
  

ADVENTI VÁSÁR  

2. oldal 

 

MAGYAR KULTÚRA NAPJA  
4.oldal 

Sióagárd Község Önkormányzata 

S I Ó A G Á R D I  K R Ó N I K AS I Ó A G Á R D I  K R Ó N I K A   
2015. JANUÁR 

IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 

BARUTHI ADVENTI VÁSÁR 
 

    Eltelt ismét egy év és újra eljött az advent ideje. 

Ahogy a korábbi években, az idén is útra kelt a német 

nemzetiségi önkormányzat nevében kis falunk kül-

döttsége a németországi Baruthba, hogy az idei évben 

is színesítsük az ottani helyi adventi vásár kínálatát a 

már megszokott hazai hungarikumok kínálatával. 

    Tornóczki Ákos sofőrünknek köszönhetően a sze-

rencsés és jó hangulatú utazást követően 12.05-én 

délután 3 óra körül már jókat nevetgéltünk 

Alexanderék háza előtt, ahol a szintén már megszo-

kott kedvességgel fogadtak bennünket, Hámoriné Te-

rikét, Ambrus Pálné Ági nénit, Szegletes Jánosnét, 

Tornóczki Ákost és Fodorné Klein Brigittát.  

    A gyors fogadást követően Malschwitzba mentünk a polgármesteri hivatalba, ahol a polgármester Matthias várt 

bennünket kávéval, túrótortával és az elmaradhatatlan karácsonyi  stollennel. 

    A kellemes beszélgetést követően átmentünk Bautzenbe, ahol megcsodáltuk az adventi vásár forgatagát, na és per-

sze a forralt bort is megkóstoltuk. Természetesen a séta után jól esett a vacsora is, melyet egy étteremben fogyasztot-

tunk el Alexanderék és a polgármester társaságában. 

Szombaton reggel az Andreas vezette tűzoltóautóval kirándulni mentünk Lengyelországba, ahol „ANDY” kerá-

miaüzemében történt látogatásunk alkalmával sok új élménnyel gazdagodtunk, mivel betekintést nyerhettünk az álta-

luk ott helyben készített, kézzel festett szebbnél szebb kerámiák elkészülésének folyamatába.  
Folytatás 4. oldalon 

ÓVODA HÍREI 
 

 A Sióagárdi Óvodások és a 

Sióagárdi Citerás gyerekek  2014 

december 13-án szombaton egy 

rendkívüli Luca-napi köszöntőn 

vettek részt Bonyhádon a Műve-

lődési Ház színház termében. 

A Sióagárdi Óvoda pedagógu-

sai  a  2014-es tanév elején be-

kapcsolódtak egy  regionális 

szakmai Munkaközösségbe, és 

ennek  a munkaközösségnek ke-

retébe került megrendezésre a 

Luca-napi köszöntő is  Bonyhá-

don.  
  

Folytatás a 3.oldalon 

TÁJÉKOZTATÓ  

UTÓLAGOS EBÖSSZEÍRÁSRÓL 

 
 

Településünk területén „Az állatok vé-

delméről és kíméletéről” szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján került 

sor 2013. évben az ebek összeírására a 

jogszabályban meghatározott adattarta-

lommal.  

Jogszabályi kötelezés alapján a települé-

si önkormányzat jegyzője elrendelhet utó-

lagos ebösszeírást, amely azokat a kutya-

tulajdonosokat érinti, akiknél az ebek szá-

mában, fajtájában, stb. változás történt és 

nem jelentették be, avagy a kutyájuk nem 

lett beoltva illetve transzponderrel ellátva.  
 

Folytatás a 2. oldalon 

TUDÓSÍTÁS  

A DÓRA HAJÓRÓL 
 

„Nézem a Naptárt, Január 6. Víz-

kereszt napja, és néztem az interne-

tes-műholdas térképen a Dóra hajó 

útját: már a Karib-tenger szigetvilá-

ga táját mutatja tartózkodási helyük-

nek.  

Valami fantasztikus az eddigi 

megtett út Horváth Attila és Család-

ja számára, akik két éves Föld körüli 

hajóútra indultak október végén Sió-

agárdról.”  
 

