
AZ E-ON KÖZLEMÉNYE 
 

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elenged-

hetetlen a vezeték időszakos feszültségmentesítése. 

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében 
 

2013. május 22-én 8 órától várhatóan 15 óráig 

Sióagárd Leányvár alábbi területein: Leányvári út a Kápolna úttól Sió irányába, Hangos és Hegyalja út területén áram-

szünet lesz. 
 

2013. május 23-án 8 órától várhatóan 16.30-ig  

Sióagárd: Leányvár teljes területén áramszünet lesz. 

 

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben áramfejlesztőt használ, akkor áramszolgáltatói en-

gedély nélkül az aggregátort a belső hálózatra kötni – még a közcélú hálózatról leválasztott módon is – szigorúan tilos! 
 

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését! 
 

A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat: www.e-on-hungaria.com 

Sióagárd Község Önkormányzata 
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VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 

 

 

„NAGYON VIDÁMAK VAGYUNK, 

HA HINTÁZUNK” 

2. oldal 

 

A 90. ÉVES NAGY MIHÁLYT  

KÖSZÖNTÖTTÜK 

3. oldal 

 

SZOMSZÉDOLÓ 

5. oldal 

 
 

MEGHÍVÓ A NYÁRKÖSZÖNTŐ 

ÜNNEPSÉGRE 

6. oldal 

 

SPORTHÍREK, KÖZLEMÉNYEK 

7. oldal 

 

A BUCSU 

Szabadi Mihály írása 

8. oldal 

MAJÁLIS 2013 
 

Az idei Majális rendhagyó körülmények között az Általános 

Iskola udvarán zajlott. Gyönyörű időnk volt és a szúnyogok is 

mintha máshol töltötték volna a május elsejét.  

Sok-sok gyerkőc jött el kikapcsolódni, lelkesen tolongtak min-

den versenyszám előtt. Lufi-levegőbentartás, klumpa-távolbarúgó 

verseny, sorversenyek, foci mellett pihentetőbb elfoglaltságok is 

várták az érdeklődőket.  

A fejtörők, színezők, puzzlek, a papírbáb-készítés is sokakat 

vonzott, de ahogy lenni szokott, az anyukáknak is maradt befejez-

ni való munka…  Egy baráti társaság is kitelepedett az 

„alkotótábor mellé”, itt ebédeltek és töltötték el a délutánt. 

Az adácsi pályán a tavaszi rossz idő miatt elmaradt mérkőzések 

folytak, az eredményekről a sporthírekben olvashatnak. 

 

Az eseményen készült képek a www.sioagard.hu oldalon megtekinthetők. 

 XIX. SIÓ-MENTI ORSZÁGOS HALFŐZŐ VERSENY 
 

Idén immáron 19. alkalommal, június 22-én kerül megrendezésre a Sió-menti Halfőző verseny.  

Részletes programot a júniusi Krónikában olvashatnak, addigis kedvcsinálónak közhírré tétetik: 
 

JÖN: Kádár Ferkó fotószínháza, a Csurgó Zenekar, a Köztársaság Bandája,  

lesz kézművesudvar, vetélkedő, kirakodóvásár és sok jó ember nagy helyen! 
 

                                              Találkozzunk idén is a Leányvárban! 

 

 

http://www.e-on-hungaria.com
http://www.sioagard.hu
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Nagyon vidámak vagyunk, ha hintázunk! 
 

A szülők, az óvoda vezetője és nagyon sokan a környezetünkből összefogtunk, hogy az óvodai hinta alatt gumilapokat 

rakhassunk le. Az adománygyűjtés időszakában sokan, sokféleképpen csatlakoztak hozzánk. Vállalkozó, festőművész, magán 

ember, apukák, anyukák, nagyszülők, barátok és ismerősök álltak a kezdeményezés mögé. Mindenki azzal járult a sikerhez, 

amivel tudott, mi pedig mindennek nagyon örültünk. Az eredmény 

pedig több lett mint, amit terveztünk, nem csak gumilapozunk, de 

építhetünk egy új hintát is. 

Ma, ha valaki benéz az óvoda udvarába, láthatja e nagyszerű 

munkának az eredményét. A mai kor előírásának megfelelő hintát 

építettek az apukák május első hétvégéjén a gyerekeknek. Fárad-

ságos munka, de jó hangulat jellemezte a megvalósítást. Az anyu-

kák és az óvodai dolgozók sütöttek és ellátták étellel, itallal a 

hinta építőit. Az összefogásnak ez is fontos részét képzi. Ott 

voltunk mi is az apukák mellett beszélgettünk, a gyerekek ját-

szottak és osztoztunk az építés örömében.  

Mivel a hétvégén már a festésre nem maradt idő, az óvónők 

és a dadusok lefestették a hintát ezzel is kifejezve, mennyire 

fontos számukra a részvétel a megvalósításban. 

A kisfiam is az óvodába jár és hétfőn mikor megkérdeztük tőle, milyen az új hinta, hintázott-e rajta, ezt válaszolta: 

„Nagyon jó, de csak keveset hintáztam, hogy a többi gyereknek ne kelljen sokat várnia.”  

 

Ebből tudtuk, hogy a gyerekek sorban álltak, hogy kipróbálhassák az új játékot. Szívet melengető érzés megtapasztalni 

a kisgyerekek felhőtlen örömét és lelkesedését. 
 

