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Az ártézikút 
 

A falu közepén, az óvoda mellett, szomorúfűz árnyékában búslakodik az ártézikút. Búslakodik, mert elfelejtették. Tetején rozsdás a lemez, 

oldalát megrepesztette a fagy, már csapja  sincsen, tövében nő a gaz. 

A múltat könnyen elfelejtik az emberek. De a feledés egyik oka az is, hogy akik tehetnének érte valamit, azok nem ittak a vizéből. Ma már a 

konyhában kell kinyitni a vízcsapot, meg a fürdőszobában, és folyik a víz, hideg vagy meleg, annyi, amennyi kell. Nem kell menni a kútra ví-

zért, nem kell cipelni télen a hóban, vagy a tűző nyári napsütésben. Nem kell sorba állni a kútnál szakadó esőben, vagy csikorgó fagyban, mint 

valaha, nem is annyira régen. 

A falunak majdnem a közepén, az Öreg utcában volt az ártézikút. Ezt a helyet valamikor Cigánygödörnek nevezték. Az öregek gyerekkorom-

ban még így, ezen a néven emlegették. Minden bizonnyal lakhattak is itt cigányok valaha. Ezt a nevet már régen elfelejtették,  különösen azóta, 

hogy a fagyalbokrok helyén már régóta áll az óvoda épülete. 

A kövesút mellett mély árok húzódott, az árok partján eperfák sorakoztak. Azon túl háromszög alakú tér, fagyalbokrokkal szegé lyezve. A 

sarkán ott állott a hatósági hússzék, melyben most szikvízgyár üzemel. Keskeny betonozott lefolyó vezetett a kúttól a nagy árokig, melyen a 

fölösleges víz folydogált. Négyszögletes tégla építmény tartalmazta a beton kádat, amibe állandóan csordogált a mélyből feltörő víz.  

 

Folytatás a  6. oldalon 

 
MAJÁLIS 

 

Napsütés kísérte végig az egész napot idén május 1-én. Talán ennek is köszönhető, hogy sokan kilátogattak a 

sportpályára, ahol délelőtt és kora délután is folytak a kispályás labdarúgó mérkőzések.  

A pálya fennmaradó részét birtokba vették a gyerekek, a sátrak alatt népszerű volt a kézműves asztalnál folyó 

tevékenység - a krepp papírból virágkészítés, a kifestők - valamint sokan kipróbálták magukat az ügyességi- és sor-

versenyeken is.  

Legnagyobb sikert mégis az Országos Madártani Egyesület 

Szekszárdi csoportjának bemutatója aratta, a gyerkőcök (de a szülők 

is) nagy figyelemmel hallgatták a különböző kistermetű állatok 

koponyabemutatóját, aztán a madártollakról, kőzetekről is megtud-

hattunk egyet s mást. Az előadók meglepetésként elhozták magukkal 

a nemrég hozzájuk került erdei fülesbagolyfiókát, Fufut, aki elég 

bizalmatlanul méricskélte a sióagárdi érdeklődőket, és nemsokára 

elege és melege is lett, úgyhogy hazavitték pihenni. De azért jó, 

hogy elhozták, bagolyfiókát sem láthatunk mindennap, igaz?  

Késő délután, a focimérkőzések eredményhirdetése után már 

hűvösebbre fordult az idő, összeszedelődzködtek a baráti társaságok 

is, kiürült a pálya. 
 
Köszönet a Sióvölgye Kft-nek a kapuk szállításáért, Kelemen Bandinak a mérkőzések megszervezéséért, az ön-

kéntes fiúknak és lányoknak a sorversenyeknél és a kézműveskedésnél való segítségért és Klein Briginek a szemét-

szedésért! 

Az eseményről képek a www.sioagard.hu oldalon tekinthetők meg. 

Kövesdi Mihály – Sióagárdi búcsú  

 
 

 

NYÁRKÖSZÖNTŐ,  

GYERMEKNAP, FALUNAP 

2. oldal 

 

 

FOLTVARRÓS NAP 

3. oldal 

 

 

 

HIRDETÉSEK 

PROGRAMSOROLÓ 

4. oldal 

 
 

SPORTHÍREK 

5. oldal 

 

 

http://www.sioagard.hu


 

 

 

 

MÁJUS 30. PÉNTEK  

 

 17.00  A Piac átadása, „Bözsi néni” szobrának avatása 

   Helyszín: Piactér 

   Közreműködnek a Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület tagjai 

 18.00  Kövesdi Mihály naív festő festményeinek kiállítása a Művelődési Házban 

   ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS, helyi kitüntetések átadása 

