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FELHÍVÁS
Kedves Sióagárdiak!
A tavasz közeledtével arra kérem a lakosságot, hogy az ilyenkor esedékes fák metszésénél, tisztogatásánál fokozottan figyeljenek a járdákat szegélyező fák behajló ágaira, úgy végezzék el a munkát, hogy a
járdán haladók akadályok nélkül tudjanak közlekedni.
Háry János polgármester
BORVERSENY 2014.
Sióagárd Község Önkormányzata és a Leányvárért Egyesület borversenyt rendez 2014. március 18-án
(kedden) a Művelődési Házban (Sióagárd, Kossuth u. 1.) 9 órai kezdettel.
A részvétel feltételei:
Fajtánként három palack 0.75 l-es minta leadása, melyen fel kell tüntetni a fajtát,
az évjáratot és a jeligét. Ehhez mellékelve egy zárt borítékban meg kell adni a termelő nevét, lakcímét, a borítékon kívül pedig a jeligét.
Nevezési díj 600 Ft, mely tartalmazza a versenyző vacsorán való részvételének
díját!
A minták leadási ideje és helye:
2013. március 17, de. 8-12, du. 14-18-ig,
Művelődési Ház
Eredményhirdetés: 2014-én március 18-án, 19 órai kezdettel a Művelődési Házban.
FARSANG AZ ISKOLÁBAN
Az iskolások farsangi mulatsága idén sem okozott csalódást, sok-sok ötletes, egyedi jelmezbe bújt gyerkőc vonult
fel, jól feladva ezzel a leckét a zsűrinek. Az ítészek az elbírálásnál nagy hangsúlyt fektettek az ötletességre, ezért ítélték I. helyezettnek az I-II. osztályosok kategóriájában az Inci-finci egérkéket a sajtban – akiket a takarodót fújó
macska néha visszakényszerített a sajtpáncélba - , a III-IV. osztályosok versenyében pedig holtversenyben a Születésnapi tortát valamint Pinokkiót és az őt drótón mozgatni próbáló Dzsepettót hirdették győztesnek. Eztán következtek a tombolahúzás izgalmas pillanatai, a végén senki nem maradt ajándék nélkül.
Ezúton köszöni az iskola vezetősége azt a sok szép, értékes felajánlást, aminek köszönhetően
ismét tartalmas eseménnyel lettek gazdagabbak a gyerekek és a vendégek.
Az eseményről készült képek a www.sioagard.hu oldalon megtekinthetők
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FARSANG AZ ÓVODÁBAN
Az ovi farsangjának napján az ajtón belépve rögtön egy kisboszorka vont kérdőre, hogy nem láttam-e a Ludas
Matyit? Mert ha nem, akkor ő bizony békává változtat… Jobb ilyenkor csöndben maradni. A kalandot megúsztam,
és beljebb lépve mini szuperhősök, bájos tündérkék, hercegnők közé kerültem.
A kicsik teljesen azonosultak a jelmezükkel, a kis hercegnők illegtek-billegtek, az akcióhösők kihúzták magukat
és lesték a veszélyhelyzeteket, aztán torkuk szakadtából kiabálva mentették a bajbajutottakat. Ezen a napon az óvónők és a dadusok is jelmezbe bújnak, idén az egér és macska békés egymás mellett élésének példáját láthattuk. A
reggeli táncot egy bohóc mókázása követte, majd a déli szieszta után hazaindulásig folytatódott a mulatság.

A kiscsoportosok

Az iskolások jelmezes felvonulása

ÉTELEM AZ ÉLETEM
címmel kötetlen beszélgetésre hívjuk
Dr.Tam Beatrix gasztroenterológus szakorvost
2014.03.22-én (szombaton) de.10-12 óráig a sióagárdi Művelődési Ház dísztermébe.
Téma: ételallergiák kialakulása, tünetek, diagnosztizálási módszerek,
betegségek szövődményei, diéták.
Várunk mindenkit szeretettel!
Tisztelt Sióagárdiak!
Szeretnék a könyvtárba érkezett új könyvek közül néhányat az Önök figyelmébe ajánlani:
Ugron Zsolna:
Fábián Janka:
Frei Tamás:
Heller György:
Eckhart Tolle:

Hét évszak; receptek és történetek
A francia nő; a német lány folytatása
2015; a káosz éve és a magyar elit háborúja
Auschwitz napló
A most hatalma a gyakorlatban

...és még a többi izgalmas és új regény.
Ezen felül újra szeretném figyelmükbe ajánlani a könyvtárközi rendelés lehetőségét, amellyel az ország összes könyvtárának állománya elérhető a mi számunkra is, ha tudom, hogy milyen könyvre van szüksége, meg tudom szerezni.
Kérem keressenek nyitvatartási időben:
Hétfő:
Csütörtök:

15-19 óra
15-19 óra

Savanyú káposzta 300 Ft/ kg-os áron eladó.
Kossuth u. 12.

