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Kígyózó sorok a  kemence előtt, finom illatok, vidám falatozók… De vajon ki van ez 
mögött? Rengeteg segítő, fiatalok, idősebbek, akik közül most egy nagyon kedves idős 
házaspárt kiemelnék, Bondor Erzsi nénit és Zoli bácsit. Beszélgetésünk alatt előkerültek 
a családi történetek, a Jurtanapokhoz fűződő élmények és nem utolsó sorban a dolgosan 
leélt élet bölcsessége. Engedjétek meg, hogy ennek most átadjam egy pici szeletét. Van 
mit tanulnunk, az nem vitás.

„…folyamatosan, lassacskán, mint ahogy a  fecskék rakják a  fészket.” – Kiderült, 
hogy így készül a  kemence. Először kell hozzá egy vaskonstrukció, arra váznak csibedrót, 
majd jöhet maga a vályog. Kívülről-belülről tapasztva, 15-20 cm magasságonként rétegezve, 
mindig 2-3 nap száradással. Aztán vagy két napig kell benne égni a tűznek, hogy olyan pirosra 
kiégjen, mint a tégla. Ezután lehet meszes-homokos sárral „kenyőcsölni”. Persze vigyázni is kell 
a kemencére, száraz, fedett helyen tartani, védeni az ütésektől, néhanapján átkenni a felületét. 

Mesélés közben Zoli bácsi és Erzsi néni gyönyörűen kiegészítették egymás gondolatait, 
így megtudtam, hogy az ilyen hordozható „nomád” kemencéket régen fakonstrukcióra, 
vesszőből font vázra építették. De hogy honnan is tud Zoli bácsi a  vályoggal bánni? 
Szerénysége és szűkszavúsága miatt Erzsi néni noszogatására is szükség volt, hogy elmesélje, 
a gútai tanyavilágban élő nagyszüleinél volt egy cölöpökön álló nagy kemence, amiben sok 
kenyér sült egyszerre. Szinte gyerekként pedig édesanyjával építették fel vályogházukat, 
két kezi, szorgalmas munkával. Kőműves inasként is épített vályogházakat, mint kiderült, 
erre még a  ’60-as években is igény volt. Megtudtam, hol voltak vályoggödrök, hogy 
a legjobb bele az árpatörek és azt is, hogy mekkora forma kellett a téglák elkészítéséhez.

Erzsi néniről tudni kell, hogy a tészták mestere. Kiválóan dagasztotta a lepényt évekig 
a Jurtanapokon, tanította a konyhában a fiatalokat, többek között a saját, falubeli fiatalabb 
unokatestvéreivel is együtt dolgozott. Azt mondta, nagyon szívesen átadta, és átadja még 
máig a tudását, ha van kinek. Emellett a „szeli csikmák” készítésében sincs Erzsi néninek 
párja. A tavalyi Jurtanapokon ő készítette a tésztát. Fontos megjegyezni, hogy otthon majd 
negyven kilót készített el előre, saját, mai szóval élve bio alapanyagokból, táp nélkül nevelt 
tyúkocskák tojásaiból, ami szombatra már szinte teljesen elfogyott. A  tésztát nem csak 
hogy maga gyúrja, de maga is vágja. Ahogy elmesélte a módját, biztos lettem benne, hogy 
a hozzávalókon kívül a szívét is belerakja. De nem csak a csikmákba, hanem a tarhonyába, 
levestésztába és minden másba is.  Családban van ez náluk, hiszen édesapja is szívesen 
sütött, főzött, édesanyja lagzikba készített kraflit, ő maga pedig tortákat sütött. Lányai sütési-
főzési tudományáról is nagyon büszkén mesél (egyikük Francisti Erzsébet, a Jurtanapok 
„anyukája”), valamint említi borász unokáját, Attilát és a sajtkészítő Tamást is (Cheesio). 

Két idős ember, akik bár már hozzáteszik mindenhez, hogy „Azt is meg köll még 
érni…”, de hihetetlen kitartásuk és erejük irigylésre méltó. Elmondták, az embernek nem 
szabad magát elhagyni, hiszen ha két hétig nem csinál semmit, utána már nem is fog tudni. 
Tartsuk ezt észben mi, fiatalabbak. Tanuljunk az idősebbektől, figyeljünk rájuk. Hiszen bár 
sokszor csak úgy rohan nagyszüleink, szüleink korosztálya felett az idő, ők azok, akik egy 
olyan világ bölcsességét hordozzák, ahová soha vissza nem térhetünk, de mindenképp 
gazdagodhatunk általa. 

