
SZÁMÍTÓGÉPKEZELŐ TANFOLYAM 

Számítógépes tanfolyamot hirdetünk szépkorúak részére. Azok jelentkezését várjuk, akik a 

szövegszerkesztés és az Internet világával szeretnének megismerkedni.  

A tanfolyam novemberben kezdődik, várhatóan az év végéig tart majd. Jelentkezni szemé-

lyesen a Művelődési Házban lehet vagy a 437-309-es számon. 

Sióagárd Község Önkormányzata 

SIÓAGÁRDI KRÓNIKASIÓAGÁRDI KRÓNIKA   

2013. SZEPTEMBER 

VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 
 
 

 
BECSENGETTEK! 

 
Általános Iskolánkban nyolc új kisdiák kezdte meg tanulmányait 

a 2013-2014-es tanévben. Idén az első tanítási nap szeptember 2-ára 

esett, a 8 órás becsengetéssel kezdetét vette a tanévnyitó.  

A kis elsősök kedves műsorral mutatkoztak be, bátorításként né-

hányuknak felsőbb éves testvére fogta a kezét. Háry János polgár-

mester is köszöntette a gyerekeket és ajándékcsomagot adott át az 

újonnan érkezőknek az Önkormányzat nevében. 
 

Ezúton kívánunk minden kisdiáknak sikeres tanévet ! 

 
SIKERES PÁLYÁZAT 

 
Örömmel értesítem Sióagárd lakosságát, hogy az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program támogatást 

nyújt a Sióagárd község vízrendezése megvalósításához. 

 A projekt elismert összköltsége: 199.686.678,- Ft. 

Támogatás összege: 179.718.010,- Ft. 

Az előkészítő munkák a szerződéskötéshez megkezdődtek. 

A pályázat megvalósításáról folyamatosan értesítem a lakosságot. 

Háry János polgármester 

 

NYUGDÍJASOK KIRÁNDULÁSA 
 

KÉRÉSEK 

4. oldal 

 

 

SPORTHÍREK 
 

PROGRAMSOROLÓ 

5. oldal 

Az a régi szüret 
 

Elmúlt a nyár, szeptemberrel sorakozni kezdenek a berregős hónapok. Már csípősek a hajnalok, foszlányos ködök úszkálnak a völgyekben, és a lassan halni készülő 

levelekre ránehezedik a harmat. Az úton ballagó embernek egyre hosszabbra nyújtózkodik az árnyéka, mert a nap alacsonyan jár a szekszárdi hegyek fölött, elfáradt 

öregember, nem tud magasra emelkedni. De azért kikerekedik még, szelíden elhessegeti a ködöt, felszárítja a harmatot, és mire az ember belekezd a munkába, már 

van akkora ereje, hogy le kell tenni a kiskabátot meg a derékra kötött melegítő kendőt, és mire közeledik az ebéd ideje, már szelíden ontja simogató melegét a vénasz-

szonyok nyara.   

Az üde zöldeknek már csak a nyomai vannak. Elrozsdásodva peregnek az agácafák levelei, az alma zöldje pirosra érett, és a hamvasan sárga gyümölcsök súlya alatt 

hajlik a birsfa ága. Ez a szüret ideje. A lejtős úton vízfolyások nyoma látszik. Mossák a hordókat. A présház ajtó mindkét szárnya kitárva, tátott szájjal ásítozik, mint ha 

valami nagy állat torka lenne. A présházban már elő van készítve a kád, benne a szűrőnek készített söprű, és a csap alatt már sajtár várja a mustot. A pince sötétjéből 

kigurítják a hordókat. Kefével, ronggyal letakarítják a rárakódott penészes port. A gondosabb gazda újrafösti az abrincsokat, mert a szípet a pincében is szereti. Rőzse-

lángon vizet melegítenek és kezdődhet a mosás.   

Ősi a mozdulat, amivel a hordót ringatják. Táncolva együtt mozog az ember meg a hordó, a benne locsogó víz súlya szabja meg a ritmust. Szabályos osztinátó. A 

hordó falának ütköző víz csobbanását némelyik hordóban tompa zörgéssel színezi a belelógatott lánc, aminek az a rendeltetése, hogy lekoptassa a hordó belsejéből az 

esetlegesen odarakódott penészt. Mossák, öblítik, aztán csöpögőre állítva kiszárítják, mert illatos tisztasággal kell várnia a mustot, vagy a kádon már megforrt, letisz-

tult vörösbort.  