 

 

Kedves Olvasóink! A Horváth család 

utazásáról szóló tudósítást Kabarcz 

Katalin írásában a krónika februári 

számában olvashatják részletesen! 

 

SPORTHÍREK 

5.oldal 

 

FONÓHÁZI MESÉK 

6. oldal 



 2 SIÓAGÁRDI KRÓNIKA IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 

Ezen adatokat az önkormányzat az országos 

ebnyilvántartásból szerzi be, ahová az oltást végző állatorvos 

tölti fel az ezzel kapcsolatos információkat. 

Idén ezeket a hiányosságokat pótolni, valamint a változá-

sokat korrigálni kell, ezért a jegyző utólagos ebösszeírást 

rendel el. Ebben település azon kutyatartói érintettek, akik a 

fentebb jelölt kötelezettségeiknek nem tettek eleget. Ezeket a 

feltételezett ebtulajdonosokat az önkormányzat munkatársai 

felkeresik és részükre kutyánként egy ebösszeíró lapot adnak, 

amelyet folyó év február 28-ig kell az önkormányzathoz pos-

tai vagy személyes úton kitöltve visszajuttatni. Az eb tulajdo-

nosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatla-

pon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelke-

zésére bocsátani, ennek ezt adatszolgáltatási kötelezettségnek 

az elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, 

melynek összege az állatvédelmi bírságról szóló kormány-

rendelet alapján - minimum 30.000,- Ft. 

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a 

Polgármesteri Hivatalban, azok fénymásolással sokszorosít-

hatók. 

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy „A kedvtelésből 

tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról” szóló 41/2010. 

(II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. 

január 1-től – a négy hónaposnál idősebb eb csak 

transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíves-

kedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket szolgáltató 

állatorvosnál megjelöltetni, aminek maximális költsége 3.500,-

Ft ebenként. 

A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbá-

zisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles a szol-

gáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A re-

gisztrált eb adatának megváltoztatása miatt történő adatmó-

dosítás díjmentes. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2015 02. 28-át kö-

vetően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás 

állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a 

felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal 

részére a változást követő 15 napon belül. 

Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy mind az adat-

szolgáltatási kötelezettség teljesítését, mind az ebek 

transzponderrel történt ellátását 2015. márciusától a jegyző 

szúrópróbaszerűen ellenőrizheti.  

Együttműködését és adatszolgáltatását köszönöm! 

Garai László jegyző 

TÁJÉKOZTATÓ UTÓLAGOS EBÖSSZEÍRÁSRÓL 

ADVENTI VÁSÁR 
 

Az idén is megannyi kedves és ötletes portékával örvendeztették meg az érdeklődőket a falu szorgos kezű alkotói. 

Habár sokunknak hiányozhattak kicsit az iskola és az óvoda minden évben szívet melengető  portékái,  azért kárpót-

lásul  érkeztek új alkotókedvűek is. 

Gyönyörű és ötletes csipkék , házi szappanok , hímzett csudaságok, gyöngyös mécsesek, játékok között, mindenki 

találhatott kedvére valót.  A hangulatot kerekítette a házi puncs,  a forralt bor, a sültkolbász,  és nem maradt el a 

hosszú sorban állás sem a faparázson  sült kürtőskalács  sátora 

elől.  Mindezek mellet a mi jövendőmondóink , az idén is  feltör-

tek néhány kemény diót. 

Testvérvárosunk Baruth  is   itt volt velünk gondolatban.  A Né-

metországból  érkezett ajándékok szereztek örömteli pillanatokat 

kicsiknek-nagyoknak.  Mire a nap leáldozott, már ropogott a tűz,  

meleget adva mindazokra akik utolsóként köszöntek el. 

 

 
Ebben az évben is megajándékozták baruthi barátaink édes-

ségekkel tanulóinkat. A gye 
rekek vidám dalokat énekeltek magyar és német nyelven. 

Sajnos az ajándékozók nem tudtak jelen lenni, személyesen 
nem volt módunk megköszönni a tartalmas csomagokat. Így 
ezúton is köszönjük kedvességüket, támogatásukat! 
 

 
Vielen Dank für die Geschenke! 

