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BECSENGETTEK
Idén szeptember 1-je épp hétfőre esett, úgyhogy még eltéveszteni sem lehetett az iskolakezdés napját. Kiadós zuhé
kísérte kapuig az iskolásokat, így búcsúzott végleg a gyerekektől a nyár.
A kisdiákok nagyon örültek egymásnak, alig győzték kibeszélni magukból a rengeteg élményt, kalandot. A csivitelés lassan abbamaradt, elkezdődött a tanévnyitó ünnepség. A kedves kis műsor után Szűcs Józsefné
tagintézményvezető vette át a szót, elmondta, hogy örömükre idén nagylétszámú első osztályt köszönthetnek, 12-en
vannak a kis elsősök, velük együtt a iskola tanulóinak száma 35 fő lett.
Háry János polgármester minden nebulónak ajándékcsomagot adott át,
mely tartalmazott egy Sióagárd címerével ellátott pólót is - és arra bíztatta
őket, hogy érdemes jól tanulni.
Mi is kívánunk a kis elsősöknek sok élményt, kitartást az iskolában!
Az Általános Iskola délutáni választható foglalkozásai: kreatív klub,
dráma, olvasókör. Színházbérletük is lesz a tanulóknak, emellett a
Művészeti iskola is elkezdődött.
Karate edzésekre még jelentkezőket várnak.
A képen az első osztályos tanulók

Kedves Sióagárdiak!
Ismét eltelt négy esztendő, újra helyhatósági választásokra kerül sor. Nagy lehetőség ez a választópolgárok számára, hiszen a megfelelő személy választásával most öt évre dönthetnek a település jövőjéről és
egyben ítéletet is mondhatnak az elmúlt négy évben tevékenykedő választott tisztségviselők munkájáról.
Az utóbbi tizenhat esztendőben polgármesterként szolgáltam Sióagárdot, mert ez a tisztség szolgálat és
nem hatalom, sok-sok alázattal kell ezt a feladatot ellátni. Az Önök segítségével sok dolgot sikerült megoldanunk, ami a településen élők javát szolgálta, a sióagárdi létet tette szebbé, nyugodtabbá, boldogabbá.
Emelt fővel tekinthetek vissza a közös munkánkra, hiszen az utánunk következők láthatják, hogy nem telt
el hiába ez a hosszú időszak, példával szolgálhat számukra a nyom, ami maradt.
Gyorsan elrepült a tizenhat év. Nem gyűjtöttem vagyont ezalatt, de lelkiekben sokat gazdagodtam. Életem szép időszaka volt az itt töltött esztendők sora, mégis úgy döntöttem, hogy ezt a feladatot ezután másnak átadom azzal, hogy a település és az itt élő emberek akaratát és érdekeit figyelembe véve végezze majd
munkáját. Természetesen, ha szükség van a segítségemre, állok a falu rendelkezésére, úgy, mint települési
képviselő, amennyiben bizalmukkal megtisztelnek, és október 12-én szavazatukat rám adják.
Köszönöm minden sióagárdi polgárnak azt a segítséget és támogatást, amit munkám végzéséhez nyújtott, kívánom, hogy jó egészségben teljenek napjaik, és településünk, szeretett Sióagárdunk felvirágzásán
továbbra is együtt munkálkodjunk.
Sióagárd, 2014. szeptember 15.
Háry János, polgármester

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA

2

VIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

KÖZLEMÉNY
Tisztelt Leányvári ingatlantulajdonosok!
Sióagárd- Leányvárban a Kotyogó-köz alsó szakaszának egy részét omlásveszély miatt le kellett
zárnunk. Kérünk minden szőlősgazdát, tanya- és háztulajdonost, hogy vegyék figyelembe a felhívást
és a szóban forgó területet lehetőség szerint megkerülve közelítsék meg ingatlanjaikat.

