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RÉGIÓS BORVERSENY 
 

A Sióagárdi székhelyű Leányvári Borbarát Egyesület a Szekszárd környéki kisebb települések (Sióagárd, Harc, 

Zomba, Kölesd, Medina) borkultúrájának, a kis volumenű bortermelők eredményeinek, sikereinek a szomszédokkal, 

hasonló adottságú bortermelőkkel, a bor, a borászat után érdeklődőkkel történő megismertetése, bemutatkozásuk elő-

segítése érdekében 2014. április 11-én de. 9 órai kezdettel kiváló és elismert szakértő zsűritagok közreműködésével 

borversenyt rendez. 

Az említett 5 településről jelentkezni, mintákat leadni  

a Sióagárdi Művelődési Házban április 9-én, du. 15-19 óráig lehet. 
 

A részvétel feltételei:  
Fajtánként két palack 0.75 l-es minta leadása, melyen fel kell tüntetni a fajtát, az évjáratot és a jeligét.  

Ehhez mellékelve egy zárt borítékban meg kell adni a termelő nevét, lakcímét, a borítékon kívül pedig a jeligét. 

Nevezési díj fajtánként 500 Ft. 
 

Eredményhirdetés: 2014. április 11-én, 19 órai kezdettel a Művelődési Házban. 

Az eredményhirdetés után svédasztalos vacsorára várják a jelentkezőket, melynek díja 1.000 Ft/fő 

és a nevezési díjjal együtt fizetendő. 

Tisztelt Sióagárdiak! 
 

Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ával támogassák alapítványunkat! 
 

Adószámunk: 19232984-1-17 
 

Köszönettel: Sióagárd Jövője Alapítvány 

 
E-ON INGYENES HIBABEJELENTŐ VONAL 

 
Kérjük a lakosságot, hogy az elektromos hálózatban észlelt hibákat, fennakadásokat a gyorsabb ügyintézés  

érdekében az E-ON alábbi ingyenes hibabejelentő számán szíveskedjenek jelezni: 
 

06-80-205020  

Köszönjük! 

 
RENDEZVÉNY IDŐPONTVÁLTOZÁS 

 
 

Ezúton értesítjük az olvasókat, hogy a  korábban május 23-24-re meghirdetett Nyárköszöntő, Gyermeknap  

és Falunap időpontja módosul. 

Az új és végeleges időpont 2014. május 30-31. 

A részletes programról az áprilisi krónikában olvashatnak. Megértésüket köszönjük! 
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NYÍLT NAP A SIÓAGÁRDI ALKOTÓHÁZBAN 

 
A Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete ez évben először nyitott hévégét szervez hagyományteremtő szán-

dékkal az országban működő népi kézműves alkotóházak, nyitott műhelyek és műhelygalériák számára, azzal a céllal, hogy 

felhívja a figyelmet létükre és megmutassa, milyen értékek hordozói azok a létesítmények, amelyek a tradicionális népi 

kézművesség továbbörökítő helyei, az ott dolgozó mesterek, alkotó közösségek pedig a megörökölt tudás képviselői és meg-

újítói. 

Az országos rendezvény a „Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák 1. Országos Hétvégéje” 2014. április 4- 

5-6-án kerül megrendezésre, amikor országszerte kinyitnak a műhelyek és gyerekek, felnőttek, családok ismerkedhetnek 

a népi kézművességgel. Ezzel a programmal egyben csatlakozni tudunk a francia kezdeményezésre elindított „Európai Mű-

vészi Mesterségek nyitott hétvégéjéhez”. Ezt a kapcsolatot a Népművészeti Egyesületek Szövetsége építette ki. 

A 2013 évben megvalósuló TÁMOP „Építő közösségek” pályázat segítségével indult szövőműhely, a program befejezését 

követően folytatta a sióagárdi vászon szőttesek készítésének felelevenítését. A programban résztvevő gyerekeken kívül 

ma már felnőtt tagok is erősítik a csoport értékmentő munkáját. 

 2014-ben a szakkör szombatonként tartja foglalkozásait a Sióagárdi Tájház 

melletti Alkotóházban, melyet a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület működtet.  
 
A nyitott hétvégéhez a Sióagárdi szövőszakkör is csatlakozott, április 5-én 

du. 15-18 óra között az Alkotóházba látogató láthatja a működő szövőszéket, 

kipróbálhatja a vászonszövést, megtekintheti a Tájházat, megismerkedhet 

Sióagárd épített- és szellemi kulturális örökségével. 
 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk és látunk! 

