KIDOBOLTATIK
A szüretelésből alig értem ide
Meg a kukorica csövit is törtem még nemrégibe
Isten hozott mindenkit e mai szép napon
A menetben egy hajtó se maradjon fenn a bakon
Ne maradjon a lábuk se egy helyben, ha hallják a nótákat
Ropja mindenki a táncot, egy fordulóra bárki beállhat.

Nagy örömmel gyűltünk össze a szüreti mulatságra
Fogja meg a szomszédja derekát/vállát ha nem lenne párja
Van itt bíró, jegyző meg a szépséges párjuk
Kik is ők személy szerint, hát lássuk!

Bírónénk Kürti Bogi újdonsült férjét vette rá a nemes feladatra
Danilo Biehle most nem bőrgatyában, hanem kucsmában ropja.
Testvér településünk lakója és most agárdi lány lett a párja
A Hotter sarkon a kínálást már alig várja.

A jegyzői hintóban jól látják nem más
Aljegyző asszonyunk Balogh Györgyi, nem hasonmás
Párja kit eddig leginkább csak esketni láthatott a nagyérdemű
Leitz Péter alig várja a táncot, nem is egykedvű.

Tudta a hivatal, hogy sok eső növeszti idén a füvet és a gazokat
Vettek is új fűnyírót eleget, működés közben sokat láthatjuk azokat.
Nem füstölnek, nem csattognak és le se robbannak ezek
Így aztán végig kell dolgozni velük a napokat, s a hetet.

Ha süt a Nap beragyogja a hivatalt és a műv házat is szépen
Tetejükön napelemek termelnek áramot, hogy a lámpa égjen.
Ettől megy a fénymásoló, dübörög a PC, hűvöset fúj a légkondi a polginak
És ettől búg a projektor, mivel falra vetíti az új hidat.

Na de fel is veheti a magassarkú cipőjét minden hölgy , ha intézi ügyeit
Mert aszfalt borítja a községháza udvarát, meg annak elejit.
Ezen gurul falunk újdonsült járműve egy VW kisbusz
Szociális alapon elvisz téged is bárhová, hogyha közlekedni nem tudsz.

Tudják miért rendezzük a szüreti vigadalmat csak minden 2. évben
Hogy a kisbíró tudjon mit kidobolni kérem.

Óvodában készült szép járda, mi bejárattól-bejáratig vezet
Lengedezhetnek a gyerekek a gumi felett, ezután nem is történhet baleset.
Nem volt könnyű összehozni, mert nem volt rá először keret.
Szegény óvodás szülők kalapoltak, s táncoltak is érte eleget.

Egy kis malac röf-röf dallamára vonult be falunkba a mozgó húsbolt
Azóta a piac mellett lelhető fel minden héten újból és újból
Apropó piac, hisz azt még nem is említettem, lássatok csodát
Szegény Bözsi néni hátára kötötték annak bejáratát

Itt cserél gazdát a falu zöldsége, gyümölcse, tojása, egyebe
De arra is nagyon jó, ha valaki valamit tudni szeretne.
Kedden és pénteken válik áruvá az őstermelői portéka
S fedezünk fel egy-egy újabb ismerőst, mondva níííd a.

Már azt hittük díszpolgár lesz belőle
Megszerettük és vásároltunk is Tőle
Erre fel elment Sanyi, ki a boltját vezette
Visszavárjuk, hisz azt mondta nem megy el örökre.

Járt erre sokszor a gólya, hozott is eleget
fészkéhez gallyakat, meg ide-oda gyereket
Nem is tudom hirtelen hol töltötte meg öröm a házat
És vele együtt gyereksírás, mert a gyerek az lármázgat!

Egy a fontos szaporodjon kicsi falunk népe
Ezért persze tenni kell, minek előbb-utóbb lesz eredménye
Mióta nem nyitottam szólásra a számat
A született gyerekek keze-lába kitenné a százat.

Tudom szép az anyukájuk, s büszke rájuk apukájuk
Sorolom, ha ki nem szárad a torkom
Születési sorrendben, úgy mondom
Lilla, Milán, Gergő, Hunor
Ők még 2012-ből valók.
2013-ban aztán jött az áldás csőstül
Mindenkinek gyereke lett, ki mostanában nősült
Bogi, Atti, Peti, Matyi, Árlen és Cintia
Nekik a plüskutya kell, nem is ám kiscica
Dorcsa, Szofi, Zsófi, Kamilla és Lili
Nekik még nem való a bikini.
Tamás, Barnabás, Angéla és Cili

Jó nekik a cumi is, ha épp nincs náluk cigi.
2014-ben sem csak az eső esett
Volt itt is-ott is gyermekágyi eset.
Egy szuszra: Dani, Előd, Hanna, Éva, Lilla és Zsuzska
Még beférnek egyszerre az agárdi kisbuszba.

Az a fontos, hogy egészségben,
családjukkal egyetemben békességben
Életüket szép reménnyel, tele
megvalósult álmokkal élhessék le.
Kötöttek házasságot is, mi lett az emberekkel?
Igent mondtak egymásnak sokszor már gyerekkel.
Többjük elszakadt már régen a hazai tájtól
De azért visszajöttek itt enni a lakodalmas tálból.