Az ilyen összefogás, nem csak fizikailag építi a településünket, hanem összekovácsolja a közösséget. Elképesztő ereje 

van abban, hogy a Sióagárdon élők, ne csak egymás mellett éljenek, hanem összetartó közösséggé váljanak. 
 

Megkérdeztem néhány embert, hogy mit is jelent neki ez a hinta: 
 

„Sok éves munkánk során nem tapasztaltunk még ilyen lelkes szülői összefogást, mint az elmúlt hónapokban. A szülők 

szabadidejüket feláldozva, együtt gondolkodva megszervezték és megvalósították a hintából álló játszóteret. A gyerme-

kek nagy örömmel vették birtokukba a hintákat. Mindenki azonnal szerette volna kipróbálni.  

Kezdetben nehéz volt a várakozás ezért új szabályt vezettünk be, mondóka után van hinta csere. 

Az udvaron a legkedvesebb játék most a hinta. Mi óvónők is nagyon örültünk e szép, esztétikus nagyon impozáns játéknak, 

mert sokat segít a nevelésben, igen fejlesztően hat a gyermekek ritmus- és egyensúlyérzékére, idegrendszeri fejleszté-

sére.” Az óvoda dolgozói 
 

„Ez már a harmadik (szerintem bátran mondhatom) nagyon sikeres megmozdulása volt a szülőknek. A munkánk eredmé-

nyessége nagyon jól látszik (és hallatszik) az óvoda udvaron. A hintákért sorban állás van és aki feljut a hintára boldogan 

sikít, kiabál, ami utca hosszat hallatszik. 

Bízok abban, hogy sok kispajtás leli örömét az új építményben és balesetmentesen, felhőtlenül tudják használni hosszú éve-

ken keresztül. „ Kollerné Szűcs Eszter (édesanya) 
 

„Én azt szeretem a közösségi tevékenykedésben, hogy együtt közösen BÁRMIT össze lehet hozni, szinte nincs korlát, 

nincs akadály, mert mindenki hozzá tud tenni valamit, ki gépet, ki egy szerszámot, van aki egy ötletet, van aki a szorgalmát 

a munkáját, van aki a szervezést. Valaki jóvoltából mindig érkezik a megoldás, az összefogás ereje ebben rejlik számomra. 

Ezt éreztem a Gugás projektnél és most is. Kevés dologért tud az ember úgy lelkesedni mint egy ilyen jó, és közös ügyért.„ 

Deliné Kohajda Anikó (édesanya) 

 

 



 3 SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 

„A jövő nemzedéke érdekében anyagi és természeti javakat nem sajnáló megmozdulás volt ez a hintaépítés, a szülők kö-

zössége is nagyban erősödött. „ Felszegi Judit (édesanya) 
 
„Azért tartom fontosnak, hogy elkészült az összegyűjtött pénzből az új játszórész, mert a lányom látta, ahogy apukája és 

a többi apuka elkészíti a gyerekeknek az új és izgalmas hintákat, ezáltal személyesebb az élménye az új játékokkal kapcso-

latban.  

Ez egy jó példa a sióagárdiaknak arra, hogy kezdeményezzenek összefogást a falu szebbé, korszerűbbé tételére. „ Radványi 

Petra (édesanya) 
 

„Számomra azért volt fontos a részvétel, mert a gyermekeim óvodai élete ezáltal jobb és biztonságosabb lett. Természe-

tes, hogy a tudásomat, erőmet, időmet áldoztam és áldozom érte. Önmagunkért való cselekvés fontos érték a családunkban 

és szeretném ezt a mintát továbbadni a két fiamnak. „ Kémenes András (édesapa) 
 

és a gyerekek mondták a hintáról: 

 Azért jó az új hinta, mert nem nyikorog. 

 Jó benne, hogy magas, nem horcsolja ki a cipőmet. 

 Nekem az tetszik, hogy jó magasra lehet menni. 

 Nagyon jó vele hintázni. 

 Ha leesünk akkor nem tud fájni nekünk, mert ott van alatta a gumilap. 

 Erősödünk tőle. 

 Sokkal szebb mint a régi. 

 Nem fog leszakadni. 

 Nem ér le a lábunk és az jó. 

 Az apukák nagyon erősek és izmosak ezért meg tudták építeni. Nagyon örülünk, hogy megépítették. 
 

… és még folytattuk. Május második hétvégéjén lelkes apukák csoportja megépítette az emelt ágyásos ovi kertet, ahol a 

gyerekek hat négyzetméternyi területen közösen gondozzák majd a zöldségeket, fűszer- és gyógynövényeket. 

Az apukák munkájának eredményeképpen megtakarított pénzből pedig az óvodavezetővel közösen eldöntjük, mit valósít-

sunk még meg. 

Írta: Szabó Zsófia 

A 90 ÉVES NAGY MIHÁLYT KÖSZÖNTÖTTÜK 

 

Nagy Mihályt, Miska bácsit 90. születésnapján Háry János polgár-

mester és Leicz Péter igazgatási ügyintéző köszöntötte.  Miska bácsi 

eredendően az Alföldről származik, később Újpesten laktak, szülei 

kereskedők voltak. 

Kezdetben Makó mellett gazdálkodtak, hagymatermesztéssel is 

foglalkoztak, 6 éves korában már Miska bácsi is „rakta” a hagymát. 

