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BLABLA 

2017. NOVEMBER   

 

Októberi morzsák 
 

A Könyvtári Napok keretében látogatott el 

iskolánkba a Hangerdő együttes. Zenés, 

humoros előadást adtak elő, amelyben mi 

gyerekek is aktívan közreműködhettünk. 

Vidám dalokat és népdalokat hoztak. Egy 

főzős műsorról szólt, ahol Ricsi bácsi a saját 

könyvéből főzött. Az első étel borsóleves 

volt. A főzés egy vidám dal éneklésével 

vette kezdetét. Mi is énekelhettünk, ami 

nagyon jó volt. 

  

Kiválasztottak gyerekeket, akik 

szerepelhettek is. Paprikát törtek, borsót 

öntöttek a tálba, majd elkezdtek főzni. A 

második fogást, hogy mit szeretnénk enni, 

tőlünk gyerekektől kérdezték meg. Sokan 

pizzát mondtak, de végül Ricsi bácsi úgy 

döntött, hogy káposztás tésztát főz a 

szakácskönyvéből. Ehhez felvágták a 

káposztát miközben újra egy vidám dalt 

énekeltek. A dalolás közben odaégett a 

leves. S amíg a desszertet, a tortát 

készítették sajnos a káposzta is odaégett. 

Ezért gyorsan hozzáláttak szilvásgombócot 

készíteni. Míg a hozzávalókat keresték, 

elégett a torta is. 

 

A sok szorgos kéznek és a dalolásnak 

köszönhetően végre elkészült az ebéd. Igaz 

csak szilvásgombóc. 

Ricsi bácsit végül a király rendelte 

magához, hogy ebédet főzzön neki. A 

szakácsok zenével vonultak ki a teremből, 

így ért végett az előadás. 

Jurasits Bence 
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A hónap nyertes cikkei 

 

Szeptember-Szent Mihály hava 

Szeptember gyümölcsöt hoz. Rövidülnek a 

nappalok és hosszabbodnak az éjszakák. 

Hűvösebbre fordul az idő, többet esik az 

eső. 

 

Befejezik a termények aratását és 

előkészítik a talajt az őszi vetéshez, 

elkezdik a szőlő őrzését. A 

mezőgazdaságban ez a hónap a teljes 

betakarítás, a szüret, egyúttal pedig az őszi 

szántás-vetés időszaka, amikor nagyon sok 

függ az időjárástól. A csillagászati ősz 

csupán az őszi napéjegyenlőség napjával, 

szeptember 21-ével köszönt be. 

Október-Mindszent hava 

„sok gyümölcsöt Mindszent hava tartogat 

sötét télben jó kedvére kiket felhordhat.” 

Októberben már ködösödnek, hűvösebbek a 

reggelek, a füvet dér lepi be. Sokat esik az 

eső, fúj a szél.  Megjelennek a varjak, a 

seregélyek. Nyílik az őszi rózsa, makk, 

gesztenye. Ekkor törik a kukoricát és szedik  

fel a zöldségféléket. Szüretelik az almát, 

szilvát, szőlőt, diót, mogyorót. 

Népi megfigyelések: 

-Ha októberben a hónap elején sok csillag 

esik, úgy szép idő lesz. 

-Az októberi zivatar szeszélyes telet jelent. 

-Sok októberi eső, sok decemberi szél. 

-Ha meleg október hónapja, hideg lesz 

február. 

-Ha októberben fagy és szél van, úgy január 

hónap enyhe lesz. 

 

Szüreti szokások 

Hogyan zajlott régen a szüret? 

A metszés, a „venyigézés” karózás után 

kétágazás, „csirkézés” következett. A kötni 

járó asszonyok éneke, beszélgetése is 

messzire hallatszott, ezért mondták a 

férfiak, hogy az az asszonyoknak inkább 

szórakozás a kötés, mint munka. 

A „rinyige” begyújtásából már jósoltak is az 

akkoriak. Ha a füst a tőke fejéhez közel 

szállt, akkor bő termésben hittek, ha viszont 

magasabbra szállt a füst, azzal vigasztalták 

magukat, hogy a bor ára is magas lesz. 

Sokan kóstolgatták nyár elején a 

cseresznyét is, hiszen, ha a cseresznye édes 

volt biztosra vették, hogy a szőlő is édes 

lesz. 

Október közepe felé közeledvén 

megkezdődtek a szüreti előkészületek. 