Tavaly 8 pár lépett frigyre
Egyiknek se vagyok irigye
Idén még csak 3 volt az esküvők száma
Nem kellett sok húst vinni a konyhára.

Díj is jutott egyeseknek, kiket arra méltónak találtak
Tavaly csak a viseletét díjazták Barta Marikának.
Idén már több személy is szóba jöhetett
Nyárköszöntőn megkaphatták a kiérdemelt helyet.

Tarr György díszpolgár lett, ki új színt adott templomunknak
Átfestve annak falait, hol az ember áhitattal leborulhat.
A civilek mecénásának emlékérem ütötte markát
Szűcs József megérezte mi adja a falu fenntartható magját.
Neumann Zoli addig hajtotta a fiatal labdarúgókat
Míg saját helyett az ellenfél kapujába nem rúgták a gólokat.
Huber Jani bora a tavalyival együtt idén harmadszor vitte a pálmát
Biztos van még neki belőle, megadhatom a számát!

Ha eltévednél a faluban vagy a gps-ed cserben hagyott
Vesd tekinteted a kihelyezett fatáblákra, s nézel egy nagyot
Megtudhatod merre van a szikvízgyár és a Gugás gödör
Leíráshoz, adathoz jutsz ha információhiány gyötör.

20 éves jubileumát ünnepelte a Sió-menti halfőző verseny
Agyagérmet osztott Mátyás király a reneszánsz jegyében
Beatrix és alattvalók serege kísérték fárasztó útján
Fanfár szólt és furulya, körötte udvari bolond ugrált.

Nem tudta a csapadékvíz merre folyjon idáig
Na de most útja lesz, mit a Geotechnika irányít
Készülnek az átereszek, hidak, árkok, folyókák
Most kényelmetlen, de jövőre a helye zöldel már.

Már örültünk, hogy parkoló lesz Adácson a foci pálya mellett
Aztán, szaladtunk a sport boltba ütőért, mert láttuk, Teniszpálya lett.
Avatóról, bérleti díjról, nyitvatartásról nem szólt eddig a krónika
Menj csak ki egy foci meccsre, szerintem megtudod mi lesz rá kiírva.

Az arra lakók rettegve figyelték a sárvíz töltésének rogyását
Meg a biciklisek is bosszankodtak, hogy kirázta zsebükből a bor árát.
Erre fel szétszedték az egészet és kövekből építették újra
Zötykölődős még mindig a teteje, de a vizet talán jobban bírja.

Szabadi Miska a kultúr előtt zsindelytetőt csinált
Miska bátyám, meg már megint egy könyvet publikált.
A washingtoni könyvtár befogadta a hímzésmúzeumot
Így aztán az agárdi minta a tengerentúlra is eljutott.

Szegény agárdinak már nincs választása
Melyik kocsmába menjen, melyiket válassza
Elcsendesedett a presszó, pedig sok utazó oltotta ott szomját
Utána bezárt a Keló is, hiába adták ruszli mellé a vodkát.

Készülünk az önkormányzati választásra,
Háry János nem indul már, véget ér királysága
16 évet húzott le az agárdiakkal, talán észrevettük ezt a hosszú utat
De közben megújult a kultúr, a községháza, buszmegállók, utak

Új hidat nem sikerült építtetni Néki
De azért milyen jó, hogy még nem szakadt le a régi.
Ha gyalogosan vagy kerékpárral jársz-kelsz a Sió hídon át
Láthatsz néhány érdekeset, méginkább csodát
Mikor már egész jól lehetne látni az út lyukain át nézve a vizet
Vaslemezzel takarják el azokat ne láthassuk a folyó mit vihet.

Kultúr mellet a hideg utcában régen a kisiparosoké volt a terep
Aztán konditerem lett, hol az ifjúság erején felül edzhetett
Most e ház a hagyományoké lett, homlokzatán nemes vakolattal
Szobáit hímzés, viselet és az egyházi emlékek töltik meg tartalommal

Civil ház lesz a műv ház Kossuth utcai szomszédja
Ami a régi kör emlékét váltja valóra
Itt pezsdülhet fel a társasági klub élet
És a civil szervezetek itt rakhatnak fészket.

Nem volt elég a gazdáknak a Deák-ban egy szimpla mezőgazdasági bolt
A feminizmus győzött, lett belőle a Kossuth-ban asszony és gazdabolt.
Nem Kiss Lajosné ül már azon a biciklin, amivel a menzai ebéd érkezik
Telkes Elíz teker lihegve, ha szállítmányát az éhes kutyák kergetik.

Nem nálunk jegyző már sajnos Varga Kata,
Bogyiszlón ízlik neki jobban a halvacsora
igyekezzünk hát a kedvére főzni, ha ismét eljön a halfőző napja

Végigkóstolja mindet, megígérte, ha nem is lesz a zsűri tagja.
Reneszánsz lakoma vár minket a gála után, ízes ételekkel
Itt is érezni már pompás illatuk, Faddi Varga remekel
Hogy ne lehessen lukuluszi az élvezet
Tányérjába mindenki csak 5 étket vehet.
Érezzék nagyon jól továbbra is magukat
A verebek majd felcsípik a morzsát, mit itt hagynak
Igyanak, hogy vígan érjen véget ez a menet
Majd, ha ismét felkel a Nap mindenki haza mehet.

Írta és kidolbolta: Kovács Dénes