Folytatás a 6. oldalon  

 

HÍMZŐSZAKKÖR 

SIÓAGÁRDON 

2. oldal 

 

ITTHON VAGY!  

MAGYARORSZÁG SZERETLEK 

hétvége 

3. oldal 
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H I R D E T M É N Y 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan  

német és angol nyelvtanfolyamot indít 

2013. október 1-től. 
 

A nyelvtanfolyamokra jelentkezni lehet a hivatalban Leicz Péter igazgatási ügyintézőnél, illetve a        

Teleházban Fábiánné Málek Judit művelődésszervezőnél. 

A pontos létszám ismeretéhez azok jelentkezését is várjuk, akik korábban már elkezdték a tanfolyamokat 

és idén is szeretnék folytatni. 

Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 25., érdeklődni: 437-295, 437-309-es számon lehet. 

 

 

HÍMZŐSZAKKÖR SIÓAGÁRDON 
 

Immár 3. éve működik Vargáné Kovács Veronika vezetésével a sióagárdi hímzőszakkör. Minden héten kedden  

15-17 óráig a Művelődési Házban tartjuk a foglakozásokat, szeptembertől május végéig. Tandíj: 100 Ft/fő/alkalom. 

A tanítás folyamatos, bárki bármikor bekapcsolódhat. 
 
Amit eddig tanultunk: 

 díszítő összevarrások (vízfolyásos öltés, minden ember öltése) 

 csomózott, varrott csipke (bütkötés) 

 azsúrok, subrikák, bujtatások 

 abrosz beszegése azsúrral, borítékos sarok kiképzése 

 díszrojtok (macramé) 

 parasztráncolás, díszráncolás 

 sióagárdi hímzések – lyukhímzés 
 
 KIÁLLÍTÁSAINK 
 
2011. Őcsény       Az Őcsényi szakkör meghívására a sióagárdi hímzéseket, viseleteket állítottuk ki. 

2011.    Sióagárd      A Falunap alkalmából a szakköri munkákból varrott csipke és rojtozott kézimunkákat  

   állítottunk ki a Művelődési Házban. 

2012.    Szekszárd, Belvárosi Kávéház A Szüreti Napok alkalmával „Szerelmem Sióagárd” címmel a Kávéház 

 meghívására sióagárdi hímzéseket és viseleteket vittünk a szakköri tagok munkáiból. 
 
 KIRÁNDULÁSAINK 
 
2013. Budapest, Néprajzi Múzeum Kutatómunkát végeztünk kizárólag a sióagárdi hímzésekből. Sok fotót  

  készítettünk, amiket folyamatosan feldolgozunk. Készítünk ezek alapján : zsebkendőt, pruszlikokat, 

  ümögelőt, férfi- és női ingeket fehér és színes hímzéssel. 

2013. Tolna Rühr Gizella neves festő alkotásaiból álló festmény magángyűjteményét és népművészeti  

  gyűjtésének tárlatát tekintettük meg. 

2013. aug. 17-20 Budapest, Budai Vár Mesterségek Ünnepe 

     27. alkalommal rendezték meg ezt a nagyszabású rendezvényt, melyen az ország mindenfajta kézműves és nép-

művész mestersége bemutatkozik. A Tolna Megyei Népművészeti Egyesülettel vett részt Vargáné Kovács Veronika 

és unokája Kerekes Anna, sióagárdi viseletben, sióagárdi hímzésekkel és az általa írt Sióagárdról szóló könyvvel.      

Napi 16.000 látogatója volt a rendezvénynek és a vendégek őszinte csodálattal ismerkedtek meg a sióagárdi hímzé-

sek egyedi színvilágával. 

      A szakkör célkitűzései az alapvető és különleges kézimunka technikák mellett a sióagárdi hímzés továbbéltetése 

és széles körű ismertetése zsűrizett munkák és kiállítások segítségével.  

Várjuk az új tagok jelentkezését, főleg a fiatalabb korosztályból. 

Vargáné Kovács Veronika, szakkörvezető 
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Községünk sikeres pályázatának köszönhetően Sióagárd is csatlakozik az „Itthon vagy! Magyarország, 

szeretlek!” hétvégéhez. E hétvége (szeptember 28-29.) célja többek közt az is, hogy megmutathassuk a ma-

gyar települések közösségformáló erejét.  