 
Riportalanyom ebben a krónikában Sanyi, a boltos. 

Bemutatni nem nagyon kell őt, a boltos pontosan az az em-

ber, akivel szinte minden nap találkozunk, és előbb utóbb 

belefolyik az életünkbe. A beszélgetés apropója nem más, 

minthogy jópár év után Sanyi úgy döntött, hogy elhagyja az 

eladópultot és külföldön próbál szerencsét. Kérdezgettem 

múltról és jövőről, de egy dologban biztos vagyok. Ebben a 

faluban, ahol embereket, utcákat ragadványneveikről is-

mernek, a bolt sokáig még „Sanyi bolt” marad. 
 

Honnan és mióta jársz át nap mint nap Sióagárdra, mióta is 

dolgozol itt? 

Most már a 7. évet taposom, először Kölesdről jártam át, azóta 

pedig már átköltöztem Tolnára, és onnan ingázom. Önálló éle-

tet kezdtem, a párommal élek ott jelenleg. 
 
Mit tudtál Sióagárdról, amikor itt nyitottak a szüleid boltot, 

jártál-e itt előtte? 

Akkor jártam itt, amikor a Matávnál dolgoztam és telefonbekö-

tést végeztem. Nem sok embert ismertem előtte. 
 
Szereztél-e itt olyan barátokat, akikkel tartani fogod a kapcso-

latot? 

Igen, hál’isten rengeteg barátot szereztem. 
 
 
Milyennek írnád le a sióagárdiakat? 
Szerintem nagyon közvetlenek és barátságosak. Én legalábbis 

úgy vettem észre, mert nagyon gyorsan elfogadtak. Egyfajta 

infócentrum voltam, ha valaki pl. valamit keresett, próbáltam 

segíteni, hogy hol lehetne megtalálni, vagy éppen kinél van 

eladó. 
 
Sokszor segítetted a farsangokat is felajánlásokkal. 

Én jó szívvel adtam, mondtam is mindenkinek, hogy szóljanak 

nyugodtan, csak időben, mert nekem is úgy kell az üzletkötők-

kel egyeztetni a reklámajándékok miatt, meg ha esetleg nekünk 

kell egy csomagot összerakni, az időbe telik. 
 
Mi az ami tetszett itt Neked? 

Az hogy a falu zsákfalu, családias a légkör. Mindenki minden-

kinek a rokona, mindenki, mindenkit ismer. 
 
Mesélj egy vicces történetet, ami itt esett meg veled! 

Általában hetente egyszer borotválkozom és egyszer valamiért 

nem jött össze a hétvégi borotválkozás. Így borotválkozatlanul 

jöttem el dolgozni. Hétfőn egy néni a boltba belépve megkér-

dezte hol van a Sanyi. Ön a Sanyi apukája? Nem, én vagyok a 

Sanyi, mondtam neki, csak elmaradt a hétvégi borotválkozás. 

Jót nevettünk végül. 
 
Nagyon keveset voltál szabadságon, szinte mindig te voltál a 

boltban. Van ennek valami oka? 

Igazi oka nem volt, szerettem itt lenni, szeretek dolgozni, én 

ebben nőttem fel. A szüleim elváltak, egyedül voltam fiú ott-

hon, ezért nekem kellett mindent megcsinálni. Van egy nővé-

rem és egy húgom is, mivel ők lányok, igazából rám maradt 

minden. A szüleim csak a bolt indulásánál segítettek. 
 
Igazából mi a végzettséged? 

Első végzettségem autószerelő, az iskola után kikerültem 

Ausztriába, ott dolgoztam 3 és fél évet. Miután hazajöttem, 

telefonszerelő lettem, emellett letettem egy személy-és vagyon-

őr vizsgát. Ezután kerültem ide a boltba, de akkor még nem 

volt eladói végzettségem és kezdéskor el kellett végeznem az 

ehhez szükséges iskolát. A bolti munka mellett elmentem érett-

ségizni, letettem egy masszőrvizsgát, úgyhogy van egy pár 

szakmám. 
 
Tervezel-e családot? 

Így, hogy kimegyek külföldre, még nem tervezek. Távolabbi 

tervekben igen, szeretem a gyerekeket. 

