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TUDÓSÍTÁS A DÓRA HAJÓRÓL

FARSANG AZ ISKOLÁBAN

Nézem a Naptárt, Január 6. Vízkereszt
napja, és néztem az internetes-műholdas
térképen a Dóra hajó útját: már a Karibtenger szigetvilága táját mutatja tartózkodási helyüknek.
Valami fantasztikus az eddigi megtett
út Horváth Attila és Családja számára,
akik két éves Föld körüli hajóútra indultak október végén Sióagárdról.
Akinek van internetes hozzáférése a
dorahajo.wordpress.com
hozzáférés
alapján a hajónaplóból részletes, izgalmas, érdekes és hiteles információkat
kaphat a család nagy kalandjának mindennapjairól.

Iskolánkban január 31-én rendeztük meg a hagyományos farsangi
bálunkat. A gyerekek már hetekkel előtte lázasan készültek a jelmezek
tervezésével. A szülők kreativitásának köszönhetően nagyon színes,
ötletes jelmezekben vonultak fel a tanulók.
Békésen megfért egymással a teknős, a bárányka, a rendőr,a kisbaba
az ószeres, a legyek, a páva, a horgász és a kínai sárkány. Felvonult a
Leányvár legfinomabb bora, a mézeskalács ház, a fagyi, a lufikban
habfürdő fiú, öregasszony és Hófehérke is. No, és nyomozott
Scherlock Holmes a kis tacskóval.
Már hagyomány, hogy a tanító nénik is beötöznek. Az idén seriff
maskarát öltöttek.
A zsűrinek nehéz dolga volt, de ajándék nélkül egyetlen jelmezes
sem maradt .A fődíj torta volt, melyet a szülők ajánlottak fel. Közben a
vidám gyereksereg a szülők által készített szendvicsek, finomságok
elfogyasztásával múlatta az időt. Majd hangulatos zene mellett ügyességi játékokban vehettek részt.

Folytatás a 3.oldalon

Folytatás az 5.oldalon

AZ I. SIÓAGÁRDI DISZNÓTOR
Kora reggel már ámulattal nézhettük, ahogy a böllérek
kései táncoltak, és gyakorlott mozdulataikkal hihetetlen
gyorsasággal darabolták fel a már leölt állatokat.
Hamarosan megérkeztek a lelkes gazdák, a mustrára benevezett pálinkájukkal, az asszonyok forralt boraikkal és a
kolbásztöltésre vállalkozó csapatok is fűszerszámaikkal és
jó adag versenykedvvel felvértezve.
A kolbásztöltők hat csapata között ott serénykedett a Töpörtyűk gyerekcsapata is, akiket nem lehetett meghatottság
nélkül nézni, ahogy a földön körülülték a kolbászhússal teli
nagy vájlingot és minden erejüket beleadva gyúrták az illatos fűszerekkel teli masszát.
Jó volt nézni a csapatok elszántságát, versenykedvét,
ahogy mindenki a szívét és tudása legjavát beleadta a készülő kolbászokba. Az együtt végzett munka, családias
hangulatban kovácsolta össze a társaságot.
A reggeli friss sült máj csuda finomra sikerült! Itt el kell mondani, hogy a konyha szakácsai igazán elkényeztettek bennünket. Az ő jó voltukból csupa otthonos ízek kerülhettek az asztalra. A húsleves, a pecsenye, a reggeli sült
máj, a fánk felülmúlhatatlan volt. Persze mondhatná bárki, hogy a leves hideg volt, de ez már annak a kis csapatnak a
gyakorlatlanságára fogható, akik nagy kedvvel és kemény munkával közel 300 terítéket szolgált fel a nap folyamán .
Folytatás a 2.oldalon
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AZ I. SIÓAGÁRDI DISZNÓTOR
Délelőtt játékos foglalkozás kezdődött a gyerekek számára, akik színes tündérkuckókat készítettek, majd pedig
mozizhattak egy kicsit.
Eközben vette kezdetét a zsűrizés. A pálinkamustra nagyon élvezetes volt. A 21 éves gyümölcspálinkától a 35
éves körteágyon érlelt törkölyön át, igazán különleges volt a felhozatal. 19 üvegnyi párlat várt a zsűrizők lelkiismeretes vizsgáztatására. A három kategóriában egy-egy nyertes találtatott, de a pálinkák legjobbja, Sióagárd Legjobb
Pálinkája 2015-ben csak egy pálinka részére volt elkobozható. Egyhangú döntés született.
A kolbászmustra nem kevésbé hozzáértő zsűritagok közreműködésével zajlott. Mi, kívülálló avatatlanok, már a
terítéken maradt kolbászok mennyiségéből megsejthettük a várható nyertest. Később aztán mindannyian megkóstolhattuk a 100kg húsból 6 féle recept szerint készült kolbászok garmadát. Mondhatom, hogy mind egy szálig elfogyott.
A forralt borok is, bár kisebb számban szerepeltek, de így is elkápráztatták sokféleségükkel a zsűri tagjait. Az ötletes fantázianevek mögött nem csak vörös, de rose és meggyborból készült különlegességek is akadtak.
A díjkiosztás, a Fecske Bábcsoport és a gyermek citerazenekar műsora, majd Badár Sándor sokak számára meghökkentő előadása után következett.
Az alábbi díjak lettek kiosztva:
Törköly pálinka
Gyümölcs pálinka
Ágyas pálinka