Köszönettel: Háry János polgármester
RUHABÖRZE

A Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat valamint a Művelődési Ház
közösen jótékonysági ruhabörzét szervez. Feleslegessé vált, megunt, de mások számára még használható ruhaneműt, lábbelit, játékokat, használati tárgyakat várunk, amik közül október 1-én de. 10-12 óráig az arra rászorulók,
érdeklődők ingyenesen válogathatnak.
Várjuk a börzére azokat is, akik árulni szeretnék a saját portékájukat, őket
kérjük, hogy előre jelezzék részvételi szándékukat.
Felajánlásaikat Művelődési Házba várjuk szeptember 30-ig a nyitvatartási
időben.
Bővebb információért kérem hívja a 437-309-es számot.
KÖSZÖNET

Az ovisok egy csoportja az új szőnyegen

Nagy meglepetésben részesültek a Sióagárdi óvodások 2014.
szeptember 5-én reggel.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői Hámoriné
Glück Terézia vezetésével, valamint Háry János polgármester
úrral látogattak el az óvodánkba.
Gyönyörű, színes, puha, vastag 2-2 db játszószőnyeget adományozott a Német Nemzetiségi Önkormányzat a csoportoknak.
A gyerekek örömmel és lelkesen vették birtokba a szép szőnyegeket, majd azonnal megkezdődött rajtuk a játék.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Német Nemzetiségi Önkormányzat adományozó támogatását, mellyel hozzájárultak a
csoportszobáink esztétikus megújulásához.
Köszönettel: Horváth Andrea, Óvodavezető

„Megölték szegényt…” - Szabadi Mihály írása
Nyár volt. Már a reggeli órákban is melegen sütött a nap. A diófa lombja napernyőként borult az asztal fölé, hűsítő árnyékot adva a pince
előtti térnek, ahol az ebéd előkészületei folytak. Valami dolgunk volt a borokkal, és kivonult az egész család. A megszokott munkamegosztás
szerint végezte mindenki a dolgát, tettünk-vettünk, ám figyelmünket nem tudta elkerülni a természet, mely velünk együtt élte mindennapjait.
Az orgonabokrok sűrűjében verebek tollászkodtak, talán bőséges reggelit találhattak maguknak, mert nemigen mozogtak, cserregésük jelezte csak, hogy sokan vannak. Ám a feketerigók szorgalmasan keresték az eleséget, mert valahol a fészekben tátott szájú fiókák várták a kukacot. Libbenve szálltak a fagyalról a kecskerágóra, onnan meg le a fű közé. Fürge lábbal szaladgáltak, meg-megálltak, csipegettek, de közben fel
-felemelték a fejüket, vigyázkodtak, mert a környéken kóbor macskák is vannak. Egyik-másik a diófa ágán fújta a nótáját, szerelmes énekét
visszhangozta a berek.

Folytatás a 6. oldalon
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SZÜRETI VIGADALOM 2014. SZEPTEMBER 27.
Szeptember 27-én, két gyorsan eltelt év után ismét Szüreti Vigadalomra hívjuk Sióagárd lakosságát.
Rendhagyó módon idén 16 órakor indul a menet az iskolaudvarról, 15 órától ugyanitt már várjuk az a
fényképezkedni vágyókat.
Vendégeink lesznek a Bogár István, Hagyományőrző Egyesület Őcsényből, a Bonyhádi Ifjúsági Fúvószenekar valamint a Teveli Fiatalok Egyesülete.
Megállóhelyek:
1. Óvoda környéke, 2. Széchenyi u - Rákóczi u. kereszteződése (Hotter-sarok),
3. Domi Presszó, 4. Zrínyi u -Rákóczi kereszteződés (Keló).
Köszönjük, hogy a korábbi években a megállóknál többen is készültek süteménnyel, pogácsával,
üdítővel, borral és megkínálták a fáradt de lelkes vonulókat. Higgyék el, nagyon örültek neki! Kérni
szeretnénk, hogy aki kedvet érez magában, és ezzel is szeretné színesíteni a programot, kínálja a résztvevőket!
A gálaműsor terveink szerint 18 órakor kezdődik az iskolaudvaron felállított nagy sátor alatt, az említett vendégek és
a Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület és utánpótlás csoportuk fellépésével. A tánccsoportokat Szemző Angéla és csapata
kíséri.
A gálaműsor végén kezdődik a Nagy reneszánsz vacsora. Hatalmas érdeklődés kísérte a felhívást és közel 250-en jelentkeztek, hogy megkóstolhassák az alábbi a finomságokat. A Faddi Varga család már javában készülődik, elöljáróban
közöljük az ételek sorát, és egy kis magyarázatot mellé, hogy mik is kerülnek terítékre:

Harcsa éles lével – savanykás és fűszeres harcsa
Ökörnyelv mondolatormával - őrölt mandula + tejföl + torma
Őzpástély tésztában sütve, csipkesásával - őzpástétom csipkebogyómártással
Királysaláta gyümölcsbe bélelve - zelleres, almás, sajtos saláta
Juhhús újságban káposztafővel - káposztás bárányragu
Sodrott hús - marhahúsba csavart sertéshús hagymaágyon
Leizzasztott köleskása - köleskása szalonnapörccel megszórva
Nyúlfi foghagymával tejfölös lében, árpakásával
Ropogós harcsafiak fűszerszámokkal - harcsasült
Hétfüves tyúkfi megtöltve - fűszeres töltött csirke
Malacznak az bűrében csinált étök - húsos töltelékkel töltött egészben sült malac
Gezemice saláta - vegyes saláta
Beatrix kalács - mazsolás kalács
Fényes littárium - mézes süteménykosárba töltött gyümölcssajt
Mazsolás, littáriumos túrósbéles
Friss, idény gyümölcsök
A vacsora rendje: Kérjük hozzák magukkal vacsorajegyüket, ennek átadásakor egy tányért és evőeszközöket, valamint szalvétát
fognak kapni. A 16-féle ételből 5-féle ételt választhat mindenki - elkerülendő a gyomorrontást -, a tányérra helyezésben önkéntesek fognak segíteni Önöknek.
Türelmüket kérjük, hisz valószínűleg a sorbanállás időt vesz majd igénybe, de higyjék el, megéri!
Italról és pohárról kérjük mindenki gondoskodjon magának!
20.30-kor az országos rendezvénysorozat, az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek!” program részeként mi is meggyújtjuk SzentMihály tüzét. A tűzgyújtás szintén az iskolaudvaron történik.
21 órakor kezdődik a batyus szüreti bál, a helyszín marad az iskolaudvar, hááát, öltözzünk melegen :)
A zenét, ahogy 2 éve is, Simon Gábor szolgáltatja, a büfét Keló üzemelteti. Lesz tombolasorsolás is, továbbra is várjuk a tombolatárgy
felajánlásokat, ezúton is köszönjük az eddigi tombolatárgyakat! A bál hajnali 3-ig tart majd.

Esős idő esetén a felvonulás elmarad. A gálaműsort 18 órakor megtartjuk a sátor alatt, a reneszánsz vacsora
kezdete is 19.30 marad. A bál helyszíne is marad az iskolaudvar, fedett sátor.
Találkozzunk, érezzük jól magunkat együtt szeptember 27-én!

Ezúton köszönjük a borfelajánlásokat az alábbi borosgazdáknak: Páli Mihály-Bezerédj u.,
Barsi Mihály- Zrínyi u., Kovács Tamás-Leányvár, Háry János-Bezerédj u.
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A PÉCSI EGYHÁZMEGYE FELHÍVÁSA
Kedves Zarándoktárs!
A Pécsi Egyházmegye első, két útvonalon induló bátai
zarándoklatra hív!
1. Útirány: Mohács (Fogadalmi templom) az 56-os
úton haladunk, megállók a volt Ezüstfenyő fogadó parkolójában, ill. Dunaszekcsőn, a templom mellett, majd Bátán (az út kb. 24 km hosszú).
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Kérjük, érkezzen időben!A gyülekező ideje alatt vehetik át a betegkártyákat illetve érdeklődhetnek a szükséges tudnivalókról.
Indulás 6:00 órakor.
2. Indulás: 2014. október 04.
Gyülekező 6:30 órától Mohácson a Forgalmi templomban.
A gyülekező ideje alatt is hirdetjük a szükséges tudnivalókat, és itt vehetők át a betegkártyák.
Indulás 7:00 órakor.

