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AUGUSZTUS 20., ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÜNNEPE 

 
Kedves Sióagárdiak! 

 
Augusztus 20.-án Szent István királyra, az államalapítóra, a római katolikus hit magyarországi 

meghonosítójára emlékezünk. Első királyunk a Szent Koronát és az országot a Boldogságos Szűz 

Mária kegyelmébe ajánlotta, ezzel kijelölve azt az utat, melyen haladva a magyar nép élhet, otthont 

teremthet, a Kárpát-medencében. Szent István király műve jól sikerült, itt élünk, bár a népek jöttek 

mentek, feltűntek és eltűntek, de a magyar megmaradt. Ennél az életműnél állandóbb és tartósabb 

még nem volt. 

Szent István példáján feladatunk, hogy Sióagárdon úgy éljünk és dolgozzunk, ami a település, az 

otthonunk fejlődését, szépülését szolgálja, az itt élők gyönyörűségére. Ezt csak összefogással tud-

juk megtenni, mely példaként kell, hogy szolgáljon a jövő nemzedékei számára. Tekintsük Szent 

István példáját, aki nem csak államférfi volt, hanem családapa is, és minden cselekedetét a családja 

iránti szeretet, tisztelet hatotta át. Életútját nézve segítséget, erőt kaphatunk mindennapi küzdelme-

inkben. 

Minden Sióagárdit szeretettel várok augusztus 20.-án 10 órakor a templomban, a megemlékezésen. 
 

Háry János polgármester 

 
FELHÍVÁS 

 
Kedves Sióagárdiak! 

 
Régi vágya teljesül Sióagárd lakosságának, azzal, hogy a belterületi vízrendezés megvalósulhat. 

Az elkövetkező napokban megkezdődik az építkezés, a befejezési határidő november 30. A vállalkozó a Geotechnika’84 

Kft, Sióagárd, Kossuth u. 59., építésvezető Major József (30/277-2608), műszaki ellenőr Szeleczki József (30/956-8205).  

Bár az építkezés nagy felfordulással jár, a vállalkozó igyekszik a lakosság lehető legkevesebb zavarásával a munkát 

végezni. Az érintett munkavégzésen lakók előzetesen értesítést kapnak a munkálatokról. A kivitelezés - mivel támogatás-

ból épül - szigorúan csak az engedélyben szereplő tartalommal épülhet meg, a meglévő állapot helyreállítására szorítkozik, 

többletigények kielégítésére nincs lehetőség.  

Valószínű, hogy a közterületen néhány fa is áldozatul esik, ezek pótlásáról a munkák befejezését követően gondosko-

dunk. 

Az esetleg jelentkező problémával az építésvezetőt és a műszaki ellenőrt lehet keresni. 

A lakosság szíves türelmét kérem az építkezés idejére. 
 
Sióagárd, 2014. augusztus 15. 

  Háry János polgármester 

Cseli Basa, hajsz Betyár 
 

A két ökröt mindenki ismerte a faluban. A Basa névre hallgató zömök állat, zsömle színű volt, fehér folttal a horpaszán. A másik, a Betyár nevet viselő hosszú 

szarvú pirostarka, hosszabb lábú, magasabb, mint a párja. Ő volt a hajszás, mert a fogatolásban akár lovakat, akár szarvasjószágot párosítottak, mindig a maga-

sabbik állatot fogták a jobb oldalra, mert szántáskor az ment a borozdában. 

Azidőtájt mindennapos látvány volt a falusi utcán ballagó ökrös vagy tehenes fogat. Az sem lepett meg senkit, ha asszony hajtotta, vagy a kötelet fogva előttük 

ballagva vezette a teheneket. Ezt a két ökröt azonban mindig asszony hajtotta. Ustorral a kezében ült a szekérdeszkán, és mivel mindennapos meghitt kapcsolat-

ban volt az állatokkal, azok értettek a szóból. „Cseli Basa!”, vagy „hajsz Betyár!” így szólt az utasítás, az ustorral csak meg kellett legyinteni az ökör oldalát, és 

már fordult is a fogat, arra amerre Sannus akarta. 