Die Kinder freuten sich sehr darüber. Wir wünschen Ihnen ein gesundes,glückliches Neujahr!  
 

Herzliche Grüße von den Kindern und Lehrer der Schule 
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ÓVODA HÍREI 
 

A rendezvény egyediségét elősegítette  a sióagárdi cite-

razenekar gyermekeinek játéka, akik  nagy figyelem-

mel  és  aktív részvétellel kísérték az óvodások énekét. 

A Sióagárdi Óvodás gyerekek  egy KÖVETENDŐ 

MINTA  óvodaként  vettek részt a rendezvényen. 

Büszkén mutatták be a gyerekek és a  pedagógusok hagyo-

mányos népviseletüket  technikai és szakmai felkészültsé-

güket a városi óvodák számára. 

  

 Nagyon sok köszönet jár a  sióagárdi óvoda szülői 

közösségének ,akiknek támogatása nélkül nem jöhetett 

volna létre ez a rendezvény . 

 

 A felkészítő pedagógusok: Lechner Péterné, Erzsike 

Óvó néni,  Steiner Józsefné, Éva Néni,   és Horváth      

Andrea  óvó néni és citerazenekar- vezető 

KARÁCSONY AZ ÓVODÁBAN   
 

Meghitten,  várakozással telve ünnepelték óvodásaink december-

ben a karácsony ünnepét.  

Az óvodás gyermekek a karácsonyfa alatt izgatottan válogatták az 

ajándékokat, melyek nagyon hasznosak, az anyanyelvi nevelést, 

mozgásfejlődést, térbeli tájékozódást segítő és fejlesztő játékok vol-

tak. 

 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Gerő Attila Polgármester 

Úrnak és a Sióagárdi Önkormányzat Képviselő -Testületének, hogy 

anyagi támogatásukkal segítették a sióagárdi óvodások karácsonyi 

ajándékvásárlását. 

 

Szintén szeretnénk köszönetet mondani a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő -testületének, akik ugyancsak  segítettek 

abban, hogy a fejlesztő játékaink tovább bővüljenek.  

Köszönet a német barátainknak, akik  Németországból sok édessé-

get küldtek az óvodás gyermekeknek ezzel kívántak boldog, szere-

tetteljes ünnepeket. 

 

Továbbá szeretnénk köszönetet mondani a Sióagárd Jövője Ala-

pítványnak, akik az óvodai testnevelés foglalkozások  eszközeinek 

bővítéseként 2 db tornapad vásárlással támogattak bennünket. 

  

Köszönetet mondunk a Geotechnika '84 Víz- És Csatornaépítő 

Kft. -nek, akik rajz és ábrázolás foglalkozásokhoz szükséges eszkö-

zökkel segítettek bennünket. 

  

Minden Támogatónknak Sikeres  

2015-ös évet kívánunk! 

 

Az óvoda minden gyermeke és dolgozója nevében :  

Horváth Andrea  Sióagárdi Óvodavezető 

FONÓHÁZI MESÉK 
  

December l3-a van, Luca napja. A Duna televízióban egy faragó ember készíti a lucaszéket. Természetesen nem tinezhárom nap alatt , 
tizenhárom féle fából, mint ahogy az annak idején illett, hanem csak olyan ismeretterjesztő produkcióként, a műsor alatt. Nézem a tévét, és 
gyerekkorom titokzatos emlékei vetítődnek egy másik, egy bennem lévő képernyőre. 

Már ilyenkor javában működött a fonyóház. Az asszonyok már lefontak egy-két fa kendert, a megírt pruszlikon már ott sorakoztak az első 
színes virágok, egy – egy németkapca is elkészült, és belemelegedett mindenki a beszédbe, témában nem volt hiány. A Luca már hetekkel a 
napja előtt szóba került, szinte minden este.  

 Sorolták a tilalmakat, amelyeket nagyon szigorú következetességgel be is tartottak. Sorolták és felmondták, mint a leckét az iskolások, 
bizonyítván, hogy ki-ki mennyire járatos a babonaságok világában. Mert illett a tilalmakat komolyan venni, de aki az „isten bizony” igaz törté-
neteket mesélte, arcán viselte a kételkedés bizonytalan mosolyát. 