2. Útirány: Szekszárd (Bricostore Áruház parkolója a
TESCO mellett) Várdomb és Bátaszék a templom melTudnivalók kerékpárosoknak
lett, Báta (az út kb. 28 km hosszú).
Gyülekező 10:30- kor Szekszárdon a Bricostore parkolójában, majd imádság és indulás Bátaszék felé. Mohácson
Fontos tudnivalók: A zarándoklaton gyalogosan, kegyülekező 11:00-kor a Fogadalmi templomnál, majd
rékpárral, autóbusszal vagy személyautóval is részt lehet
imádság és indulás az 56-os úton Bátaszék felé.
venni. Jelentkezni a saját plébánián, ill. a Pécsi Egyházmegye Pasztorális Irodáján lehet a 0672/ 513-011-es teleÚtközben
fonszámon vagy e-mailben:
Gyalogosként bárhol lehet csatlakozni a menethez. A
pasztoralis@pecs.egyhazmegye.hu
megállóhelyen, amelyek 8 km-enként vannak, lehet megpihenni. Az út során folyamatos orvosi ügyelet lesz.
Kérjük, hogy a gyülekező alkalmával minden zarándok
Amely plébániának van hordozható hangosítása, zászlója,
kérjen a rendezőktől betegkártyát. (Kérjük, amennyiben
településtáblája, kérjük, hozza magával. Jó volna, ha előkrónikus betegsége van, beszélje meg háziorvosával,
imádkozó vezetné a csoportot. A megállóhelyeken és érhogy vállalhatja-e az utat).Bátán a templom személyautókezéskor ivóvizet osztunk szükség szerint, amelyért nem
val nem közelíthető meg kivéve, ha beteg vagy idős emkell fizetni!
bert szállítanak, de parkolni kizárólag a lezárt területen
kívül lehet!Személyautók számára parkolási lehetőség a
Megérkezés
településen a Fő utca két oldalán lesz. Papok illetve a se- A Bátai templomban közös imádság lesz. A kegyhelyen
gítők kérhetnek parkoló kártyát a megadott címen.
gyónási lehetőséget biztosítunk. Táblákkal jelezzük, hol
találhatnak gyóntató atyákat.
Indulás: 2014. október 04. Gyülekező 5:30 órától
A zarándoklatot záró ünnepi szentmisét 15:00 órakor muSzekszárdon a Bátaszék felé vezető út bal oldalán lévő
tatja be a Bátai templomban S.E.R. Udvardy György péTESCO mellett, azaz a Bricostore parkolójában.
csi megyéspüspök, a jelenlévő papság koncelebrálásával.
Szervezők
IDŐSEK NAPJA

2014. október 2-án (csütörtökön) a Művelődési Házba várjuk községünk 60. életévét betöltött polgárait.
Délután 16.30-tól egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetnek részt, majd kis műsorral kedveskedünk nekik.
Egy óvodás versmondó, a Fecske Bábcsoport valamint a Szekszárdi Nótakör szólistái lépnek színpadra.
A műsor után az Önkormányzat vendégeli meg a szépkorúakat.
Kedves Szépkorúak, várjuk Önöket szeretettel!
FELHÍVÁS
Kedves Sióagárdiak!
Ismét segítséget kérünk Önöktől.
Kérjük, hogy aki használható állapotban lévő, bármilyen lakberendezési tárgyat, elsősorban mosógépet,
hűtőszekrényt, szőnyeget, szekrényt elajándékozna és ezzel egy rászoruló családot segítene, kérem hívja
Székely Anikót a 74/443-825-ös számon. Szerdánként de. 10-12-ig keresheti őt a
Védőnői helyiségben személyesen is, vagy a 74-437-022-es számon.
Felajánlásaikat ezúton is köszönjük!
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és az ellenfél a második félidőre már nem állt ki. Az ügyben a
Labdarúgó Szövetség fog dönteni.
1. forduló, Tengelic- Sióagárd 1:1 (1:0) 2014. 08. 24. Góllövők: Schaffler B. (4), Simon Gy. (2), Vass (2), Tóth M.,
Horváth V.
Tengelic: 100 néző