Az Újpesti piacon szüleinek baromfistandja lett, Miska bácsi járt 

le vidékre felvásárolni a baromfiakat. Szegedre vagy Makóra vitte a 

portékát cserélni, ami ott kelendő volt. Minden héten biciklivel ment 

le, 3 nap volt az út. Volt, hogy 6 kövér libát vitt fel Pestre a biciklin 

kétoldalt, hátán is jókora csomaggal. 

Feleséget Sióagárdról választott, az ő emlékére, mint mondja az agárdi piacozó asszonyoknak emléket állító Bözsi 

néni szoborra is adományozni fog.  

Mikor már idekerült Sióagárdra, itt is folytatta a hagymatermesztést, abban az időben pulykájuk is sok volt, sze-

rették az állatok a hagymaszárat. Sok mindennel foglakozott élete során, sok mindenhez is értett. Újpesten telefon-

központ szerelő is volt a városházán, a postán, de volt hídépítő Bonyhádon, Mecseknádasdon, oda Danubia motorral 

járt át. A betonkeverő, áramfejlesztő szakmát is kitanulta, Pesten vizsgázott dícséretes eredménnyel. Nyugdíjba az 

agárdi TSz-ből ment.  

Manapság újságot olvas, mindig meghallgatja a híreket, gyakran áll a ház előtt, figyeli az utca népét, a hétköznap-

ok folyását. 

Miska bácsinak két gyereke, négy unokája, két dédunokája van, születésnapján a család szépen összejött, 12-en 

köszöntötték. 
 

Miska bácsi, nagyon jó egészséget kívánunk Önnek, tartsa még szemmel a Kossuth utcát sokáig! 
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SZOMSZÉDOLÓ 

 
Két hónapos „Szomszédoló” rovat szünetelés után 

„Gazdaboltos” Mártiéknál, becsületes nevén Végh 

Mártiéknál jártam. A Kossuth utcában, a napközi melletti 

ház az övék, folyamatos szépülés alatt áll. Érkezésemkor 

Márti férje, Attila ölbe kapja az őrzés-védésből aznap je-

lesre vizsgázó pulikutyust, Csipeszt, eközben      6 éves Mir-

kó fiuk Batman kosztümben repdes a tornácon. Úgy érzem, 

itt semmi baj nem érhet. A lakásban Márti vezet körbe, 

nagyon hangulatos, barátságos a sok régi felújított bútor 

közt a légkör, jó ízléssel rendezték be a lakást, gondolták 

újra az udvart, de Márti szerint még jócskán van tenniva-

ló. 
 
Hú, ez a kutyus érti ám a dolgát, hogy hívják? 

Attila: Csikasz lett volna a neve, de két éve a Mirkó ezt nem tudta 

kimondani, vagy nem értette, úgyhogy mindig Csipeszt mondott. 

Így rajta ragadt. 

Mirkó: Azért lett Csipesz, mert mindenkit megcsíp. 
 
A lakás körbejárása után, miután rendesen kicsodálkoztam 

magam, a nappaliban ülünk le beszélgetni. 

Neked Márti ugye van sióagárdi kötődésed, mesélj a gyökere-

idről! 

Márti: A nagypapám és a nagymamám sióagárdi, ők ott laktak, 

ahol most a gazdabolt van. Élni nem éltem itt, de minden nyáron 

itt nyaraltunk az unokatestvéreimmel minimum egy hónapot, a 

nagymamám bevállalta mind a négy unokát. Reggelire mindenki-

nek négyféle reggelit, ebédre mindenkinek négyféle ebédet készí-

tett, igazi nagymama volt. Jaj, én nagyon szeretek visszagondolni 

azokra az időkre, itt mindig olyan jókat nyaraltunk, biztonságban 

voltunk, akkor még lejártunk a Sió-partra… 
 
Gondoltál valaha arra, hogy egyszer itt fogsz lakni? 

Márti: Nem, soha nem jutott eszembe, gyakran rá is csodálkozom 

hogy itt vagyok, de úgy érzem, hogy annyira hazaértem. A vélet-

len hozta így, a sors akarta, nem tudatosan történt. A nagymamám 

sokszor mondta mennyire szeretné, hogy valaki a családból, ha 

nem is az ő házában, de legalább Sióagárdon lakjon. Mindig meg-

fordult a fejemben, ahogy az unokatestvéreimet, magunkat meg a 

fiatalokat elnéztem, biztos hogy ez nem fog megtörténni. Annyi-

szor gondolok rá, hogy amire az ember azt mondja, hogy biztos 

nem, meg sohasem, az általában bekövetkezik. De nagyon jó hogy 

így alakult. 

Még nem laktunk itt, gondoltuk egyszer, hogy kipróbáljuk milyen 

lesz majd. Kijöttünk hárman, a Vígh Panzióban aludtunk, körül-

néztünk, napközben bicikliztünk. Nagyon jó helyünk volt. 
 
Ti Szekszárdiak vagytok, ugye? 

Márti: Igen, én is és a testvérem is Szekszárdon születtünk, ott is 

éltünk. 
 
Hol ismerkedtetek meg a férjeddel? 

Márti: Az Attila nagykanizsai, de Szekszárdon találkoztunk. 

Attila: Én Nagykanizsán is dolgoztam, de azt a céget megvette a 

Mecsek Füszért, én meg elmentem Pécsre dolgozni. Szekszárdra 

egy buliba jöttem át, ott ismerkedtünk meg. 