Luca napján nem volt fonyóház, hiszen tilos volt szőni, fonni, varrni. Csak összejöttek, beszélgettek, és olyan munkát végeztek, mely nem 
esett a tilalom alá. Nekünk, gyerekeknek az tetszett a legjobban, hogy ezen a napon tilos a varrás, mert aki mégis tűvel, cérnával foglalatos-
kodik, az bevarrja a tikok fenekét, és azok többet nem tudnak tojni. 

  A legizgalmasabb volt a lucaszékkel kapcsolatos történet. Bár az én ismeretségi körömben nem akadt olyan ember, aki látott vo lna ilyen 
széket, létezéséről mindenki meg volt győződve. Tudott dolog, hogy ezt az ülőalkalmatosságot 13 nap alatt, Lucától karácsonyig, 13 féle fá-
ból kellett elkészíteni, mégpedig titokban. 

A néphit szerint karácsonykor, az éjféli misén, ha valaki feláll a lucaszékre, az meglátja a boszorkányokat. E tett azonban nem veszélyte-
len, mert ha ezt észreveszik a boszorkányok, a mise végén üldözőbe veszik a merénylőt, és ha elérik, agyba-főbe verik, megtiporják, még 
csontját is törik. Persze nem is lennének boszorkányok, ha nem vennék észre.  

A mesélők tudni vélték, hogy ezt meg azt karácsony éjszakáján, összeverve találták a hóban. Meg, hogy ez meg az hazaérve úgy esett be 
az ajtón, fulladt, levegőt nem kapott, fájt a háta. A sötét udvaron pedig félelmetesen vijjogó nevetést lehetett hallani. Természetesen, akikkel 
ezek a dolgok történtek, már mind a temetőben pihennek. A boszorkánylátó ember csak egyféleképen menekülhet meg a bosszútól. Misére 
indulva jól meg kell rakni a zsebeit mákkal, és a templomból kilépve hazáig, de egészen a szoba ajtajáig folyamatosan szórni kell a mákot. Az 
üldöző boszorkányok csak úgy érhetik el, ha a mákot mind egy szemig felszedik. Aki kevés mákot tett a zsebébe, vagy ügyetlenü l szórta, az 
rajtavesztett. Turcsik nagymama elbeszélése szerint játszottak is a fonyóban. Eljátszották az élet eseményeit afféle komédia del arte formájá-
ban. Történeteket, szertartásokat jelenítettek meg teljes átéléssel, vérbő humorral, nagy komédiázással. 

Mesélte, hogy egyszer egy fonyóházi estén elunták a munkát, és hirtelen jött ötlettel lakodalmat csináltak. Kiosztották a szerepeket, 
megfelelő jelmezeket is kerítettek.  

Folytatás a 6. oldalon 
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BARUTHI ADVENTI VÁSÁR 

 

A szemet-szívet gyönyörködtető látvány után jól esett a hangulatos kis lengyel fogadóban elfogyasztott ebéd, 

melynek kiválasztása során a lengyel konyha kínálatából igyekeztünk választani. Olyan gyorsan elszállt a nap, hogy 

aztán csak azt vettük észre, hogy újból körbeüljük az asztalt a vacsoránál, ahol teljes létszámmal jelen volt a baruthi 

tűzoltók kis csapata. 

Az este során megajándékoztak bennünket, amit mi az általunk közösen előadott „Télapó itt van… „ című dallal 

igyekeztünk megköszönni, így ezen az estén is nagyon jó hangulatban, közös beszélgetéssel fűszerezve fogyasztottuk 

el a vacsorát. 

Vasárnap reggel nagy sürgéssel-forgással igyekeztünk berendezni kis faházunkat a baruthi adventi vásárban, ahol 

gyorsan helyére került minden, hiszen már kora délelőtt nagy volt az érdeklődés a magyar portékára, így az idén is a 

vártnál gyorsabban, de sikeresen eladtunk szinte minden kolbászt, szalámit, őrölt paprikát,mézet, bort, pálinkát. Az 

sem volt meglepő, hogy a korábbi években tapasztalt lelkesedéssel fogyasztották a sült kolbászt és a forralt bort, na 

és persze az Ákos főzte gulyást is. 