SPORTHÍREK

Vezette: Rácz Z.
Sióagárd: Szegletes -Vajda, Mosonyi, Kelemen (Orosz), Czinege –Feller (Shmidt), Acsádi (Orbán cs.), Tóth Adrián, Horváth
P. –Tóth Attila, Schaffler D.
Edző: Szabó Tibor
29. perc: Czinege becsúszva próbált menteni egy szép vendégtámadásnál, balszerencséjére a labda fölrepült a lábán és a tehetetlen Szegletes kapus fölött a hálóba hullott. Öngól: 1: 0
88. perc: Szép támadásfutott a jobb oldalon, Vajda- Shmidt volt
a labdaútja, akinek beadását a berohanó Schaffler D. a jobb sarokba fejelte. 1: 1
Góllövők: Czinege (öngól), illetve Schaffler D.
Jók: Mosonyi, Tóth Adrián, Schaffler D.
Összefoglalva: Csapatunk gyorsan és jól kezdett, néhány gólhelyzetet is kialakított, de ezek kimaradtak. A balszerencsés
öngól után is egyenlő ellenfél volt a félidő végéig. A második
félidőben fokozatosan felülkerekedett és a kiállítások után döntő
fölénybe került, de a győzelmet nem sikerült megszerezni.
Ifjúsági csapatunk: Magabiztos 12: 1 (6:0) győzelmet aratott
előző évi bajnokhoz méltóan.
Góllövők: Schaffler B. (3), Szabó B. (2), Simon Gy. (2), Sümegi (2), Győrfi, Horváth J., öngól
2. forduló, Sióagárd- Madocsa 2:5 (1:1) 2014. 08. 31.
Sióagárd: 90 néző
Vezette: Szappanyos
Sióagárd: Szegletes- Auth G., Mosonyi, Tóth Adrián, Horváth
P., Smidt (Orbán Cs.), Orosz, Tóth F., Nagy M.- Tóth Attila,
Schaffler D.
Edző: Szabó Tibor
13. perc: Orosz jó ütemben ugratta ki Schafflert, aki a kifutó
kapus mellett a jobb alsó sarokba passzolt. 1:0
44. perc: Bal oldali vendég szabadrúgás után Orosz fején megcsúszott a labda és a kapu jobb sarkába pattant. Öngól: 1:1
55. perc: Szép vendégtámadás után jó ütemben ugratták ki Szakácsot a jobb oldalon, aki laposan a hosszú sarokba lőtt. 1:2
70. perc: Böde elment a bal oldalon, beadását ismét Szakács
lőtte a jobb sarokba. 1:3
71. perc: Tóth Adrián nagy labdával ugratta ki Schafflert, aki a
kifutó kapus fölött a jobb sarokba emelt. 2:3
72. perc: Czinege fölöslegesen cselezett, elvették tőle a labdát
és a jobb oldali leadást. Böde kapásból lőtte a jobb sarokba. 2:4
75. perc: Ismét a jobb oldalon futott a vendégek támadása a
magas leadást Böde zavartalanul fejelte a rosszul helyezkedő
védőink között a jobb alsó sarokba. 2:5
Góllövők: Schaffler D. (2) illetve Szakács (2), Böde (2), Orosz
(öngól)
Jók: Szegletes, Mosonyi, Tóth Adrián, Schaffler D., illetve
Rein, Hahn, Szakács, Böde
Összefoglalva: Számunkra jól indult a mérkőzés, szép támadásokat vezetve, korán megszerezte csapatunk a vezetést. Az első
félidő végén Orosz szerencsétlen öngólja ugyan rosszkor jött, de
a 72. percig partiban voltunk a tavalyi bajnokkal. Czinege óriási
hibája után azonban érződött, hogy a játékosaink már nem képesek újítani. Összességében a madocsaiak jól használva ki a védekezési hibákat megérdemelten győztek.
Ifjúsági csapatunk: az első félidőben 10: 0 –ás vezetést szerzett