A kezdeményezés hagyományteremtő szándékkal indul, melynek záró akkordjaként több száz vagy akár va-

lamennyi magyar településen egy időben, szeptember 29-én este 21.30-kor lobban majd fel a Szent Mihály 

napi tűz, jelezve összetartozásunkat. 

Sióagárd programja az alábbiak szerint alakul: 
 

Időpont: 2013. szeptember 28. (szombat) 

Helyszín: Játszótér melletti füves terület 
 

15-18 óra Toma és csapata várja a kicsiket-nagyokat,  

  családokat 
 
Jelmezes játékmesterek közreműködésével, történeti, hordós, tréfás, 

furfangos, virtuspróbák elnevezésű játékokkal és díjakkal, gyermekek-

nek és felnőtteknek.  

 

15-18 óra Népi kézműves foglalkozások (agyagozás, szövés, gyöngyfűzés…) 
Eső esetén a foglalkozások a Művelődési Házban lesznek megtartva. 

 

Időpont: 2013. szeptember 29. (vasárnap) 

Helyszín: Általános Iskola udvara 
 
15-19 óra Főzőverseny 

Baráti társaságok, civil szervezetek közös főzése  

 

Várjuk mindazon csapatok jelentkezését, akik főzni szeretnének. Az alap-

anyagok egy részéhez az Önkormányzat hozzájárul. Jelentkezni szeptem-

ber 26-ig lehet a 437-309-es vagy a 437-295-ös számon. 
 
Közben az elmúlt év rendezvényein készült képekből diavetítés folyik. 

 

20 óra  A főzőverseny eredményhirdetése 

 

18-21.30  RETRO buli 

 

21.30  Tűzgyújtás az iskola sportpályáján 

 
CSATLAKOZZON HOZZÁNK ÖN IS A HÉTVÉGÉN! 
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NYUGDÍJASOK KIRÁNDULÁSA 
 

Nyugdíjas egyesületünk több éve tervezte, hogy ellátogat a sokak által már ismert és látott Mórahalmi Fürdőbe. A 

tervből valóság lett, és augusztus 8-án kissé zsúfolt külön busszal – 58 fős férőhelyen 59-en osztoztunk – sor került a 

kirándulásra. Nyugdíjasainkat természetes a családi kötelékek is szorosan kapcsolják, így a vezetőség úgy döntött, 

hogy a csoporttal gyermekek, unokák, dédunokák is eljöhetnek. 

A döntés jónak bizonyult, mert igen hangulatosan, felszabadultan, kellemes fürdőzéssel telt el a nap. Mindenki jól 

érezte magát, amit az is bizonyít, hogy hazafelé egyszer sem álltunk meg, ugyanis felajánlottuk odafele menet, hogy 

aki nem érzi jól magát, annak visszafelé úton minden italkimérő helyen fizetünk valamilyen italt. Erre nem került 

sor. 

Még a hazafelé történő utazás során dőlt el – közkívánatra – hogy az iskolakezdés előtt a tavalyi nyárbúcsúztató 

évfordulóján augusztus 27-én ismét meglátogatjuk Szedres mellett „Vizes Bandi” horgásztavait. Ez évben is saját 

gépjárművekkel, illetve a Sióvölgye Kft. kisbuszával értünk célba, mintegy 60 fővel. A rendezvény teljes egészében 

önköltséges és nyílt volt, így nem csak klubtagok, hanem agárdiak, felnőttek, gyerekek, sőt a nyár egy részét a sió-

agárdi házzal rendelkező német család tagjai is részt vettek. 

Reggelire az ígért lángos sütés megtörtént, a lángos olyan kapós volt, hogy asszonyaink a helyszínen újabb adagot 

dagasztottak, és sütöttek ki, mely szintén az utolsó darabig elfogyott.  

Szedreshez természetesen hozzá tartozik a mézédes dinnye is, melyből – Bognár János felajánlása révén – min-

denki annyit ehetett, amennyit csak akart. 

A horgászaink a lángost és a dinnyét a parton kapták meg, a botokat nyilván nem lehetett elhagyni, nehogy a hal 

elvigye a felszerelést.  

Miközben a halászlé főtt, horgászaink is bizonyítottak. Kásler Anti megfogta élete első amur halát, ami mérlegel-

ve – nem saccolva – 3,80 kg. volt. A küzdelem élmény volt, de az eredmény is. Szücs Jánosnak sikerült unokáit a 

horgászat rabjává tenni, hiszen közel 30 db kárászt fogtak, így őket szinte el sem lehetett csalni a botoktól. 