1. helyezett
1. helyezett
1. helyezett

Besei Tóth László – Kékfrankos 2014
Hotter Attila – Sárgabarack 2013
Kajsza Béla – Vegyes, Birs ágyon

Sióagárd Legjobb Pálinkája 2015.

Hotter Attila - Sárgabarack 2013

Sióagárd Legfinomabb Kolbásza 2015.

Balázs Mihály, Máté Csaba, Kiss Sándor, Gárdony Géza , és
Kaufmann Attila csapata

Sióagárd Legjobb Forralt Bora 2015.

Kabarcz Katalin Mennyei Ízek, Meggybor

A díjkiosztót követő vacsora és csomboros töltött káposzta után megkezdődött a tánc és néhányak részére a szinte
véget nem érő mosogatás, de mondhatom, hogy - bár a „személyzet” fáradtan, de -mindannyian jókedvűen zártuk
Sióagárd első disznótorát, remélve, hogy új polgármesterünk kezdeményezésére egy rendhagyó program vette ezzel
kezdetét.
Mindenkinek hálás köszönet a részvételért, a közreműködésért és a támogatásáért, amelynek köszönhetően
közel 100 000 ezer Forintot sikerült összegyűjteni az iskola és az óvoda javára.

„MENNYEI ÍZEK” MEGGYBORBÓL KÉSZÜLT ASZALT GYÜMÖLCSÖS FORRALT BOR

Hozzávalók:
7,5 dl meggybor, 2,5 dl víz, 5tk. Olvasztott virágméz, 1 rúd fahéj, 6db szegfűszeg, 3 szelet citromkarika,
1 db narancs szeletelve, 1 kis db vanília rúd, aszalt gyümölcsök: szilva, alma, meggy, szőlő, füge, 1 kupica meggy likőr (kínáláshoz: citromkarika)
Elkészítés:
Egy zománcozott edénybe helyezett narancsra öntjük a bort, vizet, meggylikőrt, olvasztott mézet és a fűszereket. Felforrósítjuk forráshoz közeli hőmérsékletre. Állni hagyjuk, majd leszűrjük és melegen citromkarikával kínáljuk.
Kivételes ital, elsősorban nőknek
MÁRCIUS 15.
Gyertyagyújtással emlékezzünk a szabadságharc hőseire! - Március 15-én 9 órakor a Kopjafánál
„Békét, békét a világnak,
De ne zsarnokkénytől,
Békét csupán a szabadság
Fölszentelt kezéből.”
(Petőfi Sándor)
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TUDÓSÍTÁS A DÓRA HAJÓRÓL
Azon sióagárdiak számára, akiknek nincs internetes
hozzáférése, pár információval és képpel próbálom felkelteni az érdeklődését a nagy vállalkozásra.
Amikor Attila és Erika az utat tervezték, arra a kérdésemre, hogy nem félsz, Erika, azt válaszolta: ez a hajó
biztonságos és egyáltalán nem
félek. Amikor a gibraltári képeket láttam az indulás pillanatáról a hajóról integető családról,
az jutott eszembe: hát azért ez
nem olyan nagy hajó, főleg az
óceánon.
Most a legutóbbi tudósításuk arról szól, hogy 3 hét alatt
szelték át sikeresen az Atlantióceánt és hajójuk a Karibtengeren lévő Rodney-öbölben
állomásozik. A Karib-tenger
szigetvilága a Föld egyik legizgalmasabb és legszebb tája és
ez a térképen nézve csak pár
négyzetcentiméter. A szigetek
közül is az egyik legkáprázatosabbat választották elsőként felfedeznivalóul: ez a Saint
Lucia szigete. Ezen a szigeten kötött ki először 1502-ben
Kolumbusz is, és annak idején szépsége miatt NyugatIndia Tündér Ilonájának nevezték el. A kellemes mediterrán éghajlatban az esőerdők, a gyönyörű vulkáni hegyek,
a szigeti barangolások életre szóló élményt nyújtanak a
család számára. Attila és Erika hajónaplós leírásai izgalmas útleírásként ismerteti az egzotikus tájak élményeit és
tapasztalatait. Beszámolnak a hétköznapi élet dolgairól,
milyen az ottani emberek élete, a pénz szerepéről, hogy
mennyire oda kell figyelniük adott esetekben arra, hogy
hol gazdaságosabb kikötni, vásárolni, vendéglátóhelyre
menni stb.
Saint Lucia szigete után az útirány Dominica és fővárosa, Roseau, majd Martinique, Guadeloupe és ahhoz
tartozó Iles des Santos sziget volt, majd Mari Cha III kikötője volt tanulságos élmény és utoljára a Famouth
harbour öbölben kötöttek ki, ahol pár napos ismerkedési
program után a szigetvilágot elhagyva folytatják majd
útjukat a terveik szerint a Panamai szoros irányába.
A szárazföldi és vízi utakon készült fényképek a leírtaknál sokkal jobban érzékeltetik a megélt kalandokat,
izgalmakat. Az óceáni naplemente, a hajó árbocát szerelő
Attila, a Napóleon ágyúján lovagló Dani, a lenyűgöző
hegyek hátterében álló kis család képe ezernyi gondolatot
és érzést juttat eszünkbe és szívünkbe. Ebben benne van a
féltés és az aggodalom és benne van a család iránt érzett
csodálat, a bátorságért és tudásért, ahogy ezt az utat megszervezték és haladnak a tervezettek szerint.
Nagyon jól viseli és élvezi a tengeri és szárazföldi örömöket és viszontagságokat Danika, aki egy-egy izgalmas,

