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LOCSOLÓVERSEK 

Kelj föl párnáidról, szép ibolyavirág, 

Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ! 

Megöntözlek szépen az ég harmatával, 

Teljék a tarisznya szép piros tojással 

* 

E háznak kertjében van egy rózsatõ  

Azt gondozza, azt öntözi a Jó Teremtõ  

Vizet öntök a fejére Szálljon áldás a kezére  

Az Istentõl kérem  

Piros tojás a bérem  

/Berencs, Zoboralja/ 

 
BORVERSENY 2013. 

 
Sióagárd Község Önkormányzata és a Leányvárért Egyesület borversenyt rendez  2013. április 11-én 

(csütörtökön) a Művelődési Házban (Sióagárd, Kossuth u. 1.) 10 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. április 10, du. 13-18-ig, Művelődési 

Ház. 
 

Eredményhirdetés: 2013. április 11-én, csütörtökön 19 órai kezdettel a          

Művelődési Házban 

 
SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET  

KÍVÁN MINDEN KEDVES OLVASÓJÁNAK ! 
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Óvodai adománygyűjtés – 2013. február 23. 
 

Jó hangulatú rendezvénnyel zárult az a sikeres ado-

mánygyűjtés, melyet a sióagárdi óvoda udvar korszerű-

sítése céljából szervezett a szülői munkaközösség és 

az óvoda. 
 
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a szerve-

zésben és az adományok gyűjtésében, valamit támo-

gatta a kezdeményezésünket! 
 
Az adománygyűjtés olyan sikeres volt, hogy már nem 

csak a gumilapozást valósítjuk meg, hanem további ját-

szótéri elemekkel is bővítjük az óvoda udvart. 
 

  

  Az akciónk a számok tükrében: 

 több mint 110 fő volt jelen a rendezvényen 

 közel 50 pénzbeli adomány 

 közel 150 tombola felajánlás, mintegy 450.000 Ft értékben. 
 
Kiemelt támogatóink: 

 Macskássy Izolda selyemfestő 

 Cseh Gábor festőművész 

 Siokomp02 Bt. 

 Dr. Harangozó Tamás országgyűlési képviselő 

 Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat  

 Mátételki Zöldmező Kft. 
 

A teljes támogatói lista a helyi képújságban megtekinthető. 
 

 

A pénzadományozók között Macskássy Izolda festőművész selyemfestménye került kisorsolásra, melyet a 

rendezvényt követően Horváth Andrea óvodavezető adott át a szerencsés nyertesnek. 

 
A 90 ÉVES HOTTER GYULÁNÉT,  ETUS NÉNIT KÖSZÖNTÖTTÜK 

 
Etus nénit  90. születésnapja alkalmából március 11-én köszöntötte Háry 

János polgármester és Leicz Péter igazgatási ügyintéző. Egy vidám hangula-

tú órát töltöttünk el nála, Etus néni szívesen mesélt a régi időkről.  

Már egészen fiatalon, 11 évesen munkába állt, cselédlány volt Zalaeger-

szegen, amit nagyon szeretett. 20 éves korában Németországba ment dolgoz-

ni, ott ismerkedett meg férjével Gyulával is, akiről szeretettel beszélt.  

Apósa halála után költöztek Zalából Sióagárdra, hogy a kovácsműhelyt 

valaki továbbvigye. Beilleszkedni eleinte nem ment könnyen, de Etus nénit 

ahogy megismerték, megszerették a helyiek és ő is nagyon megszerette Sió-

agárdot.  

Kedves történetet mesélt a varrógépéről, amit még ma is használ és amit 

férje vett neki méregdrágán.  A tavasz első napsugaraival Etus néni sem tét-

lenkedett tovább, a virágoskert már tip-top, fel van kapálva. A ház körüli 

teendőket a mai napig maga végzi, nagyobb munkákban, bevásárlásban nagy  

segítsége Jóska fia, aki a szomszédban lakik. Születésnapján népes család 

köszönti, köztük 6 unoka és 6 dédunoka. 
 
Kedves Etus néni! Nagyon boldog, egészségben, örömben eltöltött éveket 

kívánunk Önnek még sokáig!  
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ÚJ SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS A FELÚJÍTOTT TELEHÁZ ÁTADÁSA 

 
Március 8-án a megszépült és 3 db számítógéppel gazdagodott Teleházunk átadására gyűltünk össze.   