 18.30  Sióagárd Bora cím átadása                                       

 19.00  ÜNNEPI MŰSOR 

   Közreműködők: Garay AMI Sióagárdi tagiskolájának színjátszó köre 

     Kisiskolás versmondók  

   Sióagárd tehetséges fiataljai: Apari Gréta 

       Daradics Dóra 

             
 20.00  BORKÓSTOLÓ, ÁLLÓFOGADÁS 

 

MÁJUS 31. SZOMBAT 

 9.00  gyermeknap a játszótéren, légvárral és ügyességi  

   versenyekkel 

 11.00  HABPARTY!  a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

   közreműködésével 

 
FALUNAP 
 
 15.00  Gyülekező az Általános Iskola udvarán, bográcsállítás 

 (jelentkezni és asztalt foglalni május 28-ig lehet a 437-309-es telefonszámon, vagy személyesen a Művelődési Házban) 

 
 Kézműves foglalkozások a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület mestereivel 

 
 Arcfestés 

 
 17.00 Majoros Ágnes bábelőadása - Százszorszép Bóbiska címmel 

 18.30 BAD TIMES zenekar rock koncertje 

 20.00- 2400 RETROBULI   

 
 

   Büfé a helyszínen! 

 

 
 

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK! 
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FOLTVARRÓS NAP 
 

Az 1 m2-re jutó ügyes kezek száma a Művelődési Házban minden 

évben a Gemenc Foltvarró Kör varrós napján a legtöbb.  

Ezek az ügyes lányok-asszonyok sokszor a megye legtávolabbi 

részéről gyűlnek össze és ismerősként köszöntik egymást, jó hangulat-

ban szabnak-varrnak. A szerevező „Gemences” hölgyek erre a napra 

többféle ötlettel készülnek, amit aztán az asztaloknál ki-ki megvarrhat 

tetszése szerint, természetesen a szervezők ehhez segítséget is adnak.  

A vendégeket bőséges büfé várja a varrás szüneteiben, majd tom-

bola zárja a napot. Az idei rendezvényre több mint 60-an látogattak el, 

Zombáról, Bonyhádról, Kapospuláról, Hőgyészről, Dunaföldvárról, 

Tolnáról, Gyönkről, Mázáról, Szekszárdról és Sióagárdról is szép szám-

mal. 
 

Idén a Gemenc Foltvarró Kör egy közös munkával készült, Sióagár-

don készített fotókkal (Mancsi Andrea képei) díszített falvédőt ajándé-

kozott az önkormányzatnak, ami a Polgármesteri Hivatalban kerül    

elhelyezésre. 

Köszönjük a különleges alkotást a hölgyeknek, reméljük                    

jövőre is ellátogatnak hozzánk! 

 
MEGÉR EGY MESÉT 

 
     Iskolások egy kis csoportja, egy ideje reggelenként a szo-

kásosnál korábban indult az iskolába, és ami a legfurcsább volt, 

lelkesedéssel.  

     Valami titokzatos dolgot csináltak az iskola buszmegálló 

felőli kerítése és a focipálya közti keskeny szakaszon. Napok 

múlva derült csak ki, hogy mi az.  

     Kisebb konyhakertet alakítottak ki – mindezt a szünetek-

ben, a játék helyett -, és a magokat otthonról csenték el.  

Volt, aki eperpalántát hozott, volt, aki káposztapalántát és 

büdöskemagot.  

     Mikor már kikelt a retek, akkor lettek igazán büszkék ma-

gukra, a kiskertet körberakták kavicsokkal, csinosítgatták.  

Egyszer egy éles kapa is bekerült valahogy egy iskolatáskába, szerencsére a szemfüles tanárnők ezt időben 

észrevették… 

A gyerekeknek további jó munkát kívánunk, bő termést, reméljük nem vesztik el a kedvüket és otthon is       

segítenek hasonló szép kertecskéket kialakítani. 

 
NYÁRI JÁTSZÓHÁZ 

 
A Tolnai Családsegítő Központ munkatársai nyári játszóházba hívják a gyerekeket.  