Márti: Én is mindig a kereskedelemben dolgoztam képviselőként, 

az Ati is a kereskedelemben dolgozik, beszerzési vezető. Az évek 

alatt sokszor hallottam a nevét, hogy Gerő Attila és ő is az enyé-

met. Én soha az életemben nem mentem el egy képviselői rendez-

vényre sem, egyszer mégis rábeszéltek. Ott találkoztunk az 

Atival, az egyik képviselőtársam mutatott be neki. Utána két évig 

még Nagykanizsáról udvarolgatott. 
 
 Milyen gyakran jutsz haza Attila? 

Attila: Inkább anyuék jönnek. Nyugdíjasok, ők gyakrabban tud-

nak jönni. 
 
Mi tetszik itt nektek? 

Márti: Először a bolt révén jöttünk ide, ugye volt ez az ötlet. Az-

tán nagyon megtetszett, hogy itt még érezni a természetességet, az 

emberséget. Most az, hogy sokat beszélnek, vagy nem beszélnek 

az emberek vagy mindent tudnak rólad, nekem mindenesetre na-

gyon „melegen” jött le. A biztonság, ami minden embernek alap-

igénye, hogy úgy érezd, hogy emberek között vagy, szeretetben 

vagy, azt itt érzem. A gyerekemnek meg ez egy csodahely.  

Tiszta falu, rendezett, napról-napra jobban éreztük, hogy milyen 

jó itt falun. Elkezdtünk álmodozni, aztán valóra vált, vártunk rá 

három évet. Az volt a kérdés, hogy mikor sikerül eladni a házun-

kat, akkor tudtuk elkezdeni ezt felújítani. Nagyon hamar meg-

szoktunk itt, én ugye már a boltból sok mindenkit megismertem, 

nekem nem volt teljesen idegen. 

Csendes, gyönyörű utca ez. Ha kinyitod az ajtót, rögtön kint vagy, 

mégsem a nagyvárosra, az embertelenségre nyitod, ha meg becsu-

kod, akkor magad vagy, megvan a magánszférád. 
 
Őriztél meg népviseleti darabokat? 

Márti: Ruhám nincs, de van egy agárdi babám, még a mamámtól 

kaptam. De amikor 6 éves voltam és itt nyaraltam, egész nap be 

voltam öltözve az agárdiba és „villogtam” és állandóan a nagy-

boltba akartam menni. Szeretném, ha a Mirkó valahogy ezt a nép-

viseletet vagy a néptáncot megkedvelné. Nem akarom erőltetni, 

mert amit erőltetsz, az pont nem fog sikerülni. De örülök, hogy az 

oviban szereit a néptáncot. 
 
Mirkó újabb Batman jelmezben viharzik be. Egyébként folya-

matosan jelen van, apukáját teljesen leköti, igazi szeretnivaló 

rosszcsont. 
 
Hogy választottátok a Mirkó nevet? 

Márti: Én mindenképp magyar névben gondolkodtam, ahhoz 

képest Mirkó lett, semmi köze a magyarhoz. Sokat nézegettem az 

utónévkönyvet és kérdezgettem az Atit. Aztán mikor a Mirkót 

kérdeztem, láttam, hogy felcsillan a szeme, tetszett neki, Gerő 

Mirkó… de ahogy közeledett a szülés ideje, nem is találtam olyan 

nevet, ami annyira megfogott volna. És amikor szültem, rákérdez-

tem, hogy lehet-e Mirkó, ő azt mondta lehet. Mosolyra fakadnak 

az emberek ha hallják. Kis vidám név, az apja is vidám emberke. 
 
Hány Batman ruhád van Mirkó? 

Mirkó: Áá, csak két. Ez nem is olyan ruha ám, amit véletlenül 

meg akartam neked mutatni. Most lefényképezhetsz azért. 

Márti: Mirkó, azért vedd le azt a csuklyát, meg sem ismernek így 

majd. 
 
Mirkó, kik a barátaid az oviban? 

Mirkó: Jaj, mindig el kell mesélnem! Az Ágota meg a Király 

Dávid, csak ennyien vannak a barátaim. 

Márti: Jelenleg. Egyébként mindig változik. Múlt héten még má-

sok is voltak. 
 

→ → → 
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A rendezvényeken részt szoktatok venni? 

Márti: Még csak január 15-én költöztünk ki, nem nagyon volt 

még azóta rendezvény, de hallottuk, hogy lesz jövő héten Falu-

nap, aztán meg Halfőző. Úgyhogy várjuk. 

Attila: Ha meg hangos lesz, akkor becsukjuk a spalettát. 

Márti: Vagy átmegyünk mi is bulizni. 
 
Vannak már barátaitok itt? 

Márti: Hát, annyira még nincsenek. A szomszédokkal, 

Schüllerékkel szoktunk beszélgetni, nekem az Ákos gimiben 

osztálytársam volt. A felújítást igyekeztünk helyi meseterekkel 

végeztetni, a festést, asztalosmunkát, villanyszerelést mind 

helyiek csinálták, nagyon szép munkát végeztek, nagyon ügye-

sek.  

A boltban viszont kialakultak nagyon kedves ismeretségi viszo-

nyok, lehet barátinak is nevezni. Meg is hívtak már minket a 

Halfőzőre is. 

Mirkó: Anya, és én nem is segítettem? 

Márti: De, Mirkó, te segítettél a legtöbbet. 
 
Mit csináltok szabadidőtökben? 