Súrolták a szüreti edényeket, égették, 

forrázták a hordókat és a bórházat is 

kimeszelték. A szüret megkezdésének a 
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napja október 28, Simon 

Juda napja volt. Ekkor tehát már hangosak 

voltak a szőlőföldek. A víg nótaszó mellett 

fel-felhangzott a „puttonyonyos” felkiáltás 

is.  

 

A gazda nótára szólított fel mindenkit 

mondván „amíg énekelnek nem esznek”. 

Ha az időjárás kedvező volt, az asszonyok 

az aszúszemeket is kiválogatták. 

 

 Ahhoz, hogy több szőlő férjen a gyűjtőben 

taposni kellet. Préselés után a gazda 

„cserpákkal” merte ki a mustot a tőtikébe/ez 

szűrte le a mustot/, majd a mustot hordókba 

tette. 

 

 

 

 

 

 

Bánkúti Réka Rézműves Barbara 
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A búcsú eredete 

 

 

A kismányoki búcsús szokást Krássz 

Lőrincné Margit néni gyűjtötte össze 1983-

ban. 

E gyűjtőmunka alapján állította színpadra a 

nagymányoki német nemzetiségi csoport a 

búcsús táncosok. 

Nagymányokon szeptemberben végén kerül 

megrendezésre a Mihály napi búcsú. 

A táncot 4 pár búcsús fiú és lány táncolja. 

A lányok előző napokban feldíszítik a 

búcsús kalapokat és a búcsú napján teszik a 

fiúk fejére. 

Az utóbbi időben a lányok a tájháznál 

várják a fiúkat. 

A kisbíró mond egy kis köszöntőt. 

A harmadik marsnál jönnek ki a lányok és 

felteszik a kalapot a fiúk fejére majd 

táncolnak egyet. 

Aztán egy kis sütemény és kalács kínálás 

utána elindul a menet a rendezvény 

sátorhoz. 

A színpadon ismét feláll a 4 pár, a gyerekek 

kezdik a Heute ist kern ins 

Unserdorf...mondókával. 

Majd a 4 fiú megkapja a kalapját. 

Előszőr a saját párjával, majd minden 

búcsús lánnyal táncol majd 2-szer 

keringőznek és harmadszor polkáznak. 

Aztán következik a (Mutterreihe). Ekkor a 

fiúk az édesanyjukat kérik fel táncolni. Ez 

idő alatt a lányok átöltöznek és ha megjöttek 

mehet tovább a mulatság. 

A végén az egyik lányé lesz a búcsús kendő. 

A lány vállára terítik a kendőt ezzel jelezvén 

hogy véget ért a búcsú. 

 

Miksai Dominik 

 

Nagymányoki Búcsú Bor és 

Strudel Fesztivál Búcsú 

napjainkban 

2017 szeptember 23-24-én került 

megrendezésre a Glück Auf Egyesület 

szervezésében a Búcsú Bor és Strudel 

fesztivál. 

Szerda délután már elkezdődtek az 

előkészületek, a táncos férfiak és zenészek 

estig állították a rendezvény sátrat. 

Csütörtökön elkezdték berendezni a sátrat. 

Színpadot állítottak, padokat hordtak. 

Délután az óvó nénik, mint minden évben 

gyönyörűen feldíszítették a színpadot. A 

díszítés a szüretet mutatta be az idén. 

Felállításra került a pengő árus stand, ahol 

pengőt lehet venni. Majd meghozták a 

játékokat, amivel szombaton a gyerekek 

játszhatnak. Péntek reggel a táncosok és 

zenészek 8:00 órakor gyülekeznek fent a 

sátorba. Mindenkinek más-más feladatokat 

osztanak ki. Két-két lány díszít egy-egy 

búcsúsharangot. 4 férfi felállítja az 

árusoknak a bódéjukat, azután 4 lány 

feldíszíti őket. (csipkebogyóval, 

borostyánnal, szőlővesszővel és 
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kukoricával) Felhúzzák 

a bódékra a táncos lányok által batikolt 

anyagot! Közbe bent a sátorban a többi lány 

előkészül az esti rétesnyújtásra. Mind e 

közben a férfiak állítják fel a fajátékokat. 

17:00-kor kezdődik a hagyományos közös 

rétesnyújtás. Ezen a rétes húzáson 21 csapat 

vett részt. Készítettek: meggyeset, 

meggyes-mákosat, meggyes-grízest, 

káposztásat és diós rétest. 