26 kg halból főztünk halászlét, ami egy 60 literes bográcsban fért el. Tényleg igaz, hogy nagyobb mennyiségből lehet 

igazán finom ételt készíteni, amit nem bizonyít jobban, hogy a jelen lévők – felnőttek, gyerekek – szinte az utolsó 

falatig elfogyasztottak. 

A horgászaink természetesen ebéd után is ügyködtek, de a legnagyobb fogása a Sági Gyurinak volt, Simon Jánost 

húzta ki a tóból, aki addig ügyeskedett a parton, míg sikeresen nem landolt a tóban. 

A délután beszélgetéssel, egyeseknek halpucolással telt el, és a késő délután lassan oszlott a vendégsereg, de csak 

azzal a kikötéssel, hogy jövőre is itt tartsuk a nyárbúcsúztatónkat. 

Írta: Kökény András 

 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉRÉSE 
 

      Az Általános Iskola szívesen elfogad délutáni foglakozásaihoz maradék fonalakat, 

szalagot, gombokat, textilhulladékot, színes papírt, papírgurigát, ragasztót, gyöngyöt, 

terméseket stb., minden olyan, még használható anyagot, amit a gyerekek kézműves 

foglalkozás keretén belül fel tudnak használni. 

     Továbbá szívesen fogadnának játékokat (társas-, kültéri játékok stb. ) is. 

 

FATÜZELÉSŰ KÁLYHÁT KERESÜNK 

Kérjük, hogy aki használható állapotban lévő fatüzelésű kályháját elajándékozná és ezzel egy rászoruló csa-

ládot segítene, kérem hívja Székely Anikót a 74/443-825-ös számon, vagy szerdánként de. 10-12-ig keresse őt 

a Védőnői helyiségben személyesen vagy a 74-437-022-es számon. 

Felajánlásaikat ezúton köszönjük! 

RÁKSZŰRÉS 
 

Október 11-én községünkben rákszűrés lesz. Bővebb információt az addig kihelyezett                                              

plakátokról és szórólapokról tudhat meg a lakosság. 
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SPORTHÍREK    2013/14. évi bajnokság 

 
1. forduló, 2013.08.18. Sióagárd szabadnapos 

 
2. forduló, 2013.08.25., Sióagárd-Németkér 1:6 (1:2) 

 
Sióagárd: 100 néző Vezette: Kiss G. 

Sióagárd: Szegedi – Czinege, Mosonyi, Kelemen, Dombi 

(Répás) – Vajda, Tóth Adrián (Simon J.), Tóth F., Sági Gy. 

(Páli) – Kész, Horváth P. 

Edző: Szabó Tibor 

14. perc: Jobb oldali vendég támadás után az alapvonalról le-

adott labdát az üresen hagyott vendég támadó a kapuba rúgta. 

0:1 

24. perc: Egy előreívelt labdát a kifutó Szegedi elvétett és a 

vendégek játékosa az üres kapuba passzolt. 0:2 

28. perc: Kész szabadrúgásból 35 m-ről a bal alsó sarokba 

bombázott. 1:2 

65. perc: Jobb oldali szabadrúgás után a kifejelt labdát a ven-

dég támadó 14 m-ről a jobb sarokba lőtte. 1:3 

67. perc: A vendég támadó egy csel után 18 m-ről a jobb sa-

rokba lőtt. 1:4 

77. perc: A 16-on a vendégek támadója szabadon kapta a lab-

dát és a jobb sarokba emelt. 1:5 

87. perc: Tóth F-et fellökték a 16-on belül, 11-es. Horváth P. 

lövését a kapus megfogta. 

88. perc: Ezúttal Czinege vétett el egy labdát és a vendég tá-

madó a bal felső sarokba lőtt. 1:6 

Összefoglalva: Két nagy védelmi hiba után 2:0-ra elmentek a 

vendégek. Kész bombaszabadrúgása után fölcsillant a remény a 

felzárkózásra, de újabb egyéni hibák megpecsételték a csapat 

sorsát. 

Góllövő: Kész 

Jók: Tóth Adrián, Kész 

Ifjúsági csapatunk: Gyenge játékkal 1:1 (0:0)-es döntetlent ért 

el, elajándékozott 2 pontot. 

Góllövő: Nagy M. 