Márti: Hát én most már lenyugodnék, futnék, bicikliznék es-

ténként. 

Attila: A költözés tette ki eddig a szabadidőnket. Én kiváltot-

tam a horgászengedélyt a Sióra, de még csak egy órát voltam 

talán. Egy 13 kilós csuka volt eddig a legnagyobb fogásom, de 

nem itt. 
 
És mit szeretnél fogni? 

Attila: Nem is fogni, hanem csak üldögélni. Az a legjobb. 
 
Meséljetek valami vicces történetet vagy kedves sztorit, ami 

itt esett meg veletek! 

Attila: Mirkóval elmentem locsolni húsvétkor. Érdekes volt 

ám, azt sem tudtam kihez megyünk, ki kicsoda. Márti kiderítet-

te ki hol lakik. Aztán amikor ott álltunk az ajtóban, azt sem 

tudták, hogy én ki vagyok.  

Megkérdezték, hogy ti kik vagytok? Jöttünk locsolni. Ott állok 

egy kisgyerekkel egy idegen házban, hogy locsolnék…  

Na, gondolhatod. Szerencsére a Mirkó megismerte a lányokat. 

Ez az ismeretlenség átka. Talán jövőre már jobb lesz. 

Mirkó: Meglocsoltuk a Marosi Hannát, a Schüller Jankát és a 

Ferenczi Lilit. 

 
 

Min változtatnátok a faluban, ha módotokban állna? 

Márti: Az az igazság, hogy nem vagyunk ilyen típusúak, mi 

egyelőre mindennek csak örülünk. Az élethez sem úgy állunk 

általában, hogy azt nézzük mi nem jó, hanem azt vesszük észre, 

ami jó. 
 
Hiányzik valami a városi létből? 

Márti: Á, semmi! Sőt mondtam az Attilának egyik este, hogy 

hihetetlenül sietek, mikor a bolt miatt kell bemennem a város-

ba. Örülünk hogy itt bolt van, posta van, kocsma van, ha úgy 

alakul… Na, ha felső tagozat lenne, az megnyugvás lenne, bár 

mi ettől még messze vagyunk. 
 
Mit gondoltok a helyi emberekről? 

Márti: Nagyon szeretem a néniket, akik a mamámra emlékez-

tetnek, örülök, hogy találkozhatok velük, hogy még élnek. Úgy 

összességében jó közösség ez. Most ha beszél is az egyik a 

másikról, úgy gondolom, mindenhol van ilyen. Én olyan hálás 

vagyok, hogy befogadtak, persze tenni is kell ezért. Nehéz a 

boltoskodás, hogy minden legyen, de ezért érdemes. Eltelt 3 év 

és csak jönnek, jönnek az emberek, én is csodálkozom hogy 

még mindig jönnek. 
 
Nagyon szép ez a sok felújított régi bútor. 

Márti: Tizenvalahány éve vettem ezt a szekrényt ez volt az 

első darab. Akkor egy barátnőm azt mondta, hogy olyan nincs 

hogy csak egy régi lesz, egy idő után csak régi bútorom lesz. És 

igaza lett, nem tudok újat megvenni.  

Nézd meg azt a ládát, ott volt a fészerben, a mamám ebben 

tartotta a csirkéket, egyébként a nagypapám édesanyjáé volt. 

Ha felhajtom a tetejét ceruzás írások vannak benne, hogy szü-

lettünk ekkor és ekkor, Bözsike stb… Mindenki kidobta volna, 

ahogy akkor kinézett. 

A nagymamám generációját ezek a bútorok a szegénységükre 

emlékeztetik, kidobálták őket, főleg az árvíz után és vették a 

fém meg mindenféle akkor modern bútort. A mamám is sajnál-

kozott, hogy jaj, miért ilyen bútoraim vannak. 
 
Kíváncsiskodók nem jöttek, hogy halad a munka, milyen 

lesz a ház? 

Márti: Amikor mi itt voltunk, akkor nem, de a mesterek mond-

ták, hogy volt aki bejött a házba is körülnézni. Aztán jött egy 

nénike szatyorral, nem zavarta a kutya. Kérdezték tőle hova 

megy, mondta hogy a boltba, mert azt mondták neki, hogy itt 

van. 

Annyi igaz, hogy tényleg átköltözünk, szeretnénk még az idén. 

A régi istálló itt a ház mögött, ami majdnem 100 m2-es, jobban 

átlátható. 
 
Kit szeretnétek következő riportalanynak ajánlani? 
Márti: Ezt inkább rátok bízzuk, nem tudunk megnevezni így 

senkit, tulajdonképp nekünk mindenki új még. 

Attila: Pláne nekem, én csak új arcokat látok. 

Márti: Az Ati ha megy az utcán, mindenkinek köszön, kezi-

csókolom… Ő ilyen, élvezi, hogy lehet köszönni. Egy faluban 

ezt így illik. 

