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szájró1pincefalu

V. Horváth Mária

Bárki bekapcsolÓdhat az éppen
aktuális falusi munkákba: meg-
tanulhatunk szöLöt metszeni,
ekézni, zoldmunkázni, aratni,
sztiretelni, dis znóvágáskor kol-
bászt tolteni... Sót a jobbak ver.
Senyezhetnek is e tevékenysé-
gekbóI az év tizenkét hÓnapjá.
nak egy-egy kijelolt napján,
persze a régi, hagyományos
eszkozokkel. Mindezt az rc26
lelkes Tolna megyei - Pakshoz,
illetve Nagydoroghoz kozeli
Gyorkonyben tehetik.

A MezófÖld kis telepiilése a

3ro présházbÓI ál1Ó pincefaluia
révén vált ismertté és kedvelt-
té, de híre-'.- .éppert e''fantaszti-
kuS programok révén szájrólr
szájra terjed, mint a'népmese.
Egyre tobben toltik a hétvé-
géket vagy akár egy egész hetet
a falusi turizmus gyongyszeme-
ként emlegetett faluban.

Braun Zoltdn _ nem fóállásr'i
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iiségi falunapokat. Ennek kgir$. l..;ll

tében kezdik felépíteni a kész
tervek alapján a kézmiíveshá-
zat:. A hajdani eljárással készti.
ló éptilet fálait mindenki don.
goti: erótelies mozdulatokkal

Ezer lakÓ - háromszázprésház
A $/orkÖnyi híre szájra terjed, mint a nepmese

- polgármesterrel egy szombat
délelótt találkoztunk a pince-
hegyen. S bár hiívos és borult
volt az idó, sok-sok pince elótt
társaságok iildogéltek, koccint-
gattak, s kedélyesen csábították
aZ affa járó idegeneket is egy
pohárka cabernet.re, olasz riz.
lingre vagy csersze gI fiiszeres-
re. - Tart a pincefalu rehabilitá.
ciÓja magyar ázta a polgár-
mester. Az elsö pincék aZ Lg3o-
as években épi.iltek, ám valaha

5ro présházbÓl állt eZ a kiilon.
ieges és védett falur ész. A pin-
.cetulajdonosok szólóskert|ei -
rcz6 hektáros tertilet - a prés-
házaktóI z3 kilométerre van-
nak.

A rend ezvények legnagyobb
részben"a p'i'ncefalu kozepén ..
fapadokkal, asztalokkal koriil.
veff'*, iÓkora pázsitos teriiteten
zajlanak, a nézók a ko zeljov 6.
ben a fedett térré alakulÓ, amfi-
teátrumszerííen kialakított lép-
csósorokon foglalhatnak he-
lyet. A programokrÓl bárki tá.

iékoződhat a www.sy orkony.hu
honlapon. A már említett és ha-
vi rendszerességgel tartandÓ
falusi munkák ,,kÓsto1gatása'' 

.

mellett máiustÓI ószig tart
Napfényes Gyorkony program-
sorozat fózöversenyekkel. Min-
denki viheti a. bográcsát és a
belevalÓkat. A híres majálist a
civil szetvezetek irányítiák. I -
lius p-én laza programra keriil
sor: a placcon két hatalmas,
szalmabálákbÓ1 kialakított és
neilonnal bélelt medence várja
a firrdózóket, akiknek - a iÓpo.
fa vetélkedók mellé - koktélo.
kat szolgálnak fol, mint a leg-
elegánsabb tengerparti nyara.
lÓhelyeken. A iirlius z5_z6.a a
rock and bor, azaz a hegyi rne-

járják korbe a novekvó épít-
ményt, a kor után froccs dukál
a rnurikásoknak. A kézmíi-
vesház eIkésziilte után ott ta-
nítiák majd a ktilonbozó mes.
terségeket a kosárfonástÓl a
gyongyfiízésen át a fafatagásig.
Van a faluban pincem zeum és
német nemzetiségi tájház. A
házakban legalább hatvan Ven.
déget tudnak e|száLlásolni. A
friss falusi reggelivel egyiitt fe-
jenként három ezer forintért.
De a 2ooo forintos vacsorát
Sem szabad kihagyni: elótte há.
rornféle pálinkát kínálnak, amit
házi sonka, a szaLámi és a friss
kenyér kovet, majd pedig a bor-
kÓstolÓ.

# A programajánlatok me|lett szál|ást
fog|a|hatunk és éte|t rendeIhetÜnk
a turiszt ikai informáciÓs pont
te|efonszámain: 06 (75) 552-001,
06 (20) 32-2t-426.