de nehezebbnek tűnő kiránduláson, hegyi túrán, sereghajtóként bíztatja szüleit a cél elérésében. A hajón is jól érzi
magát: horgászik és evez, játszik és felfedezi a számára új
világot.
Erika kedves arca nyugalmat áraszt. Főző és sütőtudományát is sikerrel kamatoztatja a ringó hajó konyhájában kenyeret és kalácsot süt, a fiúk által kifogott tengeri
halakat szabdalja és készíti el. Egyegy rövidebb szakaszon-a mostani
szigetek között- még a hajót is vezette.
Megható volt számomra a hajó karácsonyi előkészületeinek képe, a
karácsonyi kaláccsal és a csillogó
díszekkel.
A sziget „bennszülötteinek” karácsonyi örömünnepén is részt vettek
egy gyönyörű templomban Guadeloupe szigetén. Leírásuk szerint kicsit
zajos volt, hiszen volt zene és tánc,
de átérezték a karácsony szellemét.
Az ünnepekre hangolódva ezt írja
Attila: „Megtettük az út egy nagy szeletét, de most az
Otthon felé tolódik el gondolataink súlypontja.”
Az itthoniak is Veletek voltak és vannak minden pillanatotokban, családotok és minden titeket szerető sióagárdi ember!
Kedves Dóra hajósok!
A szívmelengető B.Ú.É.K.-os képeiteket nézve mi is
kívánunk Nektek további utatokhoz jó egészséget, sok szerencsét, mindig Nektek való, jó hátszelet és érezzétek minden pillanatban, hogy visszavárunk Titeket!
Kedves Sióagárdiak!
Aki csak teheti, nézze-olvassa a dorahajo.wordpress.com
internetes címen Attila, Erika és Dani hajóútját! A Nekik
írt sióagárdi üzenetek erősítsék hitüket az út sikeres folytatásához és a szerencsés hazatéréshez!
Friss hírek a Dóra hajóról - január 23.- február 1.
Megérkezett a FEDÉLZETRE a hajó névadója
Horváth Dóri. A fényképes üzeneten a boldogságtól
ragyog a család! Így lesz igazán szép a hajózás.
A műholdas üzenetküldő szerint a Dóra hajó jelenleg még a Karib tengeren enyhén délre halad és várja
a jó szelet az induláshoz! Irány a Panama csatorna és
aztán: folytatódik a földkerülés, futunk a passzátszéllel, gondtalanul - írja a hajónapló.
Úgy legyen.
Kabarcz Katalin
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SZOMSZÉDOLÓ
Egy délelőtti napon a Polgármesteri Hivatal felé vettük az utunkat, hogy meginvitáljuk Balogh Györgyit, a mi kedves aljegyzőnket, egy jóízű beszélgetésre. Györgyi nagy mosollyal az arcán fogadott bennünket, amikor bekucorodtunk az irodájába.
Hogyan kerültél ide a mi kis falunkba?
Áprilisban lesz két éve, hogy itt dolgozom az önkormányzatnál, előtte tizenhárom évig
szintén a közigazgatásban dolgoztam gépjármű-igazgatáson. Eltöltöttem 13 évet ugyanazon a pályán és utána elkezdtem azon gondolkodni, hogy váltani kellene, mert kezdett
monotonná válni, hiányoztak a kihívások. Ez hozott az önkormányzat-igazgatás pályájára. Bevallom egyáltalán nem számítottam rá, hogy ilyen sokrétű egy kistelepülésen a