3. forduló, Fadd- Sióagárd 2:3 (1:1) 2014.09.07.
Fadd: 90 néző
Vezette: Bíró R.
Sióagárd: Szegedi- Auth G., Mosonyi, Tóth Adrián, Horváth
P.,Schmidt (Győrfi G.) Acsádi (Feller), Orosz, Nagy M.,(Orbán)
- Tóth Attila, Schaffler D.
Edző: Szabó Tibor
10. Perc: Bal oldali hazai szöglet után a szabadon hagyott Fazekas a bal fölső sarokba fejelt. 1:0
37. perc: Auth G. indította Tóth Attilát a jobb oldalon, aki középre lőtt és a befutó Orosz a jobb sarokba passzolt. 1:1
49. perc: Nagy M. bal oldali szögletét Tóth Attila szép mozdulattal fejelte a bal sarokba. 1:2
75. perc: Horváth P. bal oldali szögletét az üresen hagyott Orbán a léc alá perdítette. 1:3
88. perc: Kneller közel 30 m-ről lőtt, a lábak között elsuhanó
labda a bal alsó sarokba vágódott. 2:3
Kiállítva: Asztalos (90 perc) ill. Schaffler D. (89.perc)
Összefoglalva: Nagyon szellős védekezéssel kezdett csapatunk,
úgy, hogy már az első negyedórában eldőlhetett volna a meccs.
A bekapott gól után fokozatosan átvettük az irányítást és még a
félidő vége felé sikerült kiegyenlíteni. A 2. félidő elején megszerzett mentés után sem javult a játékunk, ennek ellenére ismét
szöglet után tudtuk növelni az előnyt. A faddi szépítés után nagy
harc folyt, de hősies játékkal sikerült az előnyt megtartani.
Ifjúsági csapatunk: Szokásos magabiztos játékával 5:1 (3:0)
arányú fölényes győzelmet aratott.
Góllövők: Schaffler B. (2), Simon Gy. (11-esekből) Szabó B.
öngól
4. forduló, Sióagárd- Gerjen 2:1 (2:1) 2014.09.14.
Sióagárd: 100 néző
Vezette: Horváth József
Sióagárd: Szegletes- Auth G., Mosonyi (Sólyomvári), Kelemen (Acsádi), Vajda (Czinege)- Feller ( Schmidt), Orosz, Tóth
Adrián, Győrfi G.-Tóth Attila, Nagy M.
Edző: Szabó Tibor
5. perc: Bal oldali vendégtámadás után a beadott labdát a szabadon hagyott Deli a bal felső sarokba fejelte. 0:1
32. perc: Auth G. bal oldali szabadrúgását Nagy M. középre
fejelte és Orosz szintén fejjel a hálóba csúsztatott. 1:1
37. perc: Auth G. jobbról jól ívelt a középen kiugró Nagy M.
elé, aki elhúzta a labdát a kifutó kapus mellett és az üres kapura
lőtt. 2:1
Góllövők: Orosz, Nagy M. illetve Deli
Jók: Szegletes, Auth G., Mosonyi, Orosz
Összefoglalva: Nem kezdődött jól számunkra a mérkőzés, mert
már az 5. percben több figyelmetlenség miatt hátrányba kerültünk. Ezután fokozatosan javult a csapatjáték és fél óra után 5
perc alatt megfordítottuk a mérkőzést. A 2. félidőben felváltva
forogtak veszélyben a kapuk, mindkét csapatnak gólyhelyzete is
volt, de az eredmény már nem változott. Hősiesen küzdő csapatunk megérdemelten győzött.
Ifjúsági csapatunk: Szoros 1. félidő után fölényes 7:1 (1:1)
arányú győzelmet aratott.
Góllövők: Simon Gy. (3), Schaffler B. (3), Sümegi
Tudósító: Finta Mihály
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VIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