Sannus más volt, mint a többi asszony a faluban. Ő is családban élt, volt neki férje, gyermeke, meg anyósa is. Azonban ebben a családban rendhagyóan más volt a 

munkamegosztás. 
Folytatás a 6. oldalon 

 

SZÜRETI VIGADALOM  

BEHARANGOZÓ 

 

KÖSZÖNJÜK LACI BÁCSI! 

2. oldal 

 

MEGHÍVÓ KÖNYVBEMUTATÓRA 

3. oldal 

 

A PARLAGFŰ ELLENI  

VÉDEKEZÉSRŐL  

4. oldal 

 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI 

FALU TV  A NETEN 

FELHÍVÁS 

5. oldal 
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HELYREIGAZÍTÁS 

 
A júliusi számunkban a 90 éves Sági Jánosnét köszöntöttük. Sajnos Ili néni leánykori neve tévesen került közlésre, 

ezúton kérünk elnézést a hibáért. 

A név helyesen: Sági Jánosné, született Péter Ilona. 

Megértésüket köszönjük! 

 

SZÜRETI VIGADALOM BEHARANGOZÓ 
 

    2014. szeptember 27-én, két nagyon gyorsan eltelt év után Sióagárd utcáin 

ismét végigvonul a színes Szüreti forgatag. Az útvonal nem változik, a meg-

állóknál ismét kisbíró kiabálja ki az eltelt időszak rangosabb eseményeit. 

Előre is köszönjük a Nyugdíjas Klubnak, hogy a megállóknál felfrissíti a vo-

nulókat, házilag sütött finomságokkal, szódával várják a megfáradt sereget.  
     

Vendégeink lesznek a Bogár István Hagyományőrző Egyesület Őcsényből, a Bonyhádi Ifjúsági Fúvósze-

nekar és a Teveli Fiatalok Egyesülete. Mellettük színpadra lép a Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület is, a 

táncosokat Szemző Angéla és csapata kíséri majd. Az iskola udvarát teljesen lefedő sátor alatt kap helyet a 

színpad, itt lesz a gálaműsor és itt tartjuk a szüreti bált is, ami a tervek szerint 21 órakor kezdődik és ingye-

nes lesz. A zenét Simon Gábor szolgáltatja hajnali 3 óráig. 

A reneszánsz témakörében íródott pályázat részeként lehetőség nyílik arra, hogy a menetben résztvevőket 

megvendégelje az Önkormányzat. Mivel a pályázat a költségek csak egy részét fedezi, aki vacsorázni sze-

retné a helyszínen, azt arra kérem, hogy részvételi szándékát szeptember 13-ig jelezze, pontos létszám le-

adásával a Művelődési Házban vagy a 437-309-es számon. A vacsora ára 500.– Ft/fő. A vacsorát Faddi 

Varga János királyi főszakács és családja készíti.   
 

Mindenkit arra buzdítunk, hogy vegyen részt a rendezvényen,  
öltse magára szépséges népviseletét! 

Továbbá kérjük a lányokat-asszonyokat, hogy a megállóknál a korábbi jó szokáshoz híven  
kínáljuk étellel-itallal mi is a vonulókat! 

 
Találkozzunk, érezzük jól magunkat együtt szeptember 27-én! 

 
Részletes program a plakátokon és a szeptemberi Krónikában lesz olvasható. 

További információért hívja a 437-309-es számot! 

 

KÖSZÖNJÜK LACI BÁCSI! 
 

A Svédországban dolgozó sióagárdiak kis csapata szeretne ezúton is köszönetet    

mondani Breznicky Laci bácsinak a szíves vendéglátásért. Történt ugyanis, hogy          

júliusban a fiúk északról elindultak lakókocsikkal a telephelyükre, de még egy utolsó 

munkát a hazautazás előtt el kellett végezniük. Ez a hely Laci bácsitól nem volt messze és 

miután ezt Laci bácsi megtudta, meghívta a csapatot, hogy ezt a pár napot  

töltsék el nála, táborozzanak le ott.  

Laci bácsi ez idő alatt reggelit készített, vacsorát főzött, igazán jó pesztrája volt a     

fiúknak. A csapatnak nagyon jólesett ez a gesztus, Laci bácsi kedvessége, figyelme, a  

felhúzott magyar zászló. Hálájuk jeleként lefestették a garázst, csatornát cseréltek a házon. 
 