közigazgatás. Itt igazából néhány embernek kell ugyanazokat a feladatokat ellátni, mint
városban csoportoknak, osztályoknak a nagyobb szakapparátussal működő hivatalokban, persze nyilván ez adja a szakmám szépségét is.
Nagyon tetszik Sióagárdon az a fajta hozzáállás az itteniek részéről, hogy türelmesek,
hogy itt még megvan az a fajta együttműködés a hivatallal, ami a városokból eltűnőfélben van. A helyiek igyekeznek együttműködni, együtt élni a faluval. Ez nyilván más
kisebb településeken is így van, nem lehet összehasonlítani egy városi működéssel.
Nem titok, hogy ez egy közös hivatalként működik, és persze vannak más települések, ahova dolgozni járok, közel fele munkaidőmet például Harcon töltöm.
Szeretnél nálunk maradni véglegesen?
Terveim szerint igen, ezzel a szándékkal jöttem el az előző munkahelyemről. Amíg megtalálják bennem a számításukat az itt élők és a hivatali vezetés is, és én is őbennük, addig természetesen maradni fogok.
Vannak még egyéb jövőbeli tanulmányi terveid?
Igen, mivel okleveles közigazgatási menedzseri diplomával rendelkezem, úgy döntöttem, hogy elvégzem a doktorit is, így jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskolájába járok, ez egy három éves képzés, és most kezdtem a
második félévemet.
Ami még a terveim közt szerepel az a német és angol nyelvtanulás, hiszen az, hogy az embernek van középfokú
nyelvvizsgája, még nem jelenti azt, hogy feltétlenül tud folyékonyan beszélni, németül 11 évig, angolul 5 évig tanultam, jó lenne mindkettőt tovább fejleszteni.
Mesélj néhány szót magadról, hogy egy kicsit jobban megismerhessen a falu!
Szegedről származom, 23-24 évesen kerültem ide, előtte nem is ismertem ezt a megyét, idehozott egy akkori szerelem, aztán itt kaptam munkát és végül maradtam. Családom egy része most is Szeged él.
Az álmom az volt, hogy állatorvos legyek, de nem mertem megpróbálni az egyetemet, és inkább úgy döntöttem,
hogy Debrecenbe megyek az Agrártudományi Egyetem Környezetmérnöki Szakára, végül Vásárhelyen diplomáztam
le agrármérnökként. Ezután szerettem volna valami „életképesebb” szakmát, ezért átmentem pénzügyi-számviteli
területre és Zalaegerszegen szereztem a második diplomámat a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. Utána bekerültem
a közigazgatásba, akkor úgy néztem, hogy lenne értelme beletanulni az államigazgatásba, ezért elvégeztem az Államigazgatási Főiskolát, ekkor születtek a lányaim, azt a mai napig nem tudom, hogy hogyan sikerült befejezni két
kisbaba mellett, de néha úgy érzem, hogy akkor könnyebb volt tanulnom, mint most. Amikor ezt elvégeztem, akkor