 

3.forduló: Pálfa – Sióagárd 3:1 (3:0), 2013.08.31. 
 

Pálfa: 60 néző  Vezette: Hartung 

Sióagárd: Víg – Dombi (Simon J.), Mosonyi, Kelemen (Páli), 

Sólyomvári – vajda, Vass G., Tóth Adrián, Sági Gy., Nagy M., 

Tóth Attila 

Edző. Szabó Tibor 

6. perc: Kelemen adott el egy labdát, amit a hazai támadó a 

kapuba lőtt. 1:0 

12. perc: Ismét Kelemen passzolt el egy labdát, amivel a hazai 

támadó kiugrott a védők közül és a jobb sarokba lőtt. 2:0 

24. perc: Egy jobb oldali kiugrás után védőink bizonytalankod-

tak, a kapusunk is feleslegesen futott ki és ugyanaz a csatár 

megszerezte 3. gólját. 3:0 

67. perc: Az első épkézláb támadásunk góllal végződött. Nagy 

M., Vass G. volt a labda útja, ő jobbról jól adott középre és 

Tóth Attila a bal fölső sarokba felejt. 3:1 

Összefoglalva: csapatunk eléggé tartalékosan (Orosz, Hosszú, 

Tóth F., Kész, Horváth P. hiányzott) lépett pályára és nagy 

védelmi hibákból kapott gólokat egy gyenge ellenféltől szenve-

dett megérdemelt vereséget. 

Jók: Vass G., Tóth Attila 

Góllövő: Tóth Attila 

Ifjúsági csapatunk: 3:1 (2:1)-re győzött közepes játékkal. 

Góllövők: Simon Gy., Tóth M., Schafler 
 

4. forduló, Sióagárd – Tengelic 2:1 (2:0), 2013.09.08. 
 

Sióagárd: 120 néző  Vezette: Fülöp 

Sióagárd: Szegletes-Dombi, Mosonyi (Czinege), Sólyomvári 

(Kelemen), Répás – Horváth P., Tóth Adrián, Tóth F., Sági 

Gy., Kész, Tóth Attila (Vajda) 

Edző: Szabó Tibor 

20. perc: Kész egy előreívelést középre fejelt a vendégvédők 

elaludtak és a bal oldalon felfutó Tóth F. 12 m-ről a kifutó ka-

pus mellett a kapuba rúgta a labdát. 1:0 

43. perc: Répás balról 30m-ről jól indította Tóth Attilát, aki 16 

m-ről a kifutó kapus mellett a kapu közepébe passzolt. 2:0 

92. perc: Bal oldali vendég szabadrúgás után az elalvó védőink 

között a tengelici támadó a jobb sarokba fejelt. 2:1 

Góllövők: Tóth F., Tóth Attila 

Jók: Tóth Adrián, Tóth F., Kész, Tóth Attila 

Összefoglalva: Végre összeállt csapatunk, azaz majdnem min-

denki itt volt a mérkőzésen. A játékban akadtak hibák, de volt 

tartása a csapatnak és ez a játék minőségében és az eredmé-

nyességben is megmutatkozott. Csapatunk végig vezetett és az 

ezúttal gyengébben játszó Tengelic csak a hosszabbításban 

tudott szépíteni. 

Ifjúsági csapatunk: 10:0 (3:0)-ra győzött a 9 emberrel kiálló 

Tengelic ellen. 

Góllövők: Nagy M. (2), Simon Gy. (2), Schafler, Bogáncs, 

Feller, Sümegi, Dusa 

Tudósító: Finta Mihály 

 
ÚJRA TORNA!!! 

 
Október 3-tól az Általános Iskola tornatermében Pilates torna indul. Tornamatracot (polifoam)  

mindenki hozzon magával! Csütörtökönként 18 órai kezdéssel mindenkit szeretettel várok. 
Rottler Anna 

PROGRAMSOROLÓ 
 

IDŐSEK NAPJA 

október 1. (kedd), 

16.30-tól Egészségügyi szűrővizsgálatokkal, 18 órától a sióagárdi óvodások, a gyermek citerások, a Fecske          

Bábcsoport és Cseh Imre előadóművész műsorával várjuk Sióagárd szépkorú polgárait a Művelődési Házban. 
            