Június 16-19-ig, de. 9-12 óráig kézműves foglakozások, vetélkedők várnak  

minden érdeklődőre a Művelődési Házban. 
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Friss zöldség és gyümölcs 

  eper 

  sárgadinnye 

  alma 

  cukkini 

  padlizsán 

  brokkoli 

  újburgonya 

  paradicsom 

  paprika 

  ananász 

  tojás 

 

Édességek 

  14-féle Milka csoki 

  0,5 és 1 kg-os sütemények 

  apró csokik, cukrok 

 

Italok 

  sörök, üdítők, pezsgők, borok 

 
 

Bajai tészták 

 8-tojásos halászlé 

 8-tojásos csipetke 

 8-tojásos cérnametélt 

 8-tojásos kiskocka 

 8-tojásos eperlevél 

 8-tojásos csigatészta 

 

Házi tészták 

 8-tojásos Bikali levestészták 

 4-tojásos Bikali körettészták 

 

Vegyiáruk 

  mosószerek, öblítők széles választékban 

  tisztítószerek, tusfürdők, samponok 

 

Tápok 

  kutya-, csirke-, és nyúltápok 

Térjen be hozzánk! 

Cím: Sióagárd, Kossuth u. 8. 

GAZDA ÉS ASSZONYBOLT AJÁNLATA 

 
SIÓ-TORNA 

 

Tréner: Naszvadi Nóra 

Helyszín: Sióagárd, Általános iskola tornaterme 

Időpont: szerda 18:30 

Ár. 1.000 Ft/alkalom (60 perc) 

 

 

 

Hozz magaddal tornacipőt, polifoamot, 

 törölközőt és innivalót! 

 

PROGRAMSOROLÓ 

 

június 16-19., de. 9-12   
 

 Nyári játszóház a Művházban 

 

június 21.  
 

XX. Sió-menti Országos  

Halfőző Verseny 

részletes program júniusban  

a plakátokon, a honlapon  

és a Krónikában lesz olvasható 
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SPORTHÍREK 
 

12. forduló 2014.03.23- Sióagárd szabadnapos 
 

13. forduló, Németkér – Sióagárd 4:3 (1:1), 2014.03.30. 
 

Németkér: 80 néző 

Vezette: Farkas 

Sióagárd: Szegletes – Auth G. (Dombi), Kelemen, Sólyomvári, 

Vajda (Győrfi Sz.) – Smidt (Erlich), Auth P. (Orosz), Acsádi, 

Horváth P. – Győrfi G., Tóth Attila 

Edző: Szabó Tibor 

24.perc: 22m-es szabadrúgásból Acsádi a jobb alsó sarokba 

emelt. (0:1) 

40.perc: Jobb oldali szabadrúgás után Kelemen és Szegletes kö-

zött elment a labda és a szemfüles hazai támadó az üres kapuba 

passzolt. (1:1) 

59.perc: Győrfi G. jól futott el a jobb szélen, középre gurított és 

Tóth Attila a kapuba passzolt. (1:2) 

69.perc: Védőink ismét nagyot hibáztak és az ismét üresen ma-

radt támadó a jobb sarokba lőtt. (2:2) 

80.perc: Ezúttal Tóth Attila futott el a jobb oldalra, középre adott 

és Győrfi G. az üres kapuba passzolt. (2:3) 

85.perc: 20m-ről rúghatott szabadrúgást a hazai csapat, amit a 

támadó szépen csavart a bal sarokba. (3:3) 

90.perc: Védőink ismét rosszul helyezkedtek és a szemfüles ha-

zai csatár a jobb sarokba lőtt. (4:3) 

Jók: Acsádi, Győrfi G., Tóth Attila 

Összefoglalva: Jól kezdett csapatunk, a támadójáték legalábbis 

jó volt. Háromszor szereztük meg a vezetést az ellenfél mindany-

nyiszor egyenlített és az utolsó percben szerzett góllal a győzel-

met is megszerezte. Nagy kár, mert ezt a mérkőzést meg kellett 

volna nyerni a játék alapján. 

Ifjúsági csapatunk: Könnyedén győzött 9:0 (6:0)-ra. 

Góllövők: Simon Gy.(3), Nagy M.(2), Schaffler, Sági, Feller, 

Vass G. 
 

14. forduló, Sióagárd – Pálfa 6:0 (1:0), 2014.04.06. 
 