néztem, hogy csak két év a mesterképzés és úgy döntöttem, hogy belevágok ebbe is és végig is csináltam, így a negyedik diplomámat ott szereztem tavaly.
Jelenleg Szekszárdon lakom, két ikerlány – Eszter és Csenge- anyukája vagyok, akik idén decemberben töltötték
be a kilencedik életévüket. Szerintem tavaly számukra az egyik a legnagyobb élmény itt a faluban az volt, amikor a
szüreti felvonuláskor felülhettünk a jegyzői hintóra és a kiscsikó miatt megbokrosodott a ló, ezt ők nagyon izgalmasnak tartották, és utána hetekig erről meséltek mindenkinek, meg arról, hogy a „jegyző bácsi” mennyire megijedt és
végig szorosan kapaszkodott.
Ismét el kell mondanom, hogy milyen nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy annak ellenére, hogy nem vagyok
idevalósi, nem is lakom itt, mégis felkértek, hogy üljek fel a jegyzői hintóra, nagyon jól esett. Igyekszem jelen lenni
a falu életében nemcsak munkaidőben, hanem azon kívül is, nem pusztán kötelességből, hanem, mert jól érzem itt
magam.
→→→
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Mit szeretsz csinálni a szabadidődben?
Nagyon szeretek sütni, kipróbálni mindenféle, akár bonyolultabbnak tűnő recepteket is. Kedvelt időtöltéseim közé
tartozik még a biciklizés, igazság szerint meglehetősen aktív életet élünk, a családdal sokat járunk túrázni akár gyalogosan is, gyakran kirándulunk például Óbányára és a Gemenci erdőbe. A lányokkal voltunk már bobozni, kalandparkban, minden izgalmas dolgot kipróbálunk. Volt szerencsém kipróbálni a vízisíelést és a kajakozást is Szerintem
életünk legértékesebb részei ezek a pillanatok.
Fürdőszerető család vagyunk, Domboriban van is egy kis nyaralónk, amit a szüleimtől örököltem, amikor nem
túrázunk hétvégén, és tehetjük, akkor biztos, hogy egy fürdőhelyre megyünk kikapcsolódni.. Az őszi vagy téli szünetben szinte családi hagyomány, hogy fürdőzni megyünk, tavaly például Zalakaroson voltunk, ott van szerintem az
ország egyik legjobb fürdője. Korábban Sümegen, Harkányban, Egerben töltöttünk el néhány napot az őszi-téli időszakban.
Hallottuk, hogy van jogsid nagymotorra? Ez tényleg igaz?
Igen, négy éve elkapott egy ilyen érzés, amikor Erdélyben jártunk egy motoros túrán, hogy én is szeretnék megtanulni motorozni. Le is tettem a vizsgát és utána vettünk egy 400 cm3s nagymotort. Párszor dolgozni is kijártam vele.
Szerettem, de végül mégis megváltam tőle, mert a család mellett öncélúnak tűnt, hiszen a lányaim és a férjem nem
tarthattak velem az útjaim során, és hát valljuk be, azért veszélyes sport is és nincs szükség rá, hogy felesleges kockázatnak tegyem ki magamat két gyerek mellett, de jó érzés volt kipróbálni.
Készítette: Illés Adél és Tamás Edina
BORVERSENY