Kedves Laci bácsi! Köszönjük a kedvességed, jó egészséget kívánunk Neked,  

hogy még sokszor találkozhassunk! 
 

Balázs Mihály, Daradics Zoltán, Finta János, Ódor László, Plasek János,                                               

Plasek Márk, Sági János, Varga Tamás 
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Kedves írás érkezett a szerkesztőséghez Irénkétől, aki arról ír, miért szeret Sióagárdon élni.  

Kérem olvassák szeretettel! 

A HELY, AHOL ÉLEK 
 

Sióagárd. Szép, csendes zsákfalu, ezért nagy közúti forgalom nincs. El van látva orvosi rendelővel, védőnői-, 

család- és gyermekvédelmi hálózattal, emellett három bolt is van. 

A központunk parkosított, sok emlékművel. A parkban pihenésre szolgáló padok, a kisgyerekeknek játszótér áll szol-

gálatukra. 

Nagyon szeretem ezt a parkot. Nyáron a sok szép virág és a zöldellő fák igazi felüdülést jelentenek. No és az ősz! 

Az a sok színes levélszőnyeg, szóval jó itt megpihenni egy padon, elolvasni egy újságot, akár belelapozni egy könyv-

be, amit épp akkor kölcsönöztem a könyvtárból. 

Mert könyvtárunk is van, a művelődési lehetőség mellett Kismama klub is működik. A sportot szeretőknek nagy 

futballpálya, a falu gyerekeinek óvoda és alsó tagozat áll rendelkezésükre. 

Falunk egyik büszkesége a Tájház, ami őrzi a múltunkat s remélem a jövőnket is táplálni fogja. 

Falunkat szépíti a Sió folyó és az a sok száz borospince szőlőültetvényekkel, amit Leányvárnak hívnak. 

Szeretem ezt a falut, szeretek itt élni. 

ÖNKORMÁNYZATI FOTÓPÁLYÁZAT  
 

„Településünk természeti kincsei” címmel indítjuk újabb fotópályázatunkat júniustól szeptemberig 

önkormányzati ügyfeleink számára. 

Ha megörökítené települése természeti csodáit és szeretné viszontlátni képeit az E.ON honlapján, 

akkor itt az alkalom, hogy bemutassa azokat a pillanatokat, amelyek különlegessé teszik az Ön telepü-

lését. 

Első sorban olyan pályázati anyagokat várunk, mely egy adott évszakban ábrázolja csodálatos tájaikat vagy a természet 

megragadott ritka pillanatait. Hangolják kamerájukat a nyárra, csodás őszre, fagyos télre, vagy a virágos tavaszra. 

Amellett, hogy így sokan megismerhetik az Önök települését, még egy értékes és hasznos ajándékkal is gazdagabbak 

lehetnek. A feltöltött pályaművek közül a pályázat lejárata után E.ON-os zsűri választ ki 12 darabot, melyekből a 2015-es 

E.ON falinaptárat készítjük el. A naptárba kerülő pályázatokhoz tartozó önkormányzatok pedig két műszaki cikk közül vá-

laszthatnak, melyet ajándékba kapnak a nyertes pályaműért. 

A pályázat időtartama 2014.06.01 - 2014.09.15. 
 

Látogasson el a www.eon.hu/fotopalyazat oldalra és olvassa el a pályázat részleteit.  

Regisztráljanak, és mutassák be településük eleven világát!  

http://www.eon.hu/fotopalyazat


 
A PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL 

 

Akár tizenötmillió forint bírságot is kiszabhatnak arra a földhasználóra, aki elmu-

lasztja a parlagfű elleni közérdekű védekezést, ezért a jogszabályok betartásával érde-

mes megelőzni a borsos csekk megérkezését. 

 A parlagfű elleni védekezés fő szabályai a 2008. évi XLVI. törvényben kerültek le-

fektetésre. 

   A törvény általános kötelezettségként írja elő, hogy a földhasználó köteles az adott 

év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadá-

lyozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn-

tartani. 