Sióagárd: 90 néző 

Vezette: Sipos 

Sióagárd: Szegedi – Auth G. (Vajda), Mosonyi, Sólyomvári 

(Kelemen), Dombi (Győrfi Sz.) – Smidt (Erlich), Orosz, Acsádi, 

Horváth P.- Győrfi G., Tóth Attila (Schaffler) 

Edző: Szabó Tibor 

45.perc: Bal oldali szöglet után a védők kifejelték a labdát, és 

Acsádi jobbról, 18m-ről, kapásból a jobb felső sarokba bombá-

zott. (1:0) 

62.perc: Smidt jobb oldali beadását Horváth P. 2m-ről a kapuba 

passzolta. (2:0) 

70.perc: Smidt ismét jól tört be a 16-on belülre, középre adott 

Horváth P. először kapufára rúgta a labdát, a kipattanó azonban a 

testéről a hálóba került. (3:0) 

75.perc: Schaffler jól ugrott ki középen, kicselezte a kapust majd 

balról kapura rúgott és a befutó Győrfi G. az üres kapuba pasz-

szolt. (4:0) 

77.perc: Acsádi nagy labdával indította a középen kiugró Oroszt, 

aki okosan emelt a kifutó kapus felett a hálóba. (5:0) 

90.perc: Ezúttal Mosonyi indította el a jobb oldalon kiugró 

Oroszt, aki középre adott és a befutó Győrfi G. Az üres kapuba 

passzolt. (6:0) 

Összefoglalva: Rosszul kezdett csapatunk, sok átadási hibával és 

ötlettelen játékkal. Az 1.félidő végén esett gól, de főleg a 2. gól 

után sokat javult a játék és kimondottan szép akciók után szület-

tek az újabb gólok. A győzelem mindenképpen megérdemelt. 

Jók: Mosonyi, Orosz, Acsádi, Győrfi G. 

Ifjúsági csapatunk: lazán, könnyedén (talán túlságosan is) játsz-

va 5:0 (2:0)-ra győzött. 

Góllövők: Simon Gy.(2), Nagy M.(2), Sümegi 
 

15. forduló, Tengelic – Sióagárd 1:3 (0:0), 2014.04.13. 
 

Tengelic: 80 néző 

Vezette: Kövesdi 

Sióagárd: Szegedi - Auth G., Mosonyi, Kelemen, Győrfi Sz., 

(Czinege) – Smidt (Erlich), Acsádi (Auth P.), Orosz, Horváth P., 

Győrfi G., Tóth Attila 

Edző: Szabó Tibor 

47. perc: Horváth P. jó ütemben ugrotta ki Tóth Attilát, aki jobb-

ról középre adott és a befutó Győrfi G. az üres kapuba passzolt. 

(0:1) 

56. perc: Tóth Attila megzavarta a tengelici kapust, aki kiejtette 

a labdát, ami Acsádi elé került és ő 18 m-ről a jobb alsó sarokba 

lőtt. (0:2) 

69. perc: Orosz jól indította Smidtet, aki jobbról középre adott és 

Tóth Attila az 5.-ről kapásból a kapuba bombázott. (0:3) 

82. perc: Auth G. röviden passzolt hátra Mosonyinak aki elől 

elvitték a labdát, középre játszották és a befutó tengelici az üres 

kapuba passzolt. (1:3) 

Góllövők: Győrfi G., Acsádi és Tóth Attila 

Jók: Mosonyi, Acsádi, Horváth P., Tóth Attila 

Összefoglalva: A vártnál sokkal kisebb ellenállásokba ütközött 

csapatunk a kissé tartalékos Tengelic ellen. Most nem játszott 

igazán jól a csapat, a vezetés megszerzése után viszont sokat ja-

vult a játék. A gólokat kimondottan szép akciók után szerezték és 

a győzelem megérdemelt. 

Ifjúsági csapatunk: jó játékkal ismét nagy arányú 9:0 (5:0)-s 

győzelmet aratott. 

Góllövők: Simon Gy.(3), Schaffler (2), Sümegi, Szabó B., Nagy 

M., Feller 
 

16. forduló, Sióagárd - Madocsa 1:2 (1:1), 2014.04.20 
 

Sióagárd: 140 néző 

Vezette: Stefik 

Sióagárd: Szegletes – Auth G. , Mosonyi (Czinege), Tóth Adri-

án, Győrfi Sz.- Smidt (Tóth F.) , Acsádi, Horváth P. , Győrfi G. – 

Orosz, Tóth Attila 

Edző: Szabó Tibor 

25. perc: Jobb oldali szabadrúgás után védőink elméláztak és 

Rein közelről a hálóba fejelt. 0:1 

31. perc: Győrfi G. jól ment el a bal oldalon, középre passzolt 

Smidthez, akinek lövése egy védőről ismét Győrfi G. elé pattant 

aki szép gólt lőtt a léc alá. 1:1 

54. perc: Nagy labdával ugrották ki a jobb oldalon Szakácsot, 

aki az 5.– ről, éles szögből, Szegletes lába között bombázott a 

hosszú sarokba. 1:2 

Góllövők: Győrfi G.  illetve Rein, Szakács 

Jók: Mosonyi, Tóth Adrián, Horváth P., Győrfi G. illetve Müller, 

Kern, Rein, Szakács 

Összefoglalva: Csapatunk idei legjobb játékával, és óriási küz-

dőszellemével, nagyon megszorongatta a listavezetőt. Némi sze-

rencsével, akár fordított eredmény is születhetett volna. 