FARSANG AZ ISKOLÁBAN

Sióagárd Község Önkormányzata és a Leányvárért Egyesület
ebben az évben is megrendezi hagyományos borversenyét,
melynek tervezett időpontja 2015. március 20-án 09 óra,
helye a Művelődési Ház (Sióagárd, Kossuth u. 1.).

A bál az izgalmas tombolasorsolással fejeződött be,
ahol a szülők, vállalkozók, helyi támogatók által felajánlott tárgyak kerültek kisorsolásra.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatónknak a segítséget, hiszen a bál bevételéből a tanév
végére tervezett kirándulást szeretnénk megszervezni.

A részvétel feltételei: fajtánként három 0,75 literes palackos
minta leadása, melyen fel kell tüntetni a fajtát, az évjáratot,
és a jeligét.
Ehhez mellékelni kell zárt borítékban a termelő nevét és lakcímét, a borítékon kívülről pedig a jeligét kell feltüntetni.
A nevezési díj 600 forint, mely tartalmazza a versenyző vacsorán való részvételét is.

Tisztelettel: Az iskola tanulói, pedagógusai

Minták leadási határideje: 2015. március 19-én 08-12-ig és
14-18-ig, a Művelődési Házban.
Eredményhirdetés: 2015. március 20-án 19 órakor a
Művelődési Házban.
Ebben az évben is megrendezésre kerül a közös hivatalt
működtető települések borversenye, ezúttal Medinán. A
tervezett időpont 2015. április 10.

A cikk szerzői: a 4. osztályosok és a tanító néni.

AZ ORVOSRA VÁRVA
Februári reggel van, vérvételre ballagok az orvoshoz. A sok hó, ami az előző héten leesett nagykabátként takarja be a falut. A járdára helyenként ráfagyott a letaposott hó, csak vigyázkodva lehet haladni. Nyolc óra elmúlt, néptelen az utca, már mindenki a szolgálati helyén van. Csak egy-egy elrobogó autó
bontja meg a csendet, no meg a kutyaugatás, de az nem számít hangoskodásnak, része a falusi csendnek. Az egyik porta kapuja nyitva, egy traktor áll az
udvaron, hátul férfiak hangoskodnak, borízű nevetések tudatják az arrajáróval, hogy ott disznóölés van.
A rendelő előtt ketten várakoznak. Egy asszony a kapu előtt a hídon ácsorog, egy idős férfi az ajtóban toporog. Köszönök, ahogy illik, le is kezelünk
egymással. Józsi - aki nyolc évvel idősebb nálam - mondja, hogy még zárva az ajtó. Én azért megnyomom a kilincset, az ajtó nincs bezárva, bemegyünk, a
váróban már működik a fűtés. Fogasra akasztjuk a kabátokat, és készen a várakozásra helyet foglalunk. Józsi a bejárat mellé ül, mert ő az első. Én tudom,
hogy sokat kell várni, mert az asszisztensnő a falut járva, az otthonbetegeskedőktől gyűjti a vérmintákat. Az idő erre van szánva, türelmes vagyok. Józsi
kezdi a beszélgetést. Elmondja, hogy ő érkezett elsőnek, hogy biciklivel jött, még az ilyen havas utakon is azzal közlekedik, mert rosszak a lábai. Én igyekszem a megszokott beszélgetési sablonokkal válaszolgatni, de tudom, hogy válaszaimnak semmi értelme, mert a beszélgetőtárs teljesen süket.
Folytatás a 6.oldalon