Tirinda Kata, a JurtaLap szerkesztője
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15:30 A Gyermekudvar megnyitása, a szalmavár bevétele
16:00 Gőgös Gúnár Gedeon – Csemete Bábszínház
17:30 A Jurtanapok hivatalos megnyitója, a törzsi zászló felvonása – Francisti Erzsébet, Francisti 

László, a Jurtanapok főszervezője és Kovács Lajos, Alsószeli polgármestere
17:45 A somorjai Csali Gyermek Néptáncegyüttes 
 (A Fölszállott a páva tehetségkutató győztese), az alsószeli Apróvarsás, Kisvarsás és 

a felsőszeli Bicskás zenekar műsora
19:00 Récsei Noémi televíziós és rádiós műsorvezető (RTVS) beszélgetőestje a nagyjurtában –  
 „A meseolvasás lélektana, avagy a mese funkciója kisgyermekkorban” – beszélgetőpart-

nerek: Bosák Tünde gyermekpszichológus, Petres Csizmadia Gabriella egyetemi oktató
19:00 Az Agyagbanda együttes a vadászházban – zene és táncház
20:00 Kiállításmegnyitó a buszmegálló termében – Kiállítás Vicena Gabriella és tanítványa 

mandaláiból, a Hagyományos alsószeli receptek című könyv bemutatósarka
20:30 A Besh’o’droM zenekar koncertje
22:10  Tűzugrás – Angyal Réka és Vermes Balázs

12:00 Gyülekező
12:30 Felvonulás a Lapostól a Millenniumi Emlékműhöz
13:00 Műsor a vásártéren – Hórihorgas Mulattatók 
14:00 Gyermekdélután a Hórihorgas Mulattatókkal – Gólyalábas lovagi torna
15:00 Előadás a nagyjurtában – Sudár Balázs (MTA) őstörténeti előadása – „Magyar 

szállásterületek a Kárpátoktól keletre“
15:00 Gyerekjóga a Ringató jurtában Szabó Tímea
  és Seres Csilla vezetésével (3 év felettieknek)
16:00 Lovasíjász bemutatók a  907-es pozsonyi csata emlékére 
 Kassai Lajos, Vermes törzs, Sereghy törzs
17:30 Előadás a nagyjurtában – Kassai Lajos lovasíjász 
17:30 Ringató foglakozás Berky Angelikával a Ringató jurtában
17:30 Az Agyagbanda együttes a vadászházban – zene és táncház
19:00 Az Estendøn zenekar koncertje
21:00 Deák Bill Gyula koncertje
23:00-3:00 Esti vigadalom a ZSEB együttessel
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10:00 Ökumenikus Istentisztelet
12:30 Hétpróba – ügyességi vetélkedő gyerekeknek
13:30 „Magyarok fényes csillaga…Mátyás király…” – Kóka Rozália pódium műsora a helyi evan-

gélikus templomban
14:30 Gyerektáncház a Hárompatakkal a kisszínpadnál
15:45 Az Alsószeli Magyar Dalkör, a Kisvarsás csengő hangú lányai és a Bendő zenekar közös 

műsora a kisszínpadon
16:45 Ringató foglalkozás Deák Erikával a Ringató jurtában
16:45 Lovagi torna az 1849-es peredi (elővéri) csata emlékére – Šemík lovasiskola (Řicmanice), 

Vermes törzs 
18:15 A Bicskás zenekar koncertje
19:30 Előadás a nagyjurtában – Géczy Gábor: „Mert az élet él, és élni akar…” Gondolatok 

a magyarság újraszületéséről
20:45 A nyereményjáték fődíjának sorsolása, zárszó és a törzsi zászló levonása – Berényi 

József, a Jurtanapok védnöke és Francisti László, a Jurtanapok főszervezője
21:00 Az Aurevoir zenekar koncertje

• Jurtanapi nyereményjáték – sorsolás 
vasárnap este

• Zene és táncház különböző helyszíneken - 
Agyagbanda Együttes

• Kiállítások:
- Kiállítás Vicena Gabriella és tanítványa 

mandaláiból a buszmegállóban
- Hagyományos alsószeli receptek című 

könyv bemutatósarka és árusítása a busz-
megállóban

- Kisállat-kiállítás – Szlovák Kisállattenyésztők 
Felsőszeli Alapszervezete

- A Nimród Vadászegyesület kiállítása 
a vadászházban

• Képzőművészeti alkotóműhely
• Gyógyító jurta:

- Dubai László és csapata
• Borudvar:

- Víno Helen – Negyed

- Molnár Kézműves Borászat – Nádszeg
- Mátyás Pince – Kisújfalu
- Vezekényi Vinotéka – a Terra Hungarica 

borklub felvidéki képviselője
- Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet – Villány

• Kávé- és teaház
- Vén Diófa Vendéglő – Vezekény

• Gyermekudvar
- Attrakció – népi játékok
- Ringató jurta
- kézműves foglalkozások
- szalmavár, végtelen festővászon, játékok, 

vetélkedők
- 72. sz. Szent Lőrinc Cserkészcsapat 

Felsőszeli
• Kézművesek utcája
• Íjászat, lovaglás, kocsikázás
• Faloda, Hörpintő, Serelde, Kemence
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