RIPORT SANYIVAL  
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Mi a hobbid, mit csinálsz szívesen szabadidődben? 

Ritkán van szabadidőm, akkor szívesen motorozok, van egy 

gyorsasági motorom. Szeretek horgászni is de erre ritkán jut 

időm. Legnagyobb fogásom egy 9 kilós harcsa volt, a Dunán 

fogtam, és még aznap meg is főztem. 
 
Mesélj a terveidről, hová fogsz menni, mit fogsz dolgozni? 

Most Svájcba megyek, két lehetőségem van, autószerelőként 

vagy egy kertészetben fogok dolgozni. Ha mind a kettő össze-

jönne, az nagyon jó lenne, de én már eggyel is megelégszem. 

Igazából mind a két munka biztos, ott fogom eldönteni, hogy 

melyiket csinálom.  

Tudomásom szerint Svájcban 850.000 Ft-nak megfelelő a mini-

málbér, ezért már érdemes kimenni. 

Tavaly Szegeden letettem egy matróztanfolyamot is. Jövő feb-

ruártól felülök egy hajóra és onnantól kezdve én matróz leszek. 

Már megvan a helyem, egy Dunajáró hajón. A hajóval végig-

utazunk a Dunán, föl-le, ez tulajdonképpen egy szállodahajó 

lesz, körülbelül 200-250 fő utassal. A sógorom lesz a kapitány, 

ő most kapott egy új hajót és, hogy ki legyen a személyzete a 

következő évben, azt ő mondja meg. 

2-3 évre tervezek külföldön, utána hazajövök és vállalkozásba 

szeretnék fogni. 
 
Mit csinál egy matróz? 

Feladata pl. a hajó kikötése, végülis az egész hajó működését 

ők ellenőrzik, a gépháztól kezdve ők felügyelnek mindent. 

 
Van kint ismeretséged? 

Kint van az osztálytársam, a keresztapám, a nagybátyám is. 

Nem ismeretlen terepre megyek. 
 
El tudod képzelni, hogy végleg kint maradsz? 

Nem tudom elképzelni. Ez így oké, hogy kimegyek 2-3 évre és 

utána hazajövök, de végleg nem tudom elképzelni. Aki már 

volt kint külföldön az tudja, mi az a honvágy. Én már tudom 

milyen ott kint, hogyan viselkednek velünk a külföldiek. 
 
Hogy képzeled el az első munkanapodat? 

Furcsa lesz, mert igazából németül fogunk beszélni. Annak 

idején, amikor kint voltam Ausztriában, ott tájszólás volt, most 

azért vissza kell szokjak a némethez, és ugye nem ugyanaz a 

kettő. Mindenhol, még a németeknél is tájszólás van, egyik 

felén is, másik felén is teljesen más, meg kell szokjam azt a 

német nyelvet amit ők ott majd hoznak. Igazából volt osztály-

társam is ott van és neki is az első pár nap, pár hét volt nehéz. 

Nincs bennem félsz, mivel már voltam külföldön ezért tudom, 

hogy miről van szó, tudom, hogy hova megyek, a munkától 

meg nem félek. 
 
A párkapcsolatod hogy fog alakulni? 

Páromat most léptették elő, ezért úgy döntöttünk, hogy ő most 

nem jön ki velem, esetleg majd a hajóra jövőre. A Svájci mun-

ka alatt lehet, hogy csak októberben találkozunk legközelebb… 
 
Mire költenéd azt a több mint 3 Md Ft-ot, ha mondjuk Te 

nyernéd meg a lottón?  

Ezt nem tudom megmondani. Egy autót azt biztos, hogy ven-

nék, mert ezalatt a 7 év alatt egy kicsikét már lestrapálódott, 

nagyon sok kilométert beleraktam. Barátaimnak biztos, hogy 

adnék, meg a rokonoknak is. A felét köztük osztanám szét. 

Meg talán be is fektetnék. Ha megnyerném ezt a pénzt nem 

mennék külföldre, maradnék itthon. (sajnos a riport óta eltelt 

időben elkelt a főnyeremény, és nem Sanyi vitte el) 
 
Köszönöm a beszélgetést és a legjobbakat kívánjuk Neked!  