 

 

 

 

 Délután minden táncos hozott egy tálca 

süteményt. Este 19:00-kor kezdődött a 

táncház, melyen Szendrey Ákos és az ABS 

zenekar zenélt. -Szombat délelőtt a 

táncosok összetakarítottak a rétes húzás 

után. Berendezték a sátrakat a búcsúra majd 

berendezték a büfét a melléksátorban. A 

férfiak felállítottak a mászófalat és a 

maradék játékokat. Délelőtt Szabadtéri 

Főzés volt. Miután készen lettünk 

mindennel, a lányoknak befonták a hajukat 

és feltették nekik a gyöngyöst. 

 

 Aztán mindenki haza ment a délutáni 

felvonulásra felkészülni. 

 

 

Orbán Zsófia és Tóth Lívia 
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A hónap riportja 

Mária-kápolna története 

Egy napfényes őszi délután sétálgatok 

Nagymányok határában a földes úton Ági 

nénivel a könyvtárosunkkal és azon 

tűnődöm, hogy milyen emlékeket 

hordozhat magával kislány kora óta, hiszen 

itt él azóta. Mindig érdekelt ennek a kis 

kápolnának a története. Közben 

megérkeztünk a helyszínre, ahol ódon 

pompájában tárul elénk az épület egy nagy 

fűzfa tövében. 

-Látszik a gondoskodás! – mondom Ági 

néninek. 

-Kinek köszönhető, hogy ilyen szép 

állapotban van ma is az épület? 

-A helyi asszonyoknak, akik ma is 

odaadóan gondozzák, vigyázzák, díszítik. 

-Akkor térjünk rá a történetére. Mikor is 

épült a kápolna? 

-1795-ben épült, mert előtte csak egy 

kereszt állt ott. 

-Mit csináltak ott az asszonyok? 

-Elmentek imádkozni Mária napkor és 

anyák napja körül. Évente kétszer pénzt, 

virágokat vittek. A pénzt azért, hogy fenn 

tudják tartani az épület állapotát. 

-A legenda szerint mióta laktak itt családok 

és mit csináltak a tanyaföldekkel? 

-A 18. század végétől laktak itt családok. A 

tanyaföldeket pedig felosztották közöttük. 

-Szóbeszéd járja, hogy egyszer egy 

tragédia is történt itt, még nagyon régen. 

Elmesélné, hogy mi történt az egyik 

családdal, aki itt élt? 

-Egy éjjel négy zsivány jött és betörtek az 

egyik házba. Az apát és anyát megölték, 

kútba dobták. A nagymama bebújt a 

kisgyermekkel egy bokorba. Így 

menekültek meg, itt találtak rájuk az 

emberek. 

-Mi történt ezek után? 

-Egy keresztfát emeltek ennek emlékére a 

helyszínen, és később itt építették fel ezt a 

kápolnát. Napjainkban is az idős 

asszonyok gondozzák és ápolják. 

-Elgondolkodtató, hogy a mai napig is 

ennyire törődnek ezzel a kis kápolnával, és 

története ma is él még. Köszönöm! 

 

 

 

Bereczki Ádám
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Őszi Rejtvény 

 

1) Erdőben él, barna állat.  

2) Leveleket hord, bebújik a kabátod alá. 

3) Tüskés állat, szereti az almát. 

4) Lila gyümölcs. 

5) Narancssárga zöldség, sütve nagyon finom. 

6) Ilyen ősszel a táj. 

7) Az állatok gyűjtik télire. 

8) Ősszel nagyon szép, 

sok ilyen festmény van. 
 

 

   

 

  4. 

 

 

 

 

 

 

 

Domokos Panna 
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Rejtvény 

1. Seprűn lovagol. 

2. Szellemekkel kapcsolatos ünnep. 

3. Márton napkor mindenki kezében ez van. 

4. Tüskés héjú őszi termés. 

5. Szeptember és November szomszédja. 

6. Ha előtted átmegy balszerencséd lesz. 

7. Márton közéjük bújt be. 

8. Halloween- kor az emberek  ……… bújnak. 

9. ,, Fakupac” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domokos Panna 
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Decemberi programok 

Zeneiskolai 

koncert 

Karácsonyi 

koncert 

Télapó 

Karácsonyi 

ünnepség 

Adventi 

napok a 

katolikus 

templomba

n 