Ha pedig ezt elmulasztja egyrészt közérdekű védekezést (magyarul kényszer-kaszálást) lehet elrendelni, 

másrészt a földhasználó növényvédelmi bírsággal sújtható. A növényvédelmi bírság minimum tizenötezer, 

míg maximális összege tizenötmillió forint. 

Az eljárás legtöbbször hatósági ellenőrzés során indul, amelyet attól függően, hogy külterületen vagy belte-

rületen kerül rá sor, két külön hatóság végez és némileg eltérőek a szabályok is. 
 

Parlagfű külterületen 
 

Az ellenőrzést az ingatlanügyi hatóság végzi, aki értesíti a növényvédelmi hatóságot, a Mezőgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságot (NTI). 

Az NTI rendelheti el a kényszerkaszálást és szabhatja ki a növényvédelmi bírságot is, és jogosult érvé-

nyesíteni az eljárással kapcsolatos költségeket is. Fontos, hogy külterületi ingatlannál a földhasználót nem 

kell értesíteni sem a helyszíni szemléről, és nem kell külön felszólítani parlagfű mentesítésére. 

Ennek az indoka, hogy a törvény szerint a tulajdonos folyamatosan köteles gondoskodni ingatlana par-

lagfű mentesítéséről. 
 

Parlagfű belterületen 
 

Az ellenőrzést a jegyző végzi, ő jogosult a kényszerkaszálást is elrendelni, valamint a költségeket behaj-

tani a földhasználótól. A növényvédelmi bírságot pedig szintén az NTI szabja ki. 

Az ellenőrzésről sem kell értesíteni a földhasználót, de lezárt területre csak ügyészi engedéllyel lehet 

behatolni.  Nem árt tudni, hogy lakossági bejelentésre is indulhat az eljárás, míg ennek hiányában a hatósá-

gi ellenőrzés lényegében tervszerűen zajlik. 

A törvényi felhatalmazás alapján a parlagfűmentesítés végrehajtásának és az állami, illetve a közérdekű 

védekezéssel kapcsolatos költségek és ennek igénylése részletszabályait a 221/2008. kormányrendelet álla-

pítja meg. 

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy minden földhasználó köteles június 30. napjáig az 

ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot – gyomlálással, 

kaszálással vagy vegyszeres irtással – vegetációs időszak (szeptember-október) végéig folyamatosan fenn 

kell tartani! A parlagfű irtását az önkormányzat a köz-ség belterületén, azon kívül a jegyző illetve az NTI 

rendszeresen ellenőrizni fogja. 

Az ingatlan ellenőrzése kapcsán a jegyző és az önkormányzati hivatal dolgozói jogosultak az ingatlanra 

engedély nélkül belépni (kivétel ez alól a lezárt terület), és megállapítani a parlagfű szennyezettség mérté-

két. A hatósági eljárás során a helyszíni ellenőrzés alkalmával jegyzőkönyv készül. 

Amennyiben indokolt, úgy hatósági határozattal közérdekű védekezés kerül elrendelésre, mely azt jelen-

ti, hogy az önkormányzat által megbízott vállalkozóval a jegyző a terület parlagfű mentesítését elvégezteti. 

Ha a földhasználó védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, költségére közérdekű védekezést rendel 

el és növényvédelmi bírságot (15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig) szab ki az eljáró hatóság, aminek meg nem 

fizetése esetén az adók módjára behajthatók az azokat terhelő kamatokkal együtt. 

Az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű elszaporodását és terjedését 

allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 
Kedves Sióagárdi lakosok! 

 
A július Krónikában közzétett felhívásra két szekrénysor felajánlás is érkezett a rászoruló család részére, ezúton  

szeretném megköszönni a segítséget a felajánló személyeknek! 
 

Székelyi Anikó családgondozó 

 
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI 

 

TANKÖNYVOSZTÁS 
 

Az új tankönyvek kiosztása  

2014. augusztus 19-én (kedd) délután 4 és 6 óra között, 

és 21-én (csütörtök) 8 és 10 óra között lesz az iskolában! 

Kérjük, hogy a könyvekért felnőttel együtt jöjjenek a gyerekek! 

 

TANÉVNYITÓ 
 

2014. szeptember 1-én (hétfő) reggel 8 órakor tartjuk 

 tanévnyitó ünnepségünket az iskolában. 