            OKTÓBER 23.,  

17 órakor, Ünnepi megemlékezés a Kopjafánál 
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Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő.: Fábiánné Málek Judit, megjelenik: havonta;   

szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu, web: www.sioagard.hu 

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 

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 
Broviacné Stallenberger Anita 

Tel: 30/541-5173 , 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: 13-17 óra 

Kedd: 8-12  

Szerda: 8-12 és 15-19 óra 

Csütörtök:8-12 és 15-19 óra 

Péntek: 8-14 

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  

A párás reggelen hátukon batyuval fehérnépek ballagnak a poros úton a présház vagy a szőlő irányába. A 

kisebb gyerekeket kézenfogva vezetik, a nagyobbak le-lemaradoznak, majd uzsgyi, futnak a felnőttek nyomában, 

mint a fogat után bóklászó kiscsikó. A kocsiúton tehenek poroszkálnak a szekér előtt, trappoló lovak után zörög a 

kocsi, most nem porzik az út, mert a kerékvágót megülte a harmat.  

A présház kisszobájában, vagy a szőlő végében a cseresnyefa alatt terítenek a reggelihez. A fehér abroszon 

füstölt szalonna, kolbász meg sonka is kínálja magát, amit sikerült megőrizni a szüretig. Hordóban savanyított 

törkölös paprika jár a disznóságok mellé. A tehén hasznához szalonnapörcöt is kínál a háziasszony. Mindenki éhes, 

de ahogy illik, először csak csipegetnek, aztán evés közben jön meg az étvágy. Különösen az után, hogy az asz-

szony a pecsenyéstálról leemeli a szakajtóruhát, és kitárulkoznak a tömöttréce pirosra sült darabjai. Hajnalban 

sütötték, még meleg. Vonzza a tekintetet és árasztja az illatot, aki nézi, összefut szájában a nyál. A rezegősen 

finom, sárgásan csillogó récemájat a gyereknek adják. Az emberek esznek, az asszonyok csak csipegetnek, van aki 

le sem ül, „mer hát vár a dolog”. Tányér nem kell ilyenkor. Az ember kenyeret szel, arra teszi a húst, és bicskája 

hegyére szúrva küldi a falatot a szájába. Pohár sem kell, kézről-kézre, körbe jár a hétdecis üveg. Akinek a kezébe 

adják, kihúzza a dugót, megtörli az üveg száját, aztán iszik, az utolsó nyelet után tenyerével újra megtörli az üveg 

száját, a dugót visszanyomja és adja tovább. Természetesen pálinka is van, ami elsősorban az emberek itala de 

némely asszony sem veti meg. A gyerek is ott van, neki játék ez a rítus értékű szertartásos munka, eszibe sincs 

arra gondolni, hogy közben tanulja az életet.  

Ha a présház előtt van a szőlő, a puttonnyal a szedőktől egyenesen a darálóba viszik a szőlőt. Ha messzebb 

van, féfenekű hordót tesznek a kocsiderékba, kettőt-hármat. Az üres hordók zörögnek a rázós úton, némelyikben 

gyerekek ugrálnak, hangjukat próbálgatják a kongó ürességben.  A szőlő végén megáll a fogat. A tehenek nyaká-

ból leemelik a jármot, a lovakat nem fogják ki, csak lecsatolják az istrángot, szénát dobnak az állatok elé. Az 

ülésdeszkát a küllőre támasztják, hogy a tele puttonnyal könnyebb legyen fellépni a hordók mellé. A gazda még 

előkészíti a muszkulót, és a kocsi tetejéről megjáratja szemét a tőkék felett. Nem gondolja végig, csak érzi, hogy a 

kikapálás, a metszés, a hurulás, a kötözés, a permetezés, a verejtékes sok dolog után, ez a nap lélekmelegítően 

szép ünnepe a munkának.   

Az asszonynép már szedi a szőlőt. Patyolatfehér ingük fel-felvillan, amint hajlonganak. Hangosan beszélnek, 

puttonyosért kiabálnak, és a zöldjüket vesztett szőlőtőkék felett a bágyadt őszi napsütésben lebeg a kacagás. A 

puttonyt legény veszi a hátára. Oda-vissza jár a szüretelők között, gyűjti a szőlőt, közben incselkedik a lányokkal 

meg az asszonyokkal is, mert ilyenkor mindenki fiatal, természetes állapot a vidámság. Pedig a munka próbára 

teszi a derekat, hajlongani kell, meg kell keresni az alacsony tőkék venyigéi között rejtőzködő fürtöket, mert azok 

oda bújtak, hogy a nyári naptól átizzott anyaföld melegétől édesedjenek éretté.  