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA
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Tel.: 74/437-295
E-mail: sioagard@sioagard.hu
http://www.sioagard.hu

ORVOSI RENDELŐ
Cím: Kossuth u. 46.
Tel: 74/437-051, Tel: 06-20/9470258
Helyettes háziorvos: Dr. Kovács Éva
Hétfő, szerda, péntek: 12.00-14.00
Kedd, csütörtök:
11.00-13.00
vérvétel:
csütörtök: 8.00-11.00

VÉDŐNŐ
Szabó Kata
Tel: 30-2758-472, 74/437-022
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GYÓGYSZERTÁR
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Tel: 74/437-098
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Cím: Kossuth u. 2.
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Hétfő: 15-19, csütörtök: 15-19 óra

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ
Cím: Kossuth u. 1.
Vezető: Gergely 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: 20/296-1495
Szennyvíz telepkezelő:
Mészáros Ferenc:20/294-4387
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AZ ORVOSRA VÁRVA

Józsi kezdi a beszélgetést. Elmondja, hogy ő érkezett elsőnek, hogy biciklivel jött, még az ilyen havas
utakon is azzal közlekedik, mert rosszak a lábai. Én igyekszem a megszokott beszélgetési sablonokkal válaszolgatni, de tudom, hogy válaszaimnak semmi értelme, mert a beszélgetőtárs teljesen süket. Ő azonban csak
mondja. Lassan beszél, nem a falusi beszélgetésben megszokott hangerővel. Mint ahogy illik, nézünk egymásra, de a szó meg a válasz elvetődik egymás mellett.
Látom, hogy az értelmes társalgás nem tud kialakulni, ezért valami olvasnivaló után nézek, hogy elmeneküljek a válaszadás kötelezettsége elől. De Józsi nem adja föl. Elmondja, hogy reggel két helyen is ríkatták a
disznót, azt is megmondta, hogy ki vágott, meg azt is, hogy vette-e, vagy maga nevelte a vágni valót. Egy
hirtelen fordulattal rákérdez, hogy a fiam megjavította e már a hordót. Én próbálom felvilágosítani, hogy nem
javítást kért az ő fia, hanem új hordót rendelt. A választ természetesen nem érti. Mondja tovább a magáét,
hogy már ű - azaz a fia – fejti a borokat, az rendezi a hordókat is.
Egy több éves magazin kerül a kezembe, amely divatról, sztárokról szól, mindenféle pletykákkal fűszerezve. Nem szeretem az ilyen témákat, de most úgy teszek, mintha nagyon belefeledkeznék az olvasásba.
Józsi nem tágít. Mondja-mondja a magáét, néz rám, és nekem időnként muszáj viszonozni a tekintetet, és
mondani is valamit. A szemben ülő asszony többször is felvilágosít mondván, hogy az öreg semmit se hall.
Én közben akaratlanul is felidézem az emlékeimben, hogy ki is ez a Józsi. Jó középparaszt családban
született. Megtanult mindent, amire a gazdálkodáshoz szüksége volt. Meg is örökölte a vagyont, amivel boldogulnia lehetett volna. Az istállóban tehenek sorakoztak, muralovak után zörgött a kocsi, amikor végighajtott
az utcán. Ám a történelem közbeszólt. Nem lehetett gazdaember. A földet be kellett adni a közösbe, neki pedig
téesz tagként, dirigálásra kellett volna dolgoznia. Ebbe a változásba nem tudott beletörődni, más utat keresett, és mint ahogy abban az időben több sorstársának is, a sofőrség felé vezetett a menekülés az útja.
Lapozgatom a folyóiratot, pedig egyáltalán nem érdekel, ami benne van. Divat, kozmetika, pletyka. Ráadásul majdnem minden személy, akit abban megemlítenek nem magyar. Leírják, hogy a híres amerikai sztár