A számítógépeket a Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak köszönhetjük, akik pályázaton vettek 

részt, sikerrel, így a Német Szövetségi Belügyminisztérium 

588 218.- Ft-os anyagi támogatásával valósult meg ez a be-

ruházás.  

Ahhoz, hogy méltó helyre kerüljenek a számítógépek, 

vállalták a helyiség csinosítását, kifestését valamint vettek 

két kényelmes számítógép széket és egy szép szőnyeget. A 

Sióagárdi Önkormányzat pedig a padló burkolatcseréjét vál-

lalta magára, így közös erővel alakítottak ki egy kulturált, 

szép helyiséget, amit remélhetőleg szívesen fog a látogató 

közönség használni. 

Hámoriné Glück Terézia elnök elmondta, hogy a  számí-

tógép fejlesztéssel az volt a cél, hogy ne csak a fiatal és kö-

zép korosztály élvezhesse a számítógép előnyeit, hanem a 

szépkorúaknak is lehetőségük legyen megismerni a számítógép világát és ezáltal ők is szörfözni tudjanak 

majd a világhálón, távolban lévő gyerekükkel felvehessék a kapcsolatot, unokájukkal csetelni tudjanak, in-

formációkhoz jussanak, testvértelepülés barátaival beszélhessenek. 

Ezért tervezünk a közeljövőben a szépkorúak részére ingyenes tanfolyamot. Bízunk benne, mint minden 

egyéb rendezvényünkre, itt is nyitottak-fogékonyak lesznek 

FOTÓPÁLY Á ZAT I  FELHÍVÁS    
 

Sióagárd Község Önkormányzata és a Sióagárd Jövője Alapítvány ötödik alkalommal  fotópályázatot hirdet  

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”  címmel. 

 
Kategóriák 

1. Szép Sióagárd 

 A kategóriára jelölt fotókon sióagárdi emberek, épületek, táj- vagy természeti elem, illetve esemény mutatható 

be, új, esetleg szokatlan megközelítésből. Fontos szempont, hogy az alkotó a megörökített környezet, esemény 

sajátos sióagárdi vonásaira hívja fel a figyelmet. 

2. Sióagárdi élő hagyományok 

 A kategóriára jelölt fotó témája a ma is élő sióagárdi hagyományok bemutatása. A témát kérjük a lehető legtá-

gabban értelmezni. A fotók ábrázolhatnak például hagyományos sióagárdi szokásokat, egyházi vagy világi ün-

nepeket, a viseletet, a hímzést, vagy a hagyományos paraszti kultúra sióagárdi tárgyi emlékeit, esetleg hagyo-

mányos munkák végzését, és ezeken kívül is bármit, amit a sióagárdiak élő hagyománynak tartanak. Ajánljuk a 

témák új megközelítését, újszerű ábrázolását. 

 Sióagárd Község Önkormányzata a sióagárdi élő hagyományoknak a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti 

Jegyzékére jelölésére készül. A fotóknak a nemzeti jegyzékre felterjesztési dokumentációban – az alkotó nevé-

nek feltüntetésével, - történő felhasználásához hozzájárulást a pályázati adatlapon kérjük megjelölni. 

3. „Sióagárd anno” kategória 

 A kategóriára az 1960 előtt Sióagárdon készült, vagy sióagárdiakat ábrázoló képekkel lehet pályázni. 

Folytatás a 4. oldalon 
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FOTÓPÁLYÁZAT 

Egyéb pályázati feltételek 

A pályamunkák lehetnek egyedi felvételek és képsorozatok is. Egy-egy sorozat maximum három képből állhat. A 

képek lehetnek színesek vagy fekete-fehérek. Kizárólag Sióagárdon készült fotókkal lehet pályázni. 

 

Megjelenés  

A pályázatra beadott összes kép felkerül Sióagárd hivatalos honlapjára. (www.sioagard.hu) 

A pályázaton résztvevő képeket az Önkormányzat a 2013. május 24-én rendezendő Nyárköszöntő ünnepség alkal-

mával, kiállításon mutatja be a Sióagárdi Művelődési Házban. A díjak átadására is a programsorozat keretén belül, 

ünnepélyesen kerül sor. 

 
A pályázat benyújtása 

Nevezési határidő: 2013. május 10. péntek, 14.00 óra. 

A pályázati anyag beküldését papírképen és elektronikusan is kérjük: 

a)  A papírképek mérete: 21 x 30 cm. (+/ - öt milliméter megengedett eltéréssel). Minden pályamű hátoldalán 

jól olvashatóan szerepeljen a műalkotás címe, és készítésének helyszíne. 

b)  Elektronikus úton: muvhaz@sioagard.hu e-mailcímre, 

A képek paraméterei: formátum: jpeg, felbontás: 72 dpi, méret:800x600 pixel legyen.  