Készítette: Fábiánné Málek Judit 

BORVERSENY 2014 

2014. március 18-án ismét megmérettek a sióagárdi borok. A neves zsűri két csoportot alkotva bírálta a borokat, egyikük a 

fehér borok, másikuk a vörös- és rosé borok értékmérőit rangsorolta. Abban mindkét csoport egyetértett, hogy a gazdák jó évet 

zárhatnak, mivel a korábbi évekhez viszonyítva több arany minősítés született.. 

Az eredmények az alábbiak szerint alakultak: 
 
Fehér bor kategóriában arany minősítést ért el:   Rose bor kategóriában arany minősítést ért el: 
 
Horváth István rizlingszilváni    Horváth János  kékfrankos zweigelt rose 

Doszpod István  vegyes fehér    K és K Pince Bt.  kékfrankos rose  

Horváth Gergely  olaszrizling 

Gábriel János         sauvignon blanc   Rose kategóriában még 1 ezüst és 2 bronz  

K és K Pince Bt.        olaszrizling    minősítést osztott ki a zsűri. 

Szűcs József  olaszrizling          

Ebben a kategóriában még 4 ezüst és 5 bronz minősítés született. 
 
Vörös bor kategóriában arany minősítést ért el: 

K és K Pince Bt.  kékfrankos barik 

Gábriel János  cabernet franc 

Takács Gyula  cabernet franc cab. sauvignon 

Vörös-Kun Pince  cabernet sauvignon 

Huber János  vegyes vörös 

Horváth István  merlot 

Huber János  cabernet sauvignon 

Vörös kategóriában ezen felül még 5 ezüst minősítés született. 

Minden nyerteseknek és díjazottnak ezúton is gratulálunk! 



 

Szám: 660/2014                   H I R D E T M É N Y  

 

Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó 

feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján tájékoztatom a község lakosságát, hogy a 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselők vá-

lasztása helyi lebonyolításában az alábbi választási szervek vesznek részt: 

  Helyi Választási Iroda – a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések közös Helyi Vá

 lasztási Irodája 

  Szavazatszámláló Bizottságok 
A közös Helyi Választási Iroda (HVI)  

sióagárdi kirendeltségen feladatot ellátó tagjai: 

 

 dr. Baranyai Eszter     HVI vezető 

 Marosi Istvánné     jegyzőkönyvvezető, 1. számú szavazókör 

 Hegedüs Szilvia     jegyzőkönyvvezető, 2. számú szavazókör 

 Balogh Györgyi     HVI vezető jogi helyettese 

 Hermann Henrietta    HVI vezető pénzügyi helyettese 

 Rákics Darinka     HVI vezető informatikai helyettese 

 Leicz Péter     HVI-tag 
 

Az 1. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottságának tagjai: 

 

Balogh Józsefné elnök 

Horváth János elnökhelyettes 

Málinger Jánosné tag 

Kriszt János  delegált tag, MSZP 

          Schüller Ákos  delegált tag, Fidesz-KDNP 

 

A 2. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottságának tagjai: 

 

Kilián József elnök 

Felszegi Judit elnökhelyettes 

Gergely Judit tag 

Papp Zoltán delegált tag, Fidesz-KDNP 

Tüdő László delegált tag, MSZP 

 

Helyi Választási Iroda  

Kölesd, Kossuth tér 2. (Községháza) 

Kirendeltség: Sióagárd, Kossuth u. 9. 

 

1. számú szavazókör címe: 

Sióagárd, Kossuth u. 2. (Általános Iskola) 

 
A 2. számú szavazókör címe: 

Sióagárd, Kossuth u. 2. (Könyvtár) 

 
Kölesd, 2014. március 24. 

dr. Baranyai Eszter s.k. 

 
e-mail: jegyzo@kolesd.hu 

www.harc.hu   www.kolesd.hu   www.sioagard.hu  www.medinafalu.hu 

 

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint a 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 

7052 Kölesd, Kossuth tér 2., 74/436-033 

mailto:jegyzo@kolesd.hu
http://www.harc.hu/
http://www.kolesd.hu/
http://www.sioagard.hu/
http://www.medinafalu.hu/
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A KÖNYVTÁR HÍREI 
 
Új könyvek a könyvtárban! 
 
Rosamunde Pilcher: Az ikrek jegyében 

Dan Brown: Inferno 

W.B.B.: Titkos becsület.... 

és még sok más kötet. 
 

Nyitvatartás: 
 
Hétfő: 15-19-ig 

Csütörtök: 15-19-ig 
 
Mindenkit szeretettel várok! 
 
