
II. Rész 

SZÜRET  NAPJAINKBAN  



1971. évi szüret  
Kósa Rózsika nénitől 



Egy kis történelmi kitekintés 
 A második világháború után a helyi nagygazdákat a 

rendszer hatalmas adókkal sújtotta, valamint 
zsarolással az úgynevezett Kollektív gazdaságba 
kényszerítette.  

 Földjeikkel együtt a jószágaikat, szerszámaikat is 
államosították, s csak nagyon kevés helyen maradtak 
meg kisebb pincészetek a gazdák tulajdonában.  

 1938 után a román csendőrség pedig a szüreti 
mulatságokat is betiltotta, mivel felbújtásnak 
minősítették. 



A helyi nagygazdák elszegényedtek és rákényszerültek, hogy  a helyi 
kollektivákban dolgozzanak fizetésért normarendszerben. A közösségi 
szüreteknek megvolt a kaláka jellege, de már nem egy egy gazdának segítettek, 
hanem az államosított földeken dolgozva. 











1969. évi szüret – Új Élet CAP, néh. Kósa Vince 





Bernáth Józsefné 
Füzesi Irén 



Bernáth Józsefné 
Füzesi Irén Az Állami pincészet munkaközössége 



Bernáth Józsefné 
Füzesi Irén 



Bernáth Józsefné 
Füzesi Irén 



Bernáth Józsefné 
Füzesi Irén 



Bernáth Józsefné 
Füzesi Irén 



Ifj. Bancsik Barnabástól 



Szüreti bál napjainkban 
 A báli menetrend hasonlóképpen zajlik, mint régen, csak a sétálást 

felváltotta a fogatos és lóhátas felvonulás zeneszóval.  
 A dobos tiszte lett a hangulatkeltés. 
 Falubeliek által gyűjtött bemondásokat emelnék ki, amelyek helyi 

gazdákat állítanak olykor pellengérre:  
 „Nagy Bika-Pál uramnak a Büdös dűlőben lévő kéthektárnyi szőlője 

szüretelésre kiadó. Érdeklődni lehet naponta a két gyepű között, a 
kökénybokor alatt.” 

 „Az öreg Szutor az agyagosban elvesztette a pipáját. Aki megtalálja, 
tartsa meg  emlékbe.” 

 „Bivalyos Nagy Péter táncmester felhívja a tanulni vágyó ifjuság 
figyelmét, hogy megkezdte a legkülönbözőbb táncok tanítását, köztük 
a simi-sárit és a tritty-trattyot.Fejenként beiratkozási díj egy kotló és 30 
kotlós tojás.” 

 „Délről átvonuló anyatetű bottal ütése tilos.” 
 „Három napig boros idő várható.” 
 

 



 

 A szüreti bálokat a 70-es, 80-as, 90-es években tovább folytatták hasonló menetrend 
szerint:        

 nyitótánc 

 szőlőlopás 

 Árverezés 

 -Szépségkirálynő választás 

 

 

 

 

 Forrás Dr. Szabó József helytörténész. Diószeg monográfiája 

 Dánielisz Endre : Bihardiószegi táncalkalmak cimű tanulmánya 

 



Szüreti bál 2013 





 

                  Köszönöm a figyelmet! 