File-névként az alkotó családi neve összevontan a keresztnévvel, külön szóban az alkotás/sorozat címe szerepeljen, 

például „KovácsJános Templom”.  

 

Nevezési díj nincs, de a benyújtott fotó– a „Sióagárd anno” kategóriára nevezett fotók kivételével – Sióagárd Köz-

ség Önkormányzatának tulajdonába kerül, mely azt az alkotó nevének feltüntetése mellett, Sióagárd és a sióagárdi 

hagyományok bemutatása érdekében  szabadon felhasználhatja. 

Pályázni a nevezési lap kitöltésével lehet. A nevezési lap letölthető Sióagárd honlapjáról a  

http://www.sioagard.hu/helyi_palyazatok.html elérhetőségről, vagy személyesen átvehető a könyvtárban, a Művelő-

dési Házban vagy a Községházán ügyfélfogadási, nyitvatartási időben. 

 
Pályázat benyújtásának helye: 7171 Sióagárd, Kossuth utca 9. – Sióagárd Község Önkormányzata 

Díjazás 

Kategóriánként egy győztes és összesen egy pályázati fődíj kihirdetésére kerül sor. A pályázat kiírója – a  beérkezett 

fotóktól függően – különdíjról is dönthet. Minden díjazott tárgyjutalomban részesül. 

 

A GEMENC VOLÁN KÖZLEMÉNYE 
 

2013. február 6-án a Szekszárdról munkanapokon 14.25 órakor Zomba-Szentgálszőlőhegyre induló uta-

sok körében végzett kikérdezés alapján kiderült, hogy az utasok többsége támogatja a járat 10 perccel 

későbbi, 14.35 órai indítását.  

E módosítás következményeként a Zomba-Szentgálszőlőhegyről munkanapokon 14.55 órakor Szek-

szárdra induló járatot is 10 perccel később, 15.05 órakor indítjuk.  

A menetrend módosítására 2013. április 1-től kerül sor. 

mailto:muvhaz@sioagard.hu


SIÓAGÁRDI KRÓNIKA  5 VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 

SPORTHÍREK 
 

15. forduló, 2013.03.10., Kajdacs – Sióagárd 0:2 (0:2) 

Kajdacs: 100 néző 

Sióagárd: Szegletes – Sólyomvári, Orosz , Czinege, Páli (Dombi) – Tóth F., Domokos, Hosszú (Kelemen), Tarlós 

(Orbán) – Kész, Tóth A. 

Edző: Szabó Tibor 

15. perc: Hosszú jobb oldali szabadrúgásból ívelte középre a labdát és Tóth A. a kapust megelőzve a kapu közepébe 

fejelte. 0:1 

44. perc: Hosszú 22 m-ről szabadrúgásból nagy erővel lőtt a léc alá. 0:2 

Góllövők: Tóth A., Hosszú 

Jók: Tóth F., Tóth A. 

Összefoglalva: Mindkét csapat sok hibával játszott az egyenetlen talajú pályán. A mieink két pontrúgás után szerez-

ték a gólokat, ezen kívül csak egy gólhelyzetet sikerült kialakítani. A győzelemnek örülünk, a többit pedig gyorsan el 

kell felejteni. 

Ifjúsági csapatunk szintén 2:0 (1:0)-ás győzelmet aratott a tabellán előrébb elhelyezkedő Kajdacs ellen. 

Góllövők: Feller és Simon Gy. 

Tudósító: Finta Mihály 

 
     PROGRAMSOROLÓ 

 

A Művelődési Ház 2013. évben tervezett programjai 

 

április 5., 18 óra Gemenc Foltvarró Egyesület kiállítása  

április 11., 10 óra  Borverseny  

április 24., 19 óra Szabadi Mihály új könyvének bemutatója 

május 1. Majális       

május 24.  Nyárköszöntő      

május 25. Gyermeknap, Falunap    

június 22. XIX. Sió-menti Országos Halfőző Verseny  

július 6. Aratónap       

augusztus Anyatejes világnap     

október 1.  Idősek napja      

október 23. Ünnepi megemlékezés     

november 6.  Márton-nap      

december 6. Mikulás       

december 7. Adventi hangverseny     

december Kézműves foglalkozássorozat     

december 14. Adventi vásár 

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 

A FALUGAZDÁSZ KÖZLEMÉNYE 
 

Indul a területalapú támogatás benyújtása 
 

Az utóbbi években április-május a területalapú támogatások benyújtásának az ideje. Idén sincs ez másként, és a 

támogatási kérelem benyújtási határideje: 2013. május 15. (napi 1% szankció levonásával június 9.). 