 

Készítette: Fábiánné Málek Judit 
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 MÁJUS 24. PÉNTEK:  

 
 17.00  Bucsányi  Endre festőművész kiállítás megnyitója 

 17.30  „AZÉRT VAGYUNK A VILÁGON, HOGY VALAHOL OTTHON LEGYÜNK BENNE” 

   fotópályázat eredményhirdetése 

 18.00  ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS, kitüntetések átadása                                        

 19.00  ÜNNEPI MŰSOR 

   Közreműködők:   Garay AMI Sióagárdi tagiskolájának színjátszó köre 

   Sióagárd tehetséges fiataljai: Barsi Orsolya 

       Daradics Dóra 

       Málinger Anita 

       Sike Gábor 

 20.00  BORKÓSTOLÓ, ÁLLÓFOGADÁS 

 

 MÁJUS 25. SZOMBAT 

 9.00  gyermeknap a játszótéren, légvárral és ügyességi versenyekkel 

 11.00  HABPARTY !!!!  a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség közreműködésével 

 
 FALUNAP 

 15.00  Gyülekező az Általános Iskola udvarán, bográcsállítás 

   (jelentkezni és asztalt foglalni május 24-ig lehet a 437-309-es telefonszámon, vagy  

   személyesen a Művelődési Házban) 

 
  Kézműves foglalkozások a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület mestereivel 

  (csuhézás, kosárfonás, hímzés, agyagozás) 
  
  Arcfestés 

 
 17.00  VARÁZSLATOS CIRKUSZOLÁS – GYERMEKMŰSOR 

 18.30  SZTÁRVENDÉG!!! BACH SZILVIA humorista 

 20.00  RETROBULI 

 

   Büfé a helyszínen! 
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SPORTHÍREK 

 

20. forduló, Sióagárd-Pálfa 2013.04.14., 4:0 (3:0) 

 

Sióagárd: 130 néző, Vezette: Stefik 

Sióagárd: Szegletes-Dombi, Sümegi, Kelemen, Czinege 

(Répás) – Horváth P., Tóth F., Orosz (tarlós), Brill – Kész, 

Tóth A. (Dusa) 

Edző: Szabó Tibor 

11. perc: 22 m-es szabadrúgásból Kész a jobb alsó sarokba 

bombázott. 1:0 

23. perc: Kapu előtti kavarodás után Orosz emelt a hálóba. 2:0 

30. perc: Kész nagyszerű indítással ugratta ki Horváth P-t a 

jobb oldalon, aki 8 m-ről a jobb sarokba passzolt. 3:0 

54. perc: Legurított szabadrúgás után Orosz 20 m-ről lőtt, a 

kapus nagy bravúrral Kész elé ütötte, aki ismételt és végül Tóth 

A.-ról a kapuba perdült a labda. 4:0 

Góllövők: Kész, Orosz, Horváth P., Tóth A. 

Jók: Tóth F., Orosz, Kész, Tóth A. 

Összefoglalva: Viszonylag gyorsan megszerezte a vezetést 

csapatunk Kész bombagóljával, aztán gyorsan még másik kö-

vette. A második félidőben kissé kényelmesebb tempóban és 

főleg kisebb koncentrációval játszottak a fiúk, így az eredmény 

a vendégek számára hízelgő. 

 

Ifjúsági csapatunk: 0:0-s félidő után a 2. félidőben 3 gólt rúg-

va, biztosan győzött. Góljainkat Vass G., Tóth M. és Simon 

Gy. szerezte. 

 

Elmaradt 16. forduló, 2013.05.01.  

Sióagárd – Bátaapáti 1:1 (1:0) 

 

Sióagárd: 130 néző Vezette: Szappanos 

Sióagárd: Szegedi – Dombi (Simon J.), Orosz, Domokos, Czi-

nege (Répás) – Brill, Horváth P., Hosszú (Kelemen), Horgos – 

Kész (Vajda), Tóth A. (Dusa) 

Edző: Szabó Tibor 

 

 

7. perc: Hosszú – Horváth P. volt a labda útja, ő becselezte 

magát a 16-ig, Tóth A. elé játszott, aki fordulásból a jobb sa-

rokba lőtt. 1:0 

91. perc: Védőink többször egymás után is nagyot hibáztak és 

a jobb oldali beadást az apáti támadó ahálóba fejelte. 1:1 

Góllövők: Tóth A. 

Jók: Brill, Horváth P., Horgos, Tóth A., 

Összefoglalva: Nagy küzdelemben, sok hibával játszva, az 

utolsó pillanatban engedte ki a győzelmet a kezéből csapatunk 

figyelmetlenség miatt. 

Ifjúsági csapatunk: biztos győzelmet aratott. 

Góllövők: Szabó B. (2), Sümegi 

 

22. forduló, Sióagárd-Németkér, 2013.04.28. 4:0 (2:0) 

 

Sióagárd: 120 néző, Vezette: Hartung 

Sióagárd: Szegletes- Dombi (Simon F.), Orosz, Domokos, 

Czinege (Répás) – Brill, Hosszú, Tóth F. (Dusa), Horváth P., -

Kész (Vajda), Tóth A., 

Edző: Szabó Tibor 

15. perc: Tóth F. jól indította Brillt a jobb oldalon, aki középre 

lőtte a labdát és a berobbanó Horváth P. a bal sarokba bombá-

zott. 1:0 

23. perc: Czinege balról ívelt szabadrúgást  a 16-on belülre, 

Tóth A. szépen lefordult őrzőjéről és a bal sarokba lőtt. 2:0 

47. perc: Kész jobbról cselezte be magát a 16-on belülre, Tóth 

A. elvitte előle a labdát és a bal sarokba lőtt. 3:0 

72. perc: Kész a 16-ig cselezte be magát, majd Tót A.-t ugratta 

ki, aki a jobb sarokba lőtt. 4:0 

Góllövők: Horváth P., Tóth A. (3) 

Jók: Brill, Horváth P., Kész, Tóth A. 