Tisztelettel: Schüller Ákosné, Hedi, könyvtáros

Gyógymasszőr szolgáltatás Sióagárdon
Marosi Csaba, Sióagárd, Dózsa u. 67.
bejelentkezéssel: 70-434-7349

A MŰVELŐDÉSI HÁZ 2014. ÉVI PROGRAMTERVE
január – február
hétfőnként de. 11-12

Számítógépkezelői tanfolyam szépkorúak részére

március 15., de. 10 óra

Ünnepi megemlékezés a Kopjafánál

március 18., 9 óra

Borverseny
Előadássorozat a reneszánsz jegyében

március 24., 18 óra
Szűcs Cecília

Emberközpontúság a reneszánszban

március 31., 18 óra
Dr. Vizi Márta

Reneszánsz emlékek Tolna megyében

április 25., 18 óra

Gemenc Foltvarró Kör kiállítása

május 1.

Majális

május 10., de. 10 óra

Gemenc Foltvarró Kör szakmai napja

május 23.

Nyárköszöntő, Ünnepi testületi ülés

május 24.

Gyermeknap
Falunap

június 21.

szeptember 27.

Szüreti vigadalom

október 1.

Idősek napja

október 23.

Ünnepi megemlékezés

november 7.

Márton-nap

decemberben 2 alkalommal

Kézműves foglalkozássorozat

december 5 .

Mikulás

december 13 .

Adventi hangverseny

december 14.