A búcsúestét Hans Jürgenék házában töltöttük, ahol mi is átadtuk az általunk vitt ajándékokat, majd részünkről 

Terike, a németek részéről Andreas öntötte szavakba köszönetét a látogatásunkkal kapcsolatban, majd ismét jókat 

ettünk és nevetgéltünk együtt. 

Gyorsan múlt el ez a pár nap is, és annak ellenére, hogy nagy örömmel érkeztünk, hogy küldetésünket teljesítsük, 

legalább akkora örömmel indultunk el hétfőn reggel vissza Sióagárdra azzal a mottóval, hogy mindenhol jó, de leg-

jobb itthon. 
 

                                                                  Írta:  Fodorné Klein Brigitta 

2015. ÉVI PROGRAMELŐZETES  
 

Március 15. Megemlékezés 

Április   Helyi borverseny 

Május 1. Majális 

Május 29-30.  Nyárköszöntő  

Június 20. XXI. Sió-menti Országos Halfőző Verseny 

Augusztus 5. Anyatejes Világnap 

Augusztus 20.  Államalapító Szent István ünnepe  

Szeptember Leányvári Nyitott Pincék 

Október 1. Idősek napja 

Október 23. Megemlékezés 

November 13.  Márton nap 

December 4.  Mikulás 

December 13. Adventi vásár  

December Adventi programsorozat  

MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
 

Január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, 

abból az alkalomból, hogy Kölcsey    Ferenc e napon 

készítette el a Himnusz kéziratát.  
 

Dr. Kőszegi György: Ébred a tavasz 
 
 

Még álmodik a tél, de ébred a tavasz, 
Az ágakat dér lepi, minden egész csupasz, 
A Nap szemérmesen búvik a felhők közül, 
Tücsök is éhesen gubbaszt, nem hegedül. 
 

Déltájban a langyos szellő megsimogat, 
A föld szomjún issza az elolvadt havat, 
Néhány veréb élelmet keres a sárban, 
Sok fázós méh csókot hint az ibolyára. 
 

Kislányos szoknyába búvik a hóvirág, 
Kacéran int búcsút a télnek, nincs tovább! 
Krókusz fejecske kandikál a fű közül, 
Medve árnyékát látva, tovább szenderül. 
 

Hiába, mackó, már te se higgy a télnek, 
A reggel kicsit csíp, de nem kell már félned, 
Sándor, József jön, meg az öreg Benedek, 
Vállukon a zsákjuk, hozzák a meleget. 
 

Kérlek, barátim, ne fáradjatok tovább, 
Pihenésre kaptok kényelmes szobát, 
Csak nyissátok végre, mit cipeltek, terhet, 
Legyen már tavasz, minden életre kelhet! 
 

Mint varázsütésre a rügyek pattannak, 
Virággal köszönnek az éltető Napnak,  
Az emberek mosolygón egymásra néznek, 
Ölelj át, vígy a tavaszba, arra kérlek! 

 I. Sióagárdi Disznótoros Mulatság 
 

2015. január 24. 
 
 

Részletek a mellékletben!!! 
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SPORTHÍREK 

12. Forduló 

Németkér-Sióagárd 0:3 (0:1) 2014.11.09. 

 

Németkér: 80 néző 

Vezette: Juhász 

 

Sióagárd: Auch G. (Vajda), Orosz (Sólyomvári) Tóth Adrián, 

Sági-Horváth P. (Feller), Acsádi (Kelemen), Tóth F. Schmidt- 

Nagy M., Tóth Attila (Schaffler D.) 

Edző: Szabó Tibor 

 

14. perc: Acsádi jobb oldali szögletét Orosz szép mozdulattal 

fejelte a jobb alsó sarokba. 0:1 

65.perc: Tóth F. jobb oldali beadását az egyik hazai védő kéz-

zel beleütött, 11-es. A bünetőt Horváth P. a bal alsó sarokba 

lőtte. 0:2 

88. perc: Schmidt egy labdaszerzés után Nagy M.-hez passzolt, 

aki 8m-ről a jobb sarokba lőtt. 0:3 

Góllövők: Orosz, Horváth P. (11-esből), Nagy M. 