Összefoglalva: Csapatunk végig irányította a játékot, viszony-

lag jól játszott és Tóth A. gólképessége révén magabiztosan 

győzött.. 

Ifjúsági csapatunk nagy küzdelemben aratott 1:0 (0:0) arányú 

győzelmet. 

Góllövő: Tóth Adrián 

Tudósító: Finta Mihály 

A VÉDŐNŐ KÖZLEMÉNYE 
  

Értesítem a kedves szülőket, hogy Dr. Nemes Judit, gyermekorvos, pulmonológus  

utolsó MSZSZ tanácsadását 2013.05.28-án (kedden) 14.45 órai kezdettel tartja. 

Utána már csak szeptemberben jön legközelebb. 
 

Broviacné Stallanberger Anita, védőnő 

LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS 
 

Sióagárd Község Önkormányzata 2013. május 29-én – szerdán!!! - ingyenes lomtalanítási akciót szervez.  

A részletekről szórólapon kap a lakosság tájékoztatást. 
 

NYÁRI JÁTSZÓHÁZ 
 

A Tolnai Családsegítő Központ munkatársai nyári játszóházba hívják a gyerekeket.  

Június 17-20-ig, de. 9-12 óráig kézműves foglakozások, vetélkedők várnak  

minden érdeklődőre a Művelődési Házban. 
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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 
Broviacné Stallenberger Anita 

Tel: 30/541-5173 , 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: 13-17 óra 

Kedd: 8-12  

Szerda: 8-12 és 15-19 óra 

Csütörtök:8-12 és 15-19 óra 

Péntek: 8-14 

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 70/930-9138 

Szennyvíz telepkezelő:  

Mészáros Ferenc 70/930-9137  

A bucsu 
Koránkelő vagyok. Nyolc óra tájban már túl a reggeli szertartásokon, az udvaron tájékozódom, hogy milyen munkát kínál 

a reggel. Kimegyek a kertbe is. Az ősszel vetett borsó már sorol, nyújtózkodnak a fokhagyma hajtásai, a saláta fejesedik. 

Visszafelé jövet arra leszek figyelmes, hogy hangosan járó motorral valami hatalmas jármű áll meg a házunk előtt. A kapuig 

érve látom, hogy mögötte is van egy, ami olyan, mint egy vonat, mert hatalmas pótkocsit is akasztottak utána. A szomszéd is 

kilép az utcára, és – mert a berregéstől nem halljuk egymás hangját - csak bólogatva tudatjuk egymással, hogy jönnek a 

bucsusok. Még csak szerda van, de már sorakoznak e speciális szórakoztatás vándorló iparosai. Megjelenésükkel felborul az 

utca rendje, egy szakaszon megbénul a közlekedés, a nehéz járművek meg az utca teljes szélességében felépülő játékváros 

elemei alatt felszakad a pázsit. 

Nepomuki Szent János a templomunk védőszentje. A névnapján május 16.-án tartják az agárdi bucsut. Régen, az antivilág-

ban, amikor a hatalom nem szólt bele abba, hogy a falvak népe mikor ünnepel, hétköznapon is megtartották a bucsut, ami 

természetesen azzal járt, hogy mezei munkát ezen a napon nem végeztek az emberek. A busut manapság is megtartják, de a 

16.-ához közelebb eső vasárnapra helyezték át, mert a termelés nem állhat meg, és a hivatalok munkáját sem lehet egy napra 

megszüntetni az agárdi bucsu miatt. 

A bucsu valójában a templom születésnapi ünnepsége, a település egyházi ünnepe. Emberöltők alatt kialakult szokásrend-

del, eseménysorokkal, amelyek a falu lakóinak az egyházzal kialakított viszonyát, és az emberek egymás közötti kapcsolatait 

erősítették. Ezt a napot mindenki várta. Május közepére már a nyarat ígérte a természet. A vetések üde zölddel köszöntötték a 

határba járó embert, a réteken kaszálásra érett a fű, és a kukoricát a bucsu idejére már illett egyszer megkapálni. 

A bucsu vasárnap lesz, de a mutatványosok már itt vannak. Némelyik már hétfőn megérkezik, járműveikkel belakják a 

teret, és lakókocsijukban itt élnek egy hétig, azután szedik a sátorfát, és továbbállnak. Villanyáramot a közeli házakból, vagy a 

szomszédos iskolából kérnek, a nagyobb szerkezetű csodagépek működtetéséhez villanyszerelő segítségével a hálózatra 

kötnek. Kutya meg macska is tartozik a háztatásokhoz, és gyerekek is jönnek velük, akiket egy hétre besorolnak a helyi 

iskolába. Sok évvel ezelőtt, amikor a helyi iskolában tanítottam, egy szőkefejű kisfiút hozott az anyja az ötödik osztályba.  

Csak néhány napot töltött ott, de figyelő kék szemeire még most is emlékszem. A vándoriskolás kisgyerek tájékozottabb volt a 

tananyagban, mint néhány helyi nebuló. Neki, és a hozzá hasonló mutatványos gyerekeknek nem volt ünnep a bucsu. A máma 

itt, holnap ott nomád élet nekik a szürke hétköznapokat jelentette. Bár ki tudja? Lehet, hogy éppen az örökös változás köze-

pette keresték az élet értelmét, hogy megtalálták e, azt én nem tudom. 