Schüllerné Hedi 

 

 

Kedves Sióagárdiak! 

Megköszönjük, ha személyi jövedelem adója 1 %-át felajánlja a Sióagárdi Sport Egyesületünk javára!  

Adószám: 19240060-1-17 

           Köszönjük támogatását! 

 

 

 

Ebben az évben is támogathatja az egyesület működését a 2014. évi pártoló kártya megvásárlásával.  

A pártoló kártya 5000,- Ft/db áron kapható a hazai mérkőzéseken a pályán, ill. Ódor László elnöknél.  

A kártyával a hazai meccseken ingyenes részvétel biztosított.  

Előre is köszönjük! 

GYEREKSZÁJ 

 

Március 15-re emlékezünk 
 

Az óvodás Kémenes Barnus újságolta otthon, hogy március 15-re emlékezve 

 „Voltunk az ovival a kocsmafánál!”  

 

Választások előtt 
 

Mostanság, mikor a csapból is a közelgő választásokról szóló hírek folynak, pártok versengenek,  

szinte mindegyik nevében van „SZ” betű. 

Egyik este kislányom megkérdi, hogy vajon a „TSZ”-re is lehet szavazni? 

 

MAJÁLIS 2014 
 

Május 1-én majálisra várjuk a falu apraját és nagyját a sióagárdi sportpályára. Gyermek ügyességi- és  

csapatversenyekre várjuk a gyerekeket, továbbá alkotóműhelyt is tervezünk.  

Ezúton invitáljuk a baráti társaságokat a pálya körüli területen főzésre. 

A kispályás labdarúgó mérkőzésre a csapatok Kelemen Andrásnál jelentkezhetnek. 

Részletes program az áprilisi krónikában lesz olvasható. 



 6 

Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő.: Fábiánné Málek Judit, megjelenik: havonta;   
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Sióagárdi Kirendeltsége 

Hétfő:   ügyfélfogadási szünet 

Kedd - Csütörtök:  8.00-12.00  

  13-16.00 

Péntek:   8.00-13.00 

Elérhetőség: Kossuth L. u. 9. 

Tel.: 74/437-295 

E-mail: sioagard@sioagard.hu 

http://www.sioagard.hu      
 

ORVOSI RENDELŐ 
Cím: Kossuth u. 46.  
Tel: 74/437-051, Tel: 30/929-5645  

Horváthné Dr. Horváth Erika 

Hétfő, kedd, péntek:  8.00-13.00 

Szerda:   14.00-18.00 

Csütörtök:  11.00-13.00 

 vérvétel:    8.00-11.00  

VÉDŐNŐ 
74/437-022 

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS  

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
Székelyi Anikó Tel: 74/437-022, 74/443-825 

Fogadóóra: szerda 10-12 óra 
 

GYÓGYSZERTÁR 
Cím: Kossuth u. 6.  

Tel: 74/437-098 

Hétfő, Kedd: 11-13 óra 

Szerda: 16-18 óra 

Csütörtök, Péntek: 11-13 óra 
 

KÖNYVTÁR 
Cím: Kossuth u. 2.  

Vezető: Schüller Ákosné Hedi 

Hétfő: 15-19,  csütörtök: 15-19 óra 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ 
Cím: Kossuth u. 1.  

Vezető: Fábiánné Málek Judit  

Tel: 74/437-309  

Email: muvhaz@sioagard.hu 

A Teleház nyitva tartása: 
Hétfő: szünnap 

Kedd: 8-12 és  15-19 óra 

Szerda: 8-12  

Csütörtök:8-12 és 15-19 óra 

Péntek: 8-13 

Falugazdász fogadóórája 
Kedd: 13.00-16.00 
 

ISKOLA 
Cím: Kossuth u. 2. 

Tel: 74/437-016 

Vezető: Szűcs Józsefné 
 

ÓVODA 
Cím: Kossuth u.50.  

Tel: 74/437-079 

Vezető: Horváth  Andrea 
 

KÖRZETI MEGBÍZOTT 
Csipai János 

Tel: 06-30/419-2293 

Segélyhívó: 107 
 

SIÓ-KÖZ KFT. 
Vízmű telepkezelő:  

Balázs Mihály 70/930-9138 

Szennyvíz telepkezelő:  

Mészáros Ferenc 70/930-9137  
 

     Mécs, meg falióra 

Novemberi este van, még nyolc óra sincsen. Akkora hó szakadt a világra, hogy megbénult 

a közlekedés, és már több mint egy órája nincsen áram. Üldögélek a sötétben. Valami nagy 

nyugalom szállott rám. A tömény csendben csak az óra beszélget magában.  