babát vár, de nem tudni, hogy a sok szeretője közül ki a gyerek apja. Mi közöm hozzájuk?
Józsi folytatja a tájékoztatást. Azt taglalgatja, hogy kitől érdemes hízót venni. Mer ez, meg az egészben
eteti a kukoricát, legföllebb egy kis árpát kever bele, nem törődik avva, hogy a disznó úgy csak elpocsékujja a
drága takarmányt. De a Pisti a Hideg utcába darát etet, még le is forrázza. Anná aztán gyorsan nyől a disznó,
meg zsírja is háromszor annyi lesz, mind amannak. Meg arról is tájékoztat, hogy a Misa, ott az Öregutcába
nem meri leszúrni a disznót, pedig hentes mesterséget is tanult.
Minthogy a faluban mindenkit ismer az ember, tudom, hogy egy közlekedési vállalatnál dolgozott. Mindenre fogékony paraszti eszével a gépek között is megtalálta a boldogulást. Egy találkozásunk alkalmával arról
mesélt, hogy leemelték a teherautóról, és garázsmestert csináltak belőle. Akkurátusan dolgozva tekintélyes
szakember lett. A nyugdíj lehetne több is, de nem panaszkodik.
Elfogyott a folyóirat, másikat keresek. Az sem érdekesebb, de úgy teszek, mintha nagyon olvasnék.
„Milyen a jó pasi?” ez a címe egy írásnak, lapozok. Fényképpel illusztrál hír, hogy az Oszkár-díjas hajszobrásznak testre szabták az autóját. Legyen boldog vele, viselje egészséggel.
Egyszer már valahol leírtam, az agárdi asszony létformája, hogy beszél. Úgy látszik ez nemcsak az asszonyokra igaz. Már mintha nem is engem célozna a szavaival, mondja-mondja. A lábai rosszak, de biciklivel még
akárhová elmén. Meg dolgozik egész nap. A szöllőt, meg a borok kezelését már a fiára bízta, neki ott van még
a kert, a ház körül is akad mindig tennivaló, van egy kis műhelye, abban is el tudja foglalni magát. Megtudom,
hogy most vette le a sonkákat a füstről. Azt is elmondja, hogy január 26.-án volt nyolcvanegy éves, és az a
nap, amelyiken született, az évszázad leghidegebb napja volt.
Ha nem is nézek rá, hallom, amit mond. Értem is, hogy a több évtizedes kényszerű kitérő után a nyugdíjazással újra a régi ember lett. Újra hiteles tagja a faluközösségnek. A városi munkahely emlékei elhomályosultak. Arra kell gondolni, hogy mikor mivel kell permetezni, hogy a hordón ki kell cserélni az abroncsot. A gondot az okozza, hogy kitől vegyen hízót, mennyi az ára a választási malacnak. Talán gazdálkodik is, mert a régi
birtok után kapott kárpótlási jegyekkel újra földtulajdonos lett. Érdekli, hogy a bérlő gazdaság mit vetett,
hogy mennyi a kukorica ára, meg mit hozhat a napraforgó.
Nyílik az ajtó, fiatalos lendülettel jön az asszisztensnő, kezdődhet a vérvétel. Józsi, mert ő érkezett elsőnek az ingujját feltűrve odatoporog az ajtó elé, türelmetlenül várja, hogy szólítsák. Amikor kijön, már az ajtóban gombolja az ingét. Amíg felveszi a nagykabátot, még elmondja: siet haza darálni a tikoknak, meg tápot is
hozni kell, köll a táp, mert a tavalyi jércék már elkezdtek tojni. Lekezel, aztán indul, mert dolga van.
Nem kell sokáig várnom, indulhatok hazafelé. A reggeli nap fénye megcsillan a havon. A bolt előtt asszonyok társalognak. „Na beszélgetnek?”, „Má mész hazafelé?” így köszönünk egymásnak. Akaratlanul is benézek az udvarba, ahol a disznót ölték reggel. Az áldozat már a rénfán lóg, az emberek borospohárral a kezükben hangos szóval hányják-vetik a világ dolgait.
Sióagárd, 2010. február 23.
Szabadi Mihály
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