Adventi vásár

SOK SZERETETTEL VÁRJUK RENDEZVÉNYEINKEN!
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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
Tel: 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: 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 70/930-9138
Szennyvíz telepkezelő:
Mészáros Ferenc 70/930-9137
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A kis Pali
A múlt század derekán még nagyon sok nádas ház állt a faluban. Két kicsi szemmel néztek az utcára, fehérre
meszelt faluk világított a holdvilágban, a lábazatot kíkre föstötték. Az eresz olyan alacsony volt, hogy a gyereknek
sem kellett nagyot ugrani, hogy elérje a télen lelógó jégcsapokat. A később épült cserepes házak között olyanok
voltak ezek a hajlékok, mint ha térdepültek volna, akár a büntetésben lévő, vagy éppen imádkozó iskolás gyerekek.
A Bójás öreganyám szomszédságában is volt egy ilyen ház. Ez abban különbözött a többitől, hogy valamilyen ok miatt
a teteje jobban kinyúlott az utcára, mint másoké, és ha lehetett, akkor ez még a többinél is mélyebbre ereszkedett. Ha
magasabb ember ment az utcán akár akart, akár nem köszönnie kellett, mert ha ezt elmulasztotta a tető lekapta
fejéről a kalapot.
Két öregember lakott itt. A Tocskos Mocsári, meg a Szuszi Éva néni. Gyerekük nem lévén ketten tengették az életüket ebben a hajlékban, hűséges társukkal a szegénységgel. Bár az ember módos gazdának is beillett volna, mert
olyan kövérre hízott, hogy járni is alig tudott, a szuszogása még a szomszédba is áthallatszott. Gyakran üldögélt a ház
előtt, mert beszélgetni nagyon szeretett. Minden járókelőt megállított egy-egy szóra. Volt is erre alkalom, mert a háza
előtti közös kútra gyakran jöttek vízért, és amíg a vödröt feltekerte, meg a vizet átöntötte könnyen kapható volt
mindenki egy kis beszélgetésre.
November harmincadikán jöttek be az oroszok a faluba. A következő héten leesett a hó, és dermesztő szorongással takarta be a falut, a házakat, és az emberek lelkét egyaránt.
A katonák házakhoz szállásolták el magukat, az öreganyámhoz hárman is jutottak. Még ma sem értem, hogy a
négy személyes család, meg a három katona mimódon tudtak létezni a szűkre szabott szoba-konyhás lakásban. Akárhogy is, de a háborús viszonyokat tekintve békésen elvoltak egymással. Ehhez minden bizonnyal hozzájárult az, hogy
a nagyanyám gyerekkori öröksége révén valamennyit beszélt németül, és a három orosz szintén értette ezt a nyelvet.
Így valamennyire megértették egymást, és a szűkreszabott fedél alatt emberséggel igazodva egymáshoz mindannyian várták sorsuk jobbrafordulását.
Mindhárom katona orvos volt, és nemcsak a foglalkozásuk volt azonos, hanem a nevük is, mindegyiket Palinak
hívták. Az egyiknek állandóan füstölt a pipája, ezért pipásnak nevezték. A másikat csak egyszerűen Palinak szólították, a harmadik volt a kis Pali, jóval fiatalabb, és mozgékonyabb a másik kettőnél.
A nyomasztóan hideg télben nagyon lassan múlt az idő. A két idősebb katona dolga végeztével elüldögélt a meleg
szobában, de a fiatalabb, a kis Pali igényelte a mozgást. Fát hozott a tűzre, segített a havat eltakarítani, még az
istállóba is be-benézett. Összebarátkozott a kövér szomszéd emberrel, aki a hideg ellenére is gyakran tartózkodott az
utcán. Ivánnak szólította, kézzel-lábbal mutogatva beszélgettek, és úgy látszott, meg is értik egymást.
Történt egyszer, hogy a kis Palinak beszélgetni lett volna kedve, de Ivánt nem találta az utcán. Gyorsan határozott: meglátogatja. Az utcaajtó nyikorgott, az alja kaparta a földet, amint kinyitotta. Az eresz alatt méter magasan
várta a hó az olvadást, a jégcsapok, amelyeket helyenként barnára festett a nádazatból kimosott szennyes lé, sűrű
rácsot alkotva ereszkedtek lefelé, itt-ott a havat is elérték. Bizonytalan, nyomasztó érzés lepte meg a katonát, de
ment tovább.
A füstöskonyhában alig látott. Csak a kéményen keresztül szivárgott be valami világosság, hallotta, hogy a ház
fölött fütyöl a szél. Kis idő múlva az ajtó homályos ablakszemein át belátott a szobába. Elbizonytalanodott, de ha már
itt van, továbbmegy. Nyekergett az ajtó, ahogy megnyitotta, és ahogy belépett arra lett figyelmes, hogy a lehelete
fehéren párállik a félhomályban.
A szobában hideg volt, dermesztő hideg. A kövér ember nagykabátban, fél karjára borulva szundikált az asztal
mellett. Az ajtó nyekergő hangjára feleszmélt, de csak a fejét emelte meg egy kicsit, nem is szólt csak nézett, csak
nézett üres tekintettel, mint aki nem is e világon létezik. A katona ösztönösen becsukta maga mögött az ajtót, és
amint előrelépett a vékony derengésben észrevette az asszonyt. Az asszonyt, aki nagykendőbe bugyolálva, fejét a
mellére ejtve, kezében olvasóval üldögélt a már régóta hideg spórhelt tetején. Mozdulatlanul, mint egy múmia, színében összeolvadva a jéghideg platni feketeségével.
A háború viszontagságai között edződött katona megdöbbent. Dermesztő hidegség kúszott a gimnasztyorkája alá,
csizmája szinte ráfagyott a szoba földjére. Sok időbe telt, míg föleszmélt. Amikor urrá lett magán, mintha természetesen értenék az öregek, a maga nyelvén szólítgatta őket. Azok alig mozdulva csak néztek, néztek, elgondolni sem
tudták, mit akar itt ez a katona. A kövér Iván első mozdulata az volt, hogy értetlenül széttárta a két karját, és ebből a
mozdulatból mindent megértett a katona, és már határozott is.
Nagyanyám értetlenül nézte a nagy sietséget, mert a kis Pali be sem csukta maga mögött az ajtót, fejszét ragadott, és elindult arra a kert felé. Akkor még nem voltak kerítések, akadálytalanul ment a szalmakazlak és a polyvások
között a falu széli akácerdő felé, és már csattogott is a fejsze. Nyakába hullott az ágakról leesett hó, kozák sapkája
alól sós izzadságcseppek gurultak a szájába, de semmi sem zavarta. Valami fékezhetetlen tűz fűtötte a lelkét, ami
csak akkor kezdett egy kicsit szelídülni, amikor a kövér ember udvarában válláról ledobta a vendégoldal nagyságú
fákat.
Amikor ölében a felaprított fával belépett a szobába a két öreg értetlenül nézett rá. Az öregasszony csak nagy

nehezen kászálódott le a spórhelt tetejéről, megdermedt tagjai alig engedelmeskedtek. A kövér ember csak
nézett a semmibe, mintha nem akarná észrevenni, hogy itt most valami történik. Pedig történt. A kis Pali ügyes
ember volt, rövid idő múlva sárgás fénycsíkok rajzolódtak a szoba falára. Diszkrét pattogással tudatta jelenlétét
a tűz. És noha meleg még sokára lett a dermedtség oldódni kezdett, a két öregnek megvilágosodott a tekintete,
már egymás mellett ültek a padon, és lassan kezdtek ráébredni arra, hogy valami csoda történt körülöttük.
A katona rakott még a tűzre, aztán az öregekhez lépett. Kezét a kövér ember vállára tette, szó nélkül bólintott, amikor meglátta annak párás tekintetét, aztán köszönés nélkül elment.
Ahogy kilépett a házból még tennie kellett valamit. A kezében lévő fejsze nyelét végighúzta a sűrűn lelógó
jégcsapokon, azok pattogva, csilingelve töredeztek, és dárdáik belefúródtak a hóba, és a leszakadt rácsok helyén besütött a nap.

Írta: Szabadi Mihály
Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő.: Fábiánné Málek Judit, megjelenik: havonta;
szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu, web: www.sioagard.hu