A szedők egy csoportban vannak, hogy hallják egymás szavát. Megszólják azt a párost, aki megelőzi a többit: 

„Há siettek, még nincs kész az ebéd?”, és azt is, aki lassabban dolgozik: „Ne maradj le, mer, elvisznek a vargyúk!” 

A puttonyos dolga az itatás is, hozza az embereknek a boros üveget, a fehérnépnek pedig a csöcsös korsót. A 

kocsiderékban telik a hordó, hogy több férjen bele meg is tömik. Csaffog a csömöszölő, leveses a szőlő, illata árad 

a mustnak.  

Ideje van az ebédnek. Mint ahogy a munkavégzésnek szabályai vannak, az ebédnek is meg kell adni a módját. A 

kis szobában nem férnek el, a présház előtt terítenek. Nyújtózkodik a fehérrel terített asztal, csörren a kanál a 

kirakott vászontányérokban. A nagybográcsban már reggel óta rotyog a birka. Az agárdi ember évközben nem eszi 

a birkahúst, de szüretkor igen, ez így szokás. A bográcsba nem illik belenézni, de azért mindenki odapislant. Az 

étel kész, alatta már csak pislákol a tűz, a pirosló lé tetején erős paprikák úsznak „Szíp színe van a paprikátok-

nak”, mondja valaki, és lenyeli a szájában összefutott nyálat. Kisteknyőben kezet mosnak, és az asztal mellett 

mindenki megtalálja a helyét. Van, aki keresztet vet, sietve elmormolja az asztali áldást, és várja, hogy kezébe 

kerüljön a merőkanál. A napsütés, a munka meg a sok vidámkodás után mindenki éhes, de azt nem illik mutatni. 

Ahogy telnek a tányérok, úgy születik meg a csend, csak egy-egy ümmögés jelzi, hogy dicsérni kell a szakácsot. 

Kenyér az első falat, és a piros lé meg a hús falatok mellé harapják a buborkát. Már ürül a tányér, amikor először 

koccan a pohár, a gazda vigyázott arra, hogy a tavali borból maradjon még a szüretre. A háziasszony szerényked-

ve hozza a pogácsát vagy az egyszerű süteményt, aki megteheti, az rétessel kínálja a szüretelőket, mert az ünnep-

nek meg kell adni a módját.  

Az ebéd után ki-ki megtörüli a száját, feláll az asztaltól, mert a vendégeskedésre nincs idő, folytatni kell a 

munkát.  Az emberek már egy kicsit hangosabbak, nemtörődve a folyton pörülő asszonyokkal kínálás nélkül is 

ittak eleget. De hát kell is a virtus, mert most jön a munka neheze. A muszkulóval megtömött hordókból kimerik a 

csömögét, a sajtárt kétkézre fogják vagy vállra veszik, viszik a présházba, felöntik a garatba.  

A fiatalabbja virtuskodva hajtja a darálót. A hangok leírhatatlanok, aki szólni akar, túlkiabálja a                                                                                

zörögve működő öreg szerkezetet, a borízű évődések után harsog a nevetés, a kád kongó ürességébe levesesen 

potyog a ledarált szőlő. A daráló alatt kúposan emelkedik a szőlőbőre meg csutája, a lé elterül a kád fenekén, az 

emberek bele-belenéznek, tanakodnak, latolgatják, hány hordóra lesz majd szükség a szűrés után. Amikor már 

minden szőlőt behoztak, elhallgat a daráló, a présház félhomályában megül a csend, az emberek is megállnak, 

csikordul a csap, és a sajtárba pezsegve csobog a must.  

Eljön az este. Aznapi feladatát elvégezte az ember. A fogatok megindulnak hazafelé, aki elfáradt, felkuporodik a 

szekérre, mások sietve lépkednek a falu felé, mert otthon is vár a dolog. Az emberek maradnak még, a présház-

ban van még tenni-venni való. Elfáradtak a fények is. A nyugati szél felhőfüggönyt húz a lenyugvó nap elé, sere-

gélyraj úszik el a szőlők felett, és amikor már az árnyékot sem lehet látni, megszólal az évszak fáradhatatlan 

muzsikusa, az őszike. 

Sióagárd, 2009. október 2.    Írta: Szabadi Mihály 

mailto:sioagard@interware.hu

