közgyűlés elnöke és Dr. Simon Miklós térségünk
országgyűlési képviselője is. A felvonuló lakosokat látványos mazsorett bemutató és jó hangulatú
mulatós zene kísérete.
Feldíszített lovas fogatok után a helyi lakosok és a rend őreinek kíséretében búcsúztattuk az őszt. A
szüreti felvonulásra nagy lelkesedéssel készültek az óvodás és iskolás gyerekeink. A Mesekert Óvoda
Katica csoport néptáncosai és a Vántus István Általános iskola néptánc csoportjai ragyogó műsort
adtak elő a Coop abc parkolójában. Az iskola mazsorett csoportja végig táncolta a felvonulást, mellyel
megörvendeztették a kísérő és az érdeklődő helyi lakosokat. A felvonuláson résztvevőknek szőlővel,
almával kedveskedett önkormányzatunk. A szüreti felvonulás a KYO Hungária SE karate
bemutatójával folytatódott a Községháza színpadán. A visszaérkezett felvonuló sereget a
Községháza udvarán, a Kemence mellett tepertő krémes szendvics és meleg tea várta.
Akik mulatni szeretnek, s a lábuk még bírta, azokat bálba invitáltuk. A báltermet a Mesekert Óvoda, a
Vántus István Általános Iskola az Ifjúsági Ház dolgozói öltöztették csoda szépen az ősz színeibe.
Önkormányzatunk második alkalommal rendezte meg a szüreti bált településünkön. A bált Dr.
Simonné Dr. Rizsák Ildikó településünk polgármesterasszony nyitotta meg, majd Dr. Simon Miklós
térségünk országgyűlési képviselője köszöntötte a népes vendégsereget.
A szüret mindig is fontos ünnep volt számunkra, és szerencsére mindmáig megőrizte ezt az örömteli
jellegét szerte az országban. A szüreti mulatsághoz hozzátartozik az étel, ital, ének és tánc. Az ízletes
vacsora elkészítéséről a konyha dolgozói gondoskodtak.
Bálunkat jelenlétével megtisztelte Dr. Trefán Szabolcs a Nyírbátori Járási Hivatal hivatalvezető
helyettese, Dr. Nagy Ervin a Nyírbátori Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője és Bereznyákné Dr.
Bényei Bernadett településünk jegyzője is. Az este színvonalát emelte a Nyírbogáti Mesekert Óvoda
és a Vántus István Általános Iskola mazsorett csoportjának látványos produkciója és az iskola
színjátszó csoportjának előadása. A mulatozás fénypontjaként intézményeink dolgozói fergeteges
rocky tánccal szórakoztatták a bálozókat. A talpalávalót Zelenák Krisztián szolgáltatta.
Köszönet minden szorgos kéznek, akik munkájukkal, felajánlásukkal, támogatásukkal hozzájárultak
rendezvényünk sikeréhez.
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