Eszembe jut a régi petróleumlámpás világ. Meg a sötét szoba, amikor gyerekkoromban 

nem vittek el este a fonóházba. Egyedül maradtam, és sírtam a dunyha alatt rám nehezedő 

sötét csendben, nagyon sírtam. Féltem a sötétben, mert eszembe jutott a bagó, aki elviszi a 

rossz gyerekeket, meg a sötétben surranó boszorkányoktól reszketett a lelkem. Persze 

mindez csak addig tartott, míg a könnyeimtől átnedvesedett vánkuson bele nem zuhantam az 

álomba. Ez az emlék sokszor eszembe jut.  

Most itt ülök egy szál gyertya mellett a meleg szobában, hallgatom a csendet, és hagyom 

magamat emlékezni.Érdekes, gyergyával sohasem világítottunk, annak más volt a rendelte-

tése. Mécset égettünk, azaz petróleumlámpát, amit lehetett az asztalra tenni, falra, vagy 

gerendára akasztani. Meggyújtani csak akkor lehetett, amikor odakinn már eltűntek az ár-

nyékok, és matató félhomály ereszkedett a szobára. Potyára égetni nem volt szabad, mert 

az olajjal szigorúan takarékoskodni köllött.  

Volt egy álló lámpánk, az volt a nagymécs. Igen nagy becsben volt, mert talán harminc 

centi magas is volt a festett üvegből készült alsó része, és szép karcsú formáját valami 

ismeretlen színes virágokkal pingálták tele. Általában esténként nem ezzel világított a csa-

lád. Csak akkor került az asztalra, amikor nálunk volt a fonó, mert a nagy mécs jobban vilá-

gított, meg másnak ilyen nem volt.  

Úgy emlékszem, hogy még ebben a Pásztor utcai házban is meg volt. Valamely költözés-

kor letörött az alsó része, de az nem is látszott. Édes őrizgette még egy darabig, de aztán a 

villany világosságával ennek a lámpának is bealkonyult, és nyomtalanul eltűnt, mint annyi 

más kedves dolog, ami régebben széppé tette az életünket.  

Az óra ketyegéséről eszembe jut a régi falióra. Az ajtó, meg az ablak között lógott a 

falon abban a kicsi szobában, melyet valamikor fészerből alakítottak, és ez volt a konyha, a 

nappali, meg a hálószoba is.  Itt éltünk a nagymama, a nagypapa, Édes, meg én, így együtt 

15 éven át.  

A család elmondása szerint egyszer nagypapa hozta valamelyik vásárból. A családtól nem 

kapott dicséretet érte, mert már akkor sem volt új, de a papa megvédte szerzeményét, 

mondván ez olyan értékes, hogy még a „gimináziomba” sincsen ilyen. Persze ő a múzeumra 

gondolt. 

Valóban muzeális volt, mert fatengellyel működött. Két öntöttvas körte volt a nehezékje, 

melyek hosszú láncon lógtak alá. Az egyik kicsit nagyobb volt, az működtette az órát, a 

kisebb pedig az ütésekhez adta az energiát. A felhúzás a papa privilégiuma volt, más ahhoz 

nem nyúlhatott. Többször is elromlott, de a nagypapa – nemhiába volt ezermester --  mindig 

megreperálta. Ez is úgy eltűnt akár a mécs.  

Mintha ez a mostani óra is úgy ketyegne, pedig ez már elemmel működik. Képzeletemben 

látom a sétálóját, aminek kerek fémlapocska volt a nehezékje. Ezen fémlapocska le föl moz-

gatásával lehetett szabályozni az óra járásának tempóját.  

Érdekes, hogy mi módon szabályozódik az élet tempója. Most a gyertyafény melletti fél-

homályban minden olyan nyugodt. Nem várom türelmetlenül, hogy mikor gyullad fel a vil-

lany, nem hiányzik a televízió. Valami békességes nyugalom szállt rám, és az óra egyre 

hangosabban ketyeg.  

Írta: Szabadi Mihály  

mailto:sioagard@interware.hu