Az ünnepség után órarend szerinti tanítás,  

délután pedig napközi lesz. 

Kedves Gyerekek!  

Szeretettel várunk benneteket és szüleiteket a tanévnyitóra! 

 

Tisztelettel: a tanító nénik 

 

FALU TV 
 

Sióagárd helyi televíziója újra az Önök szolgálatában látható a helyi TARR kábelhálózat  C8  196,25 MHz 

frekvenciáján! 
A közeljövőben Sióagárd település honlapján is láthatóak lesznek a helyi élet eseményeit, történéseit feldolgozó 

adásaink és a nyilvános testületi ülések. 
 

Ötleteiket, észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk a 06-30-2812-078 as telefonszámon, vagy a 

sioagardtv@gmail.com e-mail címen! 

 

FELHÍVÁS 

 

Az állandó Egyháztörténeti Kiállításhoz tárgyak, dokumentumok felajánlását  

szívesen várjuk, látjuk. 

 

Cím:  Kabarcz Katalin 

     Sióagárd, Rákóczi u. 46. 

          Tel:     496-975 

     20-9165-942 
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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 
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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 

Szabó Kata 
Tel: 30-2758-472, 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: 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 

 
Az ura az élet könnyebbik oldalát szerető, azt meg is találó ember, aki a paraszti munkát nem szeret-

te, és el is kerülte, ahogy csak lehetett. Birtokuk neme lévén, gyerekkorában kovácsinasnak adták, de a 

kemény munkához nem fűlött a foga, és azzal az indokkal, hogy a szeme nem bírja a szikrát, nem tanult 

mesterséget. Mivel más volt, mint a többi legény, asszonyt sem a saját falujában keresett, hanem más 

faluból hozott. Ha csak tehette, elment a háztól. Volt vándorpaprikás, aztán nem tudni milyen érdemek 

alapján 1951-ben beültették a tanácselnöki székbe, nem használt semminek, nem ártott senkinek, amíg ott 

ült. Mert kapcsolatot építeni tudott, így hosszú életében mindig megtalálta a boldogulás legkönnyebb útját. 

Az asszony, akit a régi uradalmakhoz tartozó hajdani cselédfaluból komendáltak ide, tette, amit tehe-

tett. A cselédősök lázadást nem ismerő alázatosságával vette tudomásul, hogy neki más sorsot szántak. 

Menyecskének jött a házhoz, de gyorsan rá kellett ébrednie arra, hogy asszonylétére az ő nyakába szakad 

minden férfimunka is. A családi birtok akármilyen kicsi volt, azon szántani, vetni, kapálni, kaszálni kellett. 

Soha véget nem érő taposómalom lett az élete. Reggel, este a disznóól, meg az istálló. Etetni, vizet hordani 

az utcai kútról, úgy itatni az állatokat. Egy kézzel megemelni a jármot, hogy az ökör szófogadóan a nyaká-

ba vehesse, szénát rakni, zsákot emelni, dragaccsal kihordani a ganyét az istállóból. Szerencsére a földek 

nem a falu mellett voltak, és amíg az ökrök ballagtak volt ideje pihenésre is. 

A munkától nem ijedt meg. Úgy végezte a dolgát, mintha maga választotta volna. Nem szokott károm-

kodni, de ha más nem hallotta gyakran dudorászott. Sannus szeretett üldögélni a szekéren. A két állattal 

megértették egymást, a Basa meg a Betyár társa volt, beszélgetni is tudott velük. Ökrösszekéren lassan 

telik az idő, aki a deszkán ül, ráér nézelődni. Sannus szerette a körülötte lévő világot. Tudott gyönyörködni 

a természet folytonos változásaiban, gyermeki tisztasággal tudott örülni a szépen formálódó petrencének, 

az egyenes borozdának. Forró napsütésben, hideg esőt kavaró szélben is derűs lélekkel ballagott az ökrök 

után, ám ha az ökrök este bebotorkáltak az udvarra, és mögöttük becsukódott a kapu, sérült a harmónia, 

mert ami azután várt rá az szolgálat volt, olyan szolgálat, melynek derűjét már csak a megszokás táplálta. 