Ifjúsági csapatunk: Könnyedén, jó játékkal 15:0 (6:0) arányban 

győzött a Madocsa ellen. Nem volt egy súlycsoportban a két csa-

pat. 

Góllövők: Simon Gy. (5), Schaffler (3), Szabó B. (2), Nagy M. 

(2), Orbán, Sümegi, Bogáncs 

Tudósító: Finta Mihály 
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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: 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 
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A betonkádat rendszeresen tisztították. Csákovics, később Csanádi József tisztította. Mindig kerékpárral 

érkezett, méteres nyélre szerelt súrolókefét hozott. Ha észrevettük minden játékot abbahagytunk, és nagy 

érdeklődéssel néztük a műveletet. Nem tudtuk megérteni, hogy honnan folyik a víz, hogy miért nem apad el 

soha. Szerettük ezt a vizet, éltető nedve volt a falunak, el sem tudtuk volna képzelni az életet símogatóan lágy, 

télen nyáron mindig egyformán langyos, kénes illatú vize nélkül. 

A kádnak kettős fedele volt. Ha azt levették látni lehetett a csövet, melyen folyamatosan, egyenletes vastagság-

ban, halkan csobogva folydogált a víz. 

        Az építmény egyik oldalán, amely a kövesút felé nézett, egy mélyedésben volt a csap. Rézcsap volt, a karja 

lefelé lógott. Ha valaki vizet akart ereszteni a kart vízszintesig kellett emelni, ha egy kicsit megütöttük a tövét, 

magától is megállt, nem kellett tartani, és folyt a víz. Folyt vagy csordogált attól függően, hogy mennyi volt a 

tartályban. Nyáron, a nagy melegben, amikor a legtöbb vízre volt szükség bizony csak csordogált. Néha eltartott 

negyed óráig is, amíg a kanna megtelt 

       A sorbaállás mindennapos volt, mert a faluban csak ez az egyetlen forrása volt az ivóvíznek. Az udvarokban 

szinte mindenütt volt kút, de abból csak az állatokat itatták, a vizük sem mosásra, sem főzésre nem volt alkal-

mas, az ember szomját sem oltotta, mert kemény volt. Így hát mindenki az ártéziről vitte a vizet inni, főzni, meg 

mosni is. Aki nem akart sorba állni, az hajnalba ment vízért, mert éjszaka megtelt a kád, és amíg el nem fogyott 

addig bőven adta. A határba, vagy a szőlőbe indulók mindig előre küldtek valakit, általában egy gyereket, hogy 

töltse meg az edényt, amit egész napra magukkal vittek. 

       Az ártézikút négyszögletes építménye mellett egy szivárványos kút is volt. Ilyen kút több is működött a 

faluban, általában a nagyobb gazdák udvarán.  Ez egy vascső volt, melynek alsó része lenyúlott a kút vizébe, a 

felső pedig mintegy két méterre kiemelkedett. A tetején egy emelőkar, amellyel a szivattyút lehetett működtet-

ni. Erről egy lengő kar ereszkedett alá, annak végén fényes rézfogantyúba lehetett belekapaszkodni. Ez a kút 

azonban más volt, mint amelyek az udvarokban hangos csikorgással hívták vályúra a szomjas állatokat. Ennek 

két csöve, azaz kifolyója volt. Az egyik ott, ahol minden más rendes szivárványos kút is köpi a vizet, a másik 

azonban egészen magasan. Ez a kifolyó olyan célt szolgált, hogy lovas kocsira, szekérre tett hordóval is alá 

lehetett állni. Volt, aki itt vételezte a permetezéshez való vizet, de szüret után a csígerhez is itt lehetett tankol-

ni. De nyári zuhanyozásra is alkalmas volt, mert ha az alsó kifolyót tenyérrel befogtuk föntről zuhogott alá a 

víz. Tusolni azonban nem volt tanácsos, mert nyáron is nagyon hideg volt a vize. 