Több mint fél évszázaddal ezelőtt nekünk gyerekeknek az esztendő egyik legszebb napja volt a bucsu. Az egész nap csupa 

izgalom volt. Szépen felöltöztettek bennünket, reggel el kellett menni a misére, de aztán szinte estig bevehettük magunkat a 

sátrak rengetegébe. Mert a mostani hatalmas gesztenyefák helyén sátorvárosban árulták a bucsufiát. Lehetett kapni 

hosszicukrot meg katulásat, sokszínű selemcukor is kínálta magát. A mézesbábosnál cirádás díszítésekkel sorakoztak a huszá-

rok, a babák meg a tükrös szívek, siflit is lehetett kapni. Akinek volt pénze, márcot is ihatott. Sok féle játék csábított bennün-

ket, a similabda volt a legnépszerűbb. A fiuk legtöbbet a késes sátrak körül ólálkodtak, és a Börcsök meg a Vanicsek pártiak 

soha el nem döntött vitában erősítgették, hogy melyik iparos készíti a legjobb élű késeket. 

A nagylányok sétálgattak, az asszonyok bucsufiát keresgéltek a körösztgyerekeknek. A templom meg a hősiszobor között 

zöld ágakból fonták a lakodalmas sátor oldalát. Ideköltözött ki a Polgári Olvasókörből a söntés, a legények meg az emberek itt 

sörözgettek. Este muzsika is volt meg bál. 

A nap csodája a ringis, azaz a ringlispíl volt. Az Öreg utca elején a 66-os Kilián meg a Mitviszék háza között, a nagy eperfa 

mellett szokták felállítani. A nagyobb gyerekek segédkeztek a felállításban, ezért néhány körre ingyen fölülhettek. A ringis 

kenyérgőzzel működött, azaz a festett lovak, meg díszes hintók fölött a járólapokon hat-nyolc fiú járt körbe-körbe. Néhány kör 

után egyet ingyen lehetett nyargalni a kiválasztott faparipán. Egyszer én is megpróbáltam a ringis hajtását, de a körbejárástól 

annyira elszédültem, hogy a hányás erőltetett, és a jutalom körre nem mertem felülni. Már legénykedtünk, amikor megjelent a 

láncos körhinta. 

A mamutnyi autók sokáig morognak az utcán, csak lassan találnak maguknak helyet. Aztán megindul a kopácsolás, építik a 

játékvárost. Megjelenítik a technika csodáit. Itt már nem kell a kenyérgőz, az elektromosság meg a rakétatechnika az uralko-

dó. Az utca teljes szélességét elfoglaló építményeket emelnek, csilingelnek, csattognak, villognak, a hajdani kikiáltó helyett 

hangszóró építmények harsogják a hívogató szöveget, és sugározzák a zenét olyan hangerővel, mintha az egész világ hallás-

károsult lenne. A ringis kényesen körbejáró lovai már kiszorultak innen, a láncos körhinta lengve röpülő kosarai a lányok 

sikoltozásával együtt már ósdi romantika. 

Vasárnapra utcányi hosszan sorakoznak majd a sátrak. A legtöbbjükben játékoknak nevezett ócska bóvlik bolondítják a 

gyereket. Similabdát már nem árulnak, késes sincsen. Aki következetesen kitart, és a mai napig minden bucsuban itt van, az a 

Petrics, a mézeskalácsos. Szoktam is tőle vásárolni. 

Úgy fél évszázaddal ezelőtt, még népviseletben jártak az emberek. Színes forgatag volt a bucsu utcája. A gyerekeket 

kézen fogva vezetgették egészen addig, amíg ki-ki össze nem találkozott a komaasszonyával, aztán kicserélték a 

körösztgyereknek szánt ajándékokat. Kicsit beszélgettek, hogy „így komámasszony” meg „úgy komámasszony”, aztán elen-

gedték a gyerek kezét, hadd fusson a pajtásokkal a csak egy napig tartó mesevilág forgatagában. 

A rokonyok is összetalálkoztak, szót váltottak egymással, de közeledvén az este, a felnőttek megindultak hazafelé, mert 

dolog a bucsu napján is van. A hősiszobor kerítésének támaszkodva fogatlan öreg cigány énekelgetett, vásott gyerekek követ 

dobtak a kalapjába. 

A nagylányok bandástól sétálgattak. Ők nem az ajándékra, hanem a már délután kezdődő bálra várakoztak. A legények a 

sátorban söröztek, ahol már hangoltak a muzsikások. 

 Évtizedekig éltem távol a szülőfalutól. De a bucsura mindig hazajöttünk. Anyám nagy ebédet főzött, mert ilyenkor az illett, 

a gyerekekkel végigsétáltuk a bucsut, megvettük a bucsufiát, de amit ott láttak, az nekik már másról beszélt. Aztán később az  

unokákat is elvezettük, ám azoknak már alig mondott valamit. 

 Már szombat van. Az utcában felépült a játékváros, talmi csillogás, halivudi jelképekkel. A szó szoros értelmében zajlik a 

főpróba. A hangfalerődök ontják a dübörgést, reszket a levegő, az erőszakosan lüktető basszus megerőszakolja az ember 

szívverését. Ez a bucsu már nem hozza össze a családot. Vasárnap reggel beülünk az autóba, és kirándulni megyünk, nyugal-

mat keresünk valahol a zöldben.                              Sióagárd, 2010., október 22. 
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