Évekig teltek a mindennapok, minden változatosság nélkül. Sannus élte a családban rá kiszabott másod-

rendű szerepet, sohasem vitatkozott, az arca mindig mosolygós volt, a szekérdeszkáról is kedélyesen 

köszönt mindenkinek. Azt senki sem tudta, hogy lelkében volt e helye a bánatnak, arcáról senki sem tudta 

leolvasni, hogy az ura fél évre kirándult Budapestre a szomszédban lakó vénlánnyal, és azt sem mutatta, 

pedig az egész faluval együtt ő is tudta, hogy az urának szeretője van. Hajnalban kelt, elvégezte a ház 

körüli munkát, aztán befogta az ökröket, és „cseli Basa, hajsz Betyár” elindult kifelé. Amikor az ökrök 

átdobogtak a fahídon, a faluval együtt maga mögött hagyott mindent, ami ott benn nyomta a lelkét. Süthe-

tett a nap, fújhatott a szél, itt szabadnak érezte magát, annyira, hogy még a szekér döcögését sem érezte. 

Az idő elszaladt, Sannusnak eladósorba került a lánya. Úgy történt, hogy a tanácselnök lányába belesze-

retett egy kotrós legény, aki az országot járva éppen a faluban állomásozott. Megtörtént a lakodalom, és 

új ember került a lakásba, Sannusnak egy újabb személyhez kellett alkalmazkodnia. A vő, aki hajdani 

arisztokratákkal érintkező gazdatiszt leszármazottja, gazdálkodni akart. Mint később azonban kiderült 

nem valami megalapozott elgondolás alapján, hanem csak valami romantikus felbuzdulásból. 

Férfiemberhez nem illik az ökör. Az ökröket eladták lovakat vettek. Hogy Sannus mit érzett, amikor az 

ökröket kivezették az udvarról, azt senki sem tudta meg, mert lelke fogékony volt mindenre, amiben örö-

möt lehet találni, és mert a családban mindenki repesett a boldogságtól, amikor az ökrök helyére lovak 

kerültek az istállóba, ő is mosolygott, de tele volt bizonytalansággal, mert nem tudta, hogy ezután mi lesz 

az ő dolga. 

A bizonytalanság nem tartott sokáig, mert a vő nem tudott belenőni a gazdálkodó szerepbe, és elkövet-

kezett az az idő, amikor Sannusnak meg kellett tanulnia lovakkal dolgozni. De ez már nem az ő világa volt. 

A lovakkal való kapcsolattartáshoz más hullámhosszra kellett volna átállni, de neki ez idegen volt. Nagyon 

szerette az állatokat, de a lovakkal csak kínlódott, dolgozott velük, de ebből a munkából hiányzott a har-

mónia. Az ökrökkel megelégedett nyugalommal ért haza minden este, a lovakat fáradtan fogta ki, már az 

etetéshez sem volt kedve. 

Egyre nehezebb gondjaitól az szabadította meg, ami másokét megtetézte, a téesz szervezés. Ezt nem 

várták meg, a lovakat eladták, és a világ fordulásával együtt Sannus, aki ökreivel a maga földjén szántott-

vetett, hamarosan a közösben kapált, és nem sok év múlva téesz nyugdíjas lett. 

Azok a kicsi dolgok, amik a családhoz kötötték, lassan kifogytak az életükből, elváltak egymástól. A falu 

legszegényebb utcájában egy nagyon kicsi házban lett a maga ura. Amikor a lánya is magára maradt, 

akkor ébredtek rá, hogy összetartoznak. A szélütés után nem sokáig élt. 

Sem ökör, sem tehénfogat nem poroszkál manapság az úton, a ló is ritkaság. Fél évszázad alatt ennyit 

változott a világ, feledésbe merül az akkori valóság. Talán csak én emlékezem már a két ökörre, és 

Sannusra, aki mindig derűvel dolgozott, talán odaát is összetalálkozott az ökreivel, és „cseli Basa , hajsz 

Betyár” , most is hajtja őket, és kissé együgyű mosolyával a szekérdeszkáról köszön mindenkinek. 
 

Írta: Szabadi Mihály 

mailto:sioagard@interware.hu