       Az ártézikút nemcsak vizet adott a falu lakóinak, hanem a társadalmi élet egyik fontos helyszíne is volt. Itt 

ugyanis adott volt annak a lehetősége, hogy mindenki találkozzon mindenkivel. Vízért általában a gyereket, 

nagylányt, menyecskét, vagy öreget küldtek. Várakozni, szinte minden alkalommal kellett. Sokszor, különösen 

nyáron, még tíznél is többen ácsorogtak sorukat várva. A lefolyó oldalánál egy pad is volt, ahova az öregek 

leülhettek. A várakozás természetes alkalom volt arra, hogy a jelenlévők kicseréljék gondolataikat, meghallgas-

sák a legfrissebb híreket, kibeszéljék azt, akiről volt mit beszélni. 

        A parasztember szeret beszélni, hát még a parasztasszony. A falusi asszony egyik létformája, hogy beszél. 

Mindent elmond, ami csak az eszébe jut, sőt nemcsak elmond, hanem elő is ad, meg is jelenít. Beszél magáról, a 

gyerekről, az emberről, a szomszédról, ismerősökről, ismeretlenekről, falubeliekről és idegenekről, mindenről 

és mindenkiről egyaránt. Nem volt ritka eset, hogy valaki annyira belemelegedett a beszélgetésbe, hogy még a 

soráról is elfeledkezett. Szinte úgy működött ez a hely, mint az athéni agóra. Fóruma volt a falunak, ahol min-

dent meg lehetett tudni. Valóságos híreket, igaz és csak úgy beszélik történeteket, azaz pletykákat is.  

        A szobában, ahol laktunk, a spórhelt mellett volt a kű. Nem tudom, honnan eredhetett, így utólag azt gondo-

lom, hogy műkő volt. Mintegy húsz centi magas lehetett, szabályos nyolcszög alakú. Azon állt a vizes kanna. 

Ónozott lemezből készült, csöcse volt, és a teteje csak félig volt lefödve. Ma ilyen formájúak az öntöző kannák. 

Amikor már elbírtam, az időtől kezdve általában engem küldtek el vízért. A házunktól mintegy három – négy-

száz méterre lehetett a kút. A kezdeti időben bizony háromszor is megpihentem, mire hazacipeltem a nyolc liter 

vizet. Nyáron, amikor érett az eper tovább tartott a forduló, mert az árokparton jó volt eprészni egy kicsit, 

különösen, ha pajtás is akadt. 

       Itt nemcsak eprészni lehetett, hanem kiváló vadászterület is volt, mert az eper, meg az agácafák lombjai-

ban, no meg a fagyal bokrok között világukat élték a verebek. Világukat élték, mert észre sem vették, semmire 

sem méltatták vadászatainkat. Pedig mi nagy műgonddal készített csúzlival válogatott kavics töltényeket röpí-

tettünk a levelek közé. 

       Aztán egyszer csak, úgy 1947 vagy 48 táján megszűnt az ártézikút egyeduralma. Az új utcában elkészült a 

mélyfúrású kút. Ez időtől nem kellett a hidegutcaiaknak olyan nagy utat megtenni az ivóvízért. Az új kút fele 

járásnyira volt. De ezután is nagyon sokan voltak, akik hűek maradtak az ártézi vizéhez. Sokan állítják, hogy a 

bab csak az ártézi vízben fő meg igazán puhára. Az új kút vize hidegebb volt, és nem volt az az enyhén kénes 

illata, mint az ártézinek. Később, úgy az ötvenes évek elején a Vermes hegyen is fúrtak egy új kutat. Amikor 

ideköltöztünk a Pásztor utcába mi is onnan hordtuk a vizet. Ennek kútnak már nyomát sem látni, és az új utcai 

kútnak is csak a kerítése van meg, és a kerítésen belül egész nyáron nagy gaz éktelenkedik. Megszűnt a funkci-

ója, hát már nem fontos senkinek. Pedig hát a kútnak lelke volt, és van még ma is, csak hát az emberek már 

nem veszik észre.  

        Az udvarokon lévő kutaknak is kitellett a becsülete. Sokan betemették, az okosabbak búvárszivattyút 

telepítettek bele és azzal öntözik a kertet, de olyan is előfordult, hogy eléggé el nem ítélhető módon a vízveze-

ték elkészülte után emésztőgödörré degradálták. Hát így változik, romlik a világ. Még jó, hogy az emlékek meg 

egyre szebbek lesznek. 
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