Egységes kérelmet csak jogszerű földhasználó adhat be! Beadáshoz hozzák magukkal a MVH regisztrációs szá-

mukat, illetve jelszavukat. 

Beadásban segítséget nyújtanak a falugazdászok és a kamarai tanácsadók! 
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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 
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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  

Sóskapulutyka 
 

Mekkorát változott a világ! Az unokáim fiatalabb korukba jutottak el külföldre, mint kicsik gyerekkoromban 

én a falu másik a végére a nagy legelőre, ahova minden reggel kihajtották a marhákat, meg a disznókat. Adács, 

a nagy szikes legelő, a soha ki nem száradó tocsogó Öregszékessel rejtélyes, titokzatos messzeség volt sokáig. 

Az a hidegutcai gyerekek birodalma volt, azok ott csatangoltak, meg-megzavarták a legelésző nyulakat, felri-

asztották az élesen kiáltozó bíbiceket. Nagy meztélábas futások után szedegették talpukból a tüskét, mert az 

sűrűbben termett a nagy szikes legelőn, mint a tápláló fű. Nyáron a Homokosban fürödtek, mely nagy gödör volt 

a szélső házak kertjének végén. A glottgatyát a parton hagyták, hogy otthon senki se vegye észre, hogy a tilos-

ba jártak, mert a Homokos vize veszélyes volt. 

Nekünk távoli, és egy kicsit idegen világ volt a Hideg utca. Nem kívánkoztunk oda. Nekünk a Bara volt az élette-

rünk. Ott se merészkedtünk messzire. A Tulsóbaráig is csak ritkán mentünk el. Néha azonban átballagtunk, de 

belemenni nem mertünk, mert féltünk a csibortól, meg a piócáktól. Megálltunk a szántóföld szélén, és titkokat 

kerestünk.  

Ez a vizenyős senkiföldje tele volt élettel. A szélét is csak szárazabb években kaszálták, azt is csak alomnak, 

mert a jószág nem szerette. A közepét nem is igen lehetett látni, csak hallani lehetett a vadrécék neszezését, 

amint eleséget keresnek. A vizet kedvelő giz-gazok, meg a káka mozgásából lehetett sejteni, hogy merre jár-

nak. Nem  beszélgettek, úgy is értették egymást. Ha mégis megszólalt valamelyik egymást megelőzve vágtuk 

rá, hogy tojó vagy gácsér, mert ismertük a hangjukat, tudtuk, hogy a gácsér rekedtes hangon szól, mintha jeges 

vizet ivott volna. A tocsogó végén ott, ahol kisebb volt a fű pittypalattyok jártak, azaz bíbicek. Azok gyakran 

kiabáltak. Ha meghallottuk a hangjukat, válaszoltunk nekik, hosszan nyújtva az í betűt kiáltoztunk utánuk, 

bííííbic! bííííbic! De azok nem válaszoltak, csak csapongtak, kergetőztek a levegőben, vagy mintha súlyuk se 

lenne, szaladgáltak a földön.   

Természetesen ilyen helyen hemzsegtek a békák, és muzsikáltak. Nappal csak egyet – egyet szóltak, jelez-

vén, hogy ők sohasem alusznak, de este aztán rázendítettek. Megszólalt a zsombékos világ hatalmas zenekara, 

itt a Barán, meg a falu túlsó oldalán lévő gyékényes vizekben, és a muzsika két oldalról áradt a falu fölé, beta-

karva fát, virágot, házat és embert, és szelíd szövetséget kötve a holdvilággal álomba ringató leplet borított az 

éjszakára. 

Kígyót is termett ez a sűrűség. A kígyótól mindenki fél, még a felnőttek is. Ha valahol megláttak egyet, azzal 

ütötték agyon, ami éppen a kezük ügyében volt. Ősellenségnek tekintették, talán a bibliai történet miatt, vagy 

valami másért, pedig ártatlan állat, nem okoz semmi kárt. Mi is féltünk tőle, ha véletlenül megláttunk egyet 

hazáig futottunk ijedtünkben. Egyszer a nagy gazban gázolván, természetesen mesztéláb, ráléptem egy összete