Jók: Orosz, Tóth Adrián, Tóth F. Nagy M. 

 

Összefoglalva:  

Csapatunk végig a kezében tartotta az irányítást, több gólhely-

zetet dolgozott ki, de sok volt a pontatlanság a játékban. Már az 

első félidőben is eldönthette volna a mérkőzést. A győzelme 

megérdemelt. Csapatunk a 7. helyen végzett. 

 

Ifjúsági csapatunk:  

Nagy fölényben játszuk magabiztos =:0 (2:0) arányú győzelmet 

aratott. Góljainkat Horváth V. (3), Schaffler : (2), Tóth M. és 

Szabó Z. szerezték. Csapatunk a 2. helyen végzett. 

 

13. forduló 

Sióagárd- Dunakömlőd 1:5 (0:2) 2014.11.16. 

 

Sióagárd: 50 néző 

Vezette: Holczimmer 

Sióagárd: Szegletes-Auth (Acsádi), Kelemen (Orbán), Tóth 

Adrián, Sági-Horváth P. (feller), Orosz, Tóth F. Schmidt 

(Győrfi G.)- Nagy M., Tóth Attila (Schaffler D.) 

Edző: Szabó Tibor 

 

Dunakömlőd: Bérdi, Laposa, Sára, Füredi, Juhász- Adorján, 

Pajor (Poroszkai), Zsolnai (Berta), Farnek, Csomor (Szabó F.) 

Szlucska, Búzás 

Edző: Vákró József 

 

10.perc: Egy könnyen eladott labda után a kiugró csatárt Sági 

csak szabálytalanul tudta szerelni a 16-oson belül, 11-es. A 

büntetőt Buzás laposan lőtte a jobb alsó sarokba. 0:1 

34. perc: Egy baloldali beadást Szlucska középre fejelt és a jól 

érkező Adorján kapásból 6m-ről a jobb sarokba lőtt. 0:2 

52. perc: Orosz vezette fel a labdát, majd 25m-ről lőtt, a labda 

Füredin megpattant és az elmozduló kapus mellett a bal sarok-

ba kötött ki. 1:2 

77. perc: Zsolnai jól ugratta ki Szlucskát a jobb oldalon, lövése 

a jobb kapufáról Búzás elé pattant, aki a kapuba emelt. 1:3 

89. perc: Egy labdavesztés utáni gyors vendégtámadás végén 

Szlucskát jó ütemben ugratták ki, és ő 10m-ről a jobb sarokba 

emelt. 1:4 

90. perc: Szegletes kapus az ellenfélnek rúgta ki a labdát, 

Poroszkai köszönte szépen és a jobb sarokba lőtt. 1:5 

Góllövő: Füredi (Öngól) 

Jók: Auth, Tóth Adrián, Orosz, Tóth F. 

 

Összefoglalva: Csapatunk egy figyelmetlenség után gyorsan 

gólt kapott, utána viszont kiegyenlítetté vált a játék. A második 

félidőben óriási erőket mozgósítottak a játékosok a kiegyenlíté-

sért, ami majdnem sikerült is. A harmadik kapott gól azonban 

eldöntötte a mérkőzést. Kár az utolsó percekben az óriási egyé-

ni hibák miatt kapott gólokért. 

 

Ifjúsági csapatunk: Az utolsó őszi fordulóban elszenvedte az 

első vereségét, 1:0 (0:0)-re kikapott, mégpedig az utolsó per-

cekben kapott góllal. A mieink uralták a játékot, de több nagy 

helyzetet elhibáztak és így elvesztették a veretlenségüket.  

 

Tudósító: Finta Mihály 

A Sióagárdi Sport Egyesület 2015. január 31-én (szombat) tartja hagyományos jelleggel vacsorával egybekötött 

évértékelő rendezvényét, melyre sok szeretettel és tisztelettel meghívjuk!  
 

Helye: Sióagárd, Művelődési Ház 

Vacsora ideje: este 19 óra 

Részvételi díj: 2500,- Ft/fő 

Vendég: Nagy Antal 
 

Jelentkezni és befizetni lehet: a Mozi bárban vagy Ódor László sportelnöknél személyesen! Jelentkezési határidő: 

2015. 01. 28. (szerda)  

Nagyon sok szeretettel várjuk vendégeinket, kérjük, tisztelje meg rendezvényünket részvételével. 

SSE Vezetősége nevében: Ódor László elnök  

Egyéb információk:  
 

Személyi jövedelemadója 1 %-át felajánlhatja az Egyesületünk javára, melyet előre is köszönünk!  

Adószám: 19240060-1-17 

A bálon megvásárolható lesz a 2015. évi támogató pályabelépő, mellyel a kártya tulajdonosa a hazai mérkőzése-

ken díjtalanul részt vehet (támogató bérlet ára: 5.000,- Ft). 
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Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő.: Gergely Judit, megjelenik: havonta;   

szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu, web: www.sioagard.hu 

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 

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: 06-20/9470258  

Helyettes háziorvos: Dr. Kovács Éva 

Hétfő, szerda, péntek:  12.00-14.00 

Kedd, csütörtök:  11.00-13.00 

vérvétel:      csütörtök:  8.00-11.00  
 

VÉDŐNŐ 

Szabó Kata 
Tel: 30-2758-472, 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: Gergely Judit 

Tel: 74/437-309  

Email: muvhaz@sioagard.hu 

A Teleház nyitva tartása: 
Hétfő: szünnap 

Kedd: 8-12 és 15-19 óra 

Szerda: 8-12  

Csütörtök:8-12 és 15-19 óra 

Péntek: 8-13 

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: 20/296-1495 

Szennyvíz telepkezelő:  

Mészáros Ferenc:20/294-4387 

FONÓHÁZI MESÉK 
 

Ő volt a vőlegény, a házigazda kopott nagykabátja volt rajta, a mellén hatalmas fehér csokré-
ta virított selyempapírból, a fejébe permetes kalapot vágott, amit a gerenda alatt száradó 
rozmariggal díszítettek. A menyasszonynak fokhagyma fűzérből készítettek koszorút. Mindenki 
játszotta a szerepét véresen komolyan, a kuncogókat leintették. Kikérték, elsiratták a menyasz-
szonyt, összeadták az ifjú párt, de a komolykodás alatt egyre csak dagadt a visszafojtott nevetés, 
ami egyszer csak kipukkadt, és fékevesztett könnyes kacagás, harsogva sikítozó, vinnyogó neve-
tés rázott mindenkit. Lerogytak ágyra, székre, volt, aki még a földre is leroskadt tehetetlenségé-
ben. A kacagástól fuldokolva se lát, se hall a fonyóház népe, amikor hirtelen felvágódik az ajtó, 
beront egy ember és elkiáltja: 

- Megszúrták a Zsátér Jóskát! 
E pillanatban megfagy a csend, nem mozdul senki. Kis idő múlva valaki megszólal: 
- Istenem!  
E szóra hirtelen mindenki megmozdul, fejvesztetten rohannak az ajtó felé, egymást lökdösve 

tódulnak ki a sötét éjszakába, és futnak neki a kertnek, szárkupacba ütközve, át a havas szántá-
son a másik utcába. A kicsi nádasház ablakán alig szűrődik ki valamicske világosság, az ajtó na-
gyon keskeny, de egyszer csak ott állnak valamennyien a szűk szobában, az ágyon a megszúrt 
legény, ruhástól, már alig pislákol benne az élet. Csak állnak, hallgatnak, még az imádság sem jut 
az eszükbe. 

Nem tudni meddig állhattak így, de egyszer csak magukra néztek, fájdalomba roskadt bohó-
cok, kioldalogtak a sötét udvarra, visszabotorkáltak a csúful elhagyott rokkák mellé, ledobálták 
magukról az ócska göncöket, és akkor már tudtak sírni. 

Többször is hallottam ezt a történetet, és már gyerekkoromban is éreztem, hogy az életben 
mennyire együtt van a munka, a játék, a kacagás meg a tragédia. 

Sokszor hallottam azt a boszorkányos történetet is, melynek egyik főszereplője a kicsi fekete 
tehén. Hogy mikor történt azt nem tudni, de nagymama elbeszéléséből úgy tűnt, mint ha lány 
korában maga is tanúja lett volna, de az is lehet, hogy ő is az öreganyjától hallotta. Szóval volt 
egy kicsi fekete tehenük, amely a borjadzás után, amikor a legtöbb tejet kellett volna adnia, 
egyik napról a másikra elapasztott. Hiába ültek alája este, reggel a féfülüvel, hiába mosták, masz-
szírozták a tőgyit, a tej csak csöpögött, még a borgyúnak sem volt elég. 

A hozzáértők meghányták-vetették a dolgot, és megállapították, valaki megrontotta az álla-
tot, elvette a hasznát. Segíteni ezen csak a javasasszony tud, akit meg is kérdeztek. A látóasz-
szony helyben hagyta a megállapítást, valóban boszorkányság történt, és ha meg akarják tudni, 
hogy ki az ártó személy, akkor kövessék az utasítást. 

Vegyenek kilenc darab köcsögöt. A tehenet mindig csak este fejjék meg, amikor hazajön a 
csordával a legelőről. A tejet gyűjtsék a köcsögökbe, egészen addig, amíg a kilencedik is meg 
nem telik. Amikor a kilencedik is tele van, öntsék a tejet egy teknyőbe, a teknyőt tegyék a 
füstöskémény alá, és amikor alkonyodni kezd, tüskés vesszővel addig csapkodják, addig verjék, 
amíg véres habbá nem válik. És akkor az ajtóban megjelenik az a személy, aki a tehenet megron-
totta, könyörögni fog, hogy ne bántsák, de ne hallgassanak rá, csak verjék, csak üssék, egészen 
addig, amíg le nem veszi a rontást. 

A család mindenre felkészült. Vettek kilenc darab köcsögöt, a szokásosnál kisebbet, hogy 
hamarabb megteljen. Esténként a kapuba várták a csordáról hazatérő tehenet, megitatták, szé-
nát tettek eléje és megfejték. Lassacskán, de teltek a köcsögök, és ahogy fogyott az üres hely a 
köcsögökben, úgy nőtt az izgalom a szívekben. Vajon mi történik majd az utolsó napon? És eljött 
az a nap is, már csak egy fejésnyi tej hiányzott. Már a teknyő is a kémény alatt volt, már a tüskés 
ágak is oda voltak készítve, a kapu tárva nyitva. A szomszédba már megjöttek a tehenek, de a 
kicsi fekete sehol. A hírt a Bara felöl érkező ember hozta  

- Ne várjátok a tehenet, a Pártli köznél nekiment a Siónak. 
Lett nagy lótás-futás. 
- Hama, hama! Hozzatok kötelet! Híjjatok segítséget! 
 És szaladtak lélekszakadva a Barán át, a Pártli köznél fel a partra, le a másik oldalon, és ami-

kor a vízig leértek, ott látták a kicsi fekete tehenet, de már csak a feje látszott ki a vízből, kidül-
ledt szemeivel már homályosan nézett fölfelé, lábai beleragadtak az iszapba mozdulni sem tu-
dott. Kötelet dobtak a fejére, partra vonszolták. A hatósági hússzék akkor még az adácsi legelő 
szélén volt, nem kellett messzire vinni. Ez alkalommal sem tudta meg senki, hogy ki volt az ártó 
személy, mint ahogy az sem derült ki sohasem, hogy az, aki a lucaszékre felállva megnézte a 
boszorkányokat, milyennek látta azokat. 

Mi gyerekek, lélegzetelállítva hallgattuk ezeket a történeteket, és természetesen minden 
szót el is hittünk.  A fonyóból hazafelé menet minden árnyékban boszorkányt láttunk, és a hold-
világos éjszakán az agácafák járdára vetődő árnyékára nem mertünk rálépni, mert aki az árnyé-
kot nem lépi át, az rövid életű lesz a földön. Lefekvés után az álom is nehezebben jött a sze-
münkre, és a fűtetlen szobába még mélyebbre bujtunk a dunyha alá, mint máskor. 

Írta: Szabadi Mihály 

mailto:sioagard@interware.hu

