Öregdiákok Ószőlőben
Már-már hagyomány, hogy így szüret előtt kilátogatnak a vajdás öregdiákok Ószőlőbe „Baráti találkozóra”. Leginkább a tavalyi hasonló rendezvényt emlegette mindenki, amikor is Medvegy Mihály szőlősgazda („Néró császár”) és felesége, baráti köri tagok látták vendégül az öregdiákokat. Most is ők
voltak a vendéglátók. A „háziasszonyi” teendőket a házigazda felesége, valamint Tóthné Jansik Erzsébet, a Baráti Kör elnöke és Viszkok Tünde, a helyettese látta el.
A vendégek fogadása hangulatos volt: a „szőlőjárás” előtt egy pohárka Néró-törköly teremtette meg
a jó kedv alapjait.
A szőlőskerti idegenvezető – természetesen – a szőlősgazda volt. A kert szőlősorai tele voltak hatalmas fürtökkel. Záporoztak a kérdések és a kérdés nélküli válaszok is „ismeretlen” szőlőfajták, egyik
szebb, mint a másik. A vendégek – eléggé el nem ítélhetően – nem tudtak ellenállni a kísértésnek, megmegcsipkedték a fürtöket. Közben – aki figyelt – sok mindent megtudhatott a kertről és a szőlőről.
Medvegy Mihály paraszt szülők gyermeke volt. Szülei földet műveltek, szőlővel soha nem foglalkoztak, hiszen Ószőlőben a 19. századi filoxéravész óta nem termeltek szőlőt. Amikor érdeklődése a
szőlőtermesztés felé fordult, a könyvekből szerezte meg tudását. Birtokát fokozatosan gyarapította, a
szőlősorok is egyre szaporodtak. Akár fajtagyűjteménynek is lehetne nevezni az ültetvényt. A nagy kedvenc a Néró. Azért fordult a figyelme e fajta felé, mert azt olvasta, hogy rezisztens a filoxérával szemben.
A telepítés titkaiba is beavatta vendégeit. A mélyszántás után egy talajlazító eszközzel vágott sort,
ezekbe telepítette a korábban vett vagy termelt szőlővesszőket. A sorokat csepegtető öntözéssel látja el
vízzel.
A sorokban látott „lefejezett” pillapalackok a hajtások védelmére szolgálnak. Volt már példa rá, hogy
egy év alatt embermagasságúra nőtt a vessző, a második évben már termést is hozott. Ez azonban ritkaság, több év is eltelhet, míg jelentős termést ad a szőlő.
Gyakorlati példával mutatta be a gazda, mit tett az idei hőség. Itt-ott aszalódnak a szemek, sárgulnak,
száradnak a levelek. Az idén jóval korábban érik be termés, hamarosan kezdődhet a szüret. Mindezektől
függetlenül jó termésre, jó borra számít.
A bemutatót követően a vendéglátók „terülj-terülj asztalkákat” varázsoltak a tóparti parkba. Tábortüzek gyúltak, előkerültek a nyársak, a szalonnák, a hagymafejek, a virslik és kolbászok. hamarosan
ínycsiklandó illatok töltötték be a teret, csendültek a poharak,melyekbe természetesen a bíborvörös, száraz Néró került.
Folytatás következik: a szüret!
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