Egy cinkepár a diófa odvában, szinte a fejünk fölött talált lakást magának. Hernyóval a csőrükben először az
almafára szálltak, kis várakozás után az odú bejáratán landoltak, ott körülnéztek, aztán eltűntek a lukban. Az
etetés nem tartott sokáig, indultak is az újabb keresésre.
Az ég felé nyújtózkodó agácafák hegyén, egy-egy száraz ágon vadgalamb üldögélt, búgó hangján beszélgetett,
talán a párját hívta. Nem kaphatott választ, mert meggondolta magát, és fölöttünk átívelve egy másik fára szállt. A
pince mögötti fák sűrű lombozatában szárnyak csattogása hallatszott, nászra készülő gerlék vívtak egymással.
Már tavasz óta többször is tapasztaltam egy olyan madár jelenlétét, amelyet eddig ezen a tájon nem láttam. Csöndes röpüléssel suhant át az égbolt alatt, szinte nem is lehetett látni. Nem üldögélt a száraz ágak hegyén, mint a
gerle, nem ereszkedett le a földre, nem került közelébe az embernek. Egyszer meghallottam a hangját, a présházhoz felvezető mélyút másik oldalán nyújtózkodó agácafák egyikének tetejéről jött a búgás. És ezek a hangok felidéztek bennem egy gyerekkori emléket.
Kicsi koromban ritkán esett meg, de megtörtént, hogy néhány alkalommal a Bojás mamánál töltöttem az éjszakát. A mama afféle szenteskedő asszony volt, és esténként fennhangon olvasta a bibliát. Én ámulva hallgattam a
történeteket, és mindörökre megmaradt az emlékezetemben, hogy a golgotán a megfeszített Jézust nyögdécselve
siratta egy galamb. Búgó hangon ismételgette, hogy: Meg-öl-ték sze-gényt, meg-öl-ték sze-gényt”.
Ezt a nyögdécselő beszélő búgást hallottam meg itt egy békességes nyári napon, és megadatott, hogy meg is
láthattam a madarat. A szemközti agácafán ült, egészen magasan, nem takarták a lombok és megfigyelhettem.
Láthattam, hogy a gerlénél jóval nagyobb a teste, gyönyörű acélkék tollai vannak, és csillogó fehér gyöngysor
díszíti a nyakát. Ez az örvösgalamb. Első látásra megszerettem ezt a madarat, és amikor kijöttem ide, mindig kerestem, vártam a találkozást. Ismerkedtem vele.
Megfigyeltem, hogy a szemközti agácafán lehet látni leggyakrabban, és egy napon arra lettem figyelmes, hogy
építi a fészkét. Az otthon, a vacok, a fészek építése melengetően szép tevékenység az ember, a földön járó vadállatok, és a madarak életében egyaránt. A cél ugyanaz, de a módszer ahány annyiféle. Ez a madár nem a földön
kereste az építőanyagot, mint például a gerlék meg a verebek, hanem a fáról tördelte az apró elszáradt ágacskákat. Többször láttam, keményen dolgozik. Csőrével belekapaszkodik egy pici már elszáradt hajtásba, és súlyával
ránehezedve próbálja letörni. Néha szárnyainak verdesésével próbált eredményes lenni. Kitartó munkájának lett is
eredménye, mert odafönn látni lehetett már a kezdeményt, amiből majd fészek lesz. Ez a fészek valamivel nagyobb
volt, mint a gilicéé, de a szarka rőzsehalomhoz hasonlító palotájához képest csak ákom-bákom kicsi hajlék. Ennek a
madárnak ez is elég volt ahhoz, hogy fiókákat neveljen benne. Akár kész volt, akár nem, egyszer arra lettem figyelmes, hogy a madár folyamatosan benne ül. Kotlik, állapítottam meg, és amikor kimentünk, a család minden
tagjának az volt az első dolga, megnézze a madarat. Megelégedéssel láttuk a lombok között kéklő tollazatot. Mindegyikünknek feltűnt, hogy mindig csak egy madarat látunk. Hol lehet a párja? Vártuk, hogy majd amikor kipattannak a tojások, megláthatjuk a párját is, mert a fiókák felneveléséhez kettőjük munkája szükséges. Ezt azonban nem
láthattuk meg.
Az ebédet a kellemesen hűvös kis szobában fogyasztottuk el. Ott szinte észre sem vettük, hogy odakinn valami
változás van folyamatban. Amikor kiléptünk a présház elé, mindjárt megláttuk, hogy eltűnt a fényesség, a napot
egyre feketedő felhők takarják el. Szél pergeti a fák leveleit, és hideg levegő bújik az ingünk alá. A hirtelen jött
változásnak nem tulajdonítottunk nagyobb jelentőséget, hiszen ilyenkor megszokott dolog a hirtelen érkező nyári
zápor, a zivatar sem ritka.
A mi vidékünkön általában észak-nyugatról, Janya felöl szokott érkezni az égi áldás, most azonban délről, szinte
Szekszárd irányából fújt a szél. Először csak súgott, sziszegett, majd süvöltve tépte a fák leveleit. Recsegő ágakkal
hajlongtak a fák. A felhők egyre feketébbek lettek, sötétséget borítottak ránk, ami megülte a lelkünket. Megdördült
az ég, cikáztak a villámok, és nagy kövér cseppekkel elkezdett esni az eső. Először csak ritkán, de aztán megnyíltak
az ég csatornái, és zuhogva szakadt ránk a zápor. Percek teltek csak el, és folyóként hömpölygött a víz lefelé az
úton.
Előttünk az út másik oldalán a kegyetlen szél kíméletlenül bókoltatta az agácafákat. Rázta az ágakat, tépte a
leveleket. A présház ajtajában álltunk, és onnan néztük a hirtelenjött égiháborút. Döbbenten néztük, hogy a szemközti fán az örvösgalamb rendületlenül üli a fészkét. A sudár fa öt-hat métereket is kilengett, a hirtelen irányváltoztatások, és a rázkódások ellenére a madár meg sem mozdult. Az eső nem tartott sokáig, de a szél nem fáradt el.
Már világosodott is egy kicsit, a szél tovább hajtotta a sötét felhőket, de megnyugodni nem akart. Sziszegve tépte a
fák leveleit, a megritkult lombok között egyre tisztábban lehetett látni, hogy a madár hősiesen kitart.
Lassan elült az égiháború. Ahogy csendesedett, mi is a dolgunk után néztünk. A fölöttünk leesett víz lefolyt, magával sodorta a lehullott leveleket. A fölszakadozott fölhők között újra beköszönt a nap. Tettünk-vettünk, amikor
egyszer valaki megszólalt:
- Odanézzetek! – és az ajtóban állva az agácafa teteje felé mutatott, ahol a madár ült.
Odanéztünk, és mindannyian láttuk, hogy a madár mozdulatlanul ül a helyén. Igen, ott ült, mozdulatlanul, de a
fészek nem volt alatta. A kegyetlen zivatar kiverte alóla a házát, az otthonát, a múltját, a jelenét, meg a jövőjét is,
mert fészekben melegedő tojásokat is elsodorta. Döbbenten néztük, és megfájdult a szívünk.
Nem tudjuk, meddig őrizgette, melengette még a semmit. De többet nem láttuk. Talán jobb helyet talált magának,
talán akadtak erősebb fák, amelyek biztonságosabb helyet adtak a fészekrakáshoz. Talán van párja is, akit mi
sohasem láthattunk meg. Talán a fájdalom is már csak emlék, és csak megszokásból ismételgeti nyögdécselő szomorú mondókáját: „Meg-öl-ték sze-gényt. Meg-öl-ték sze-gényt”.
Sióagárd, 2009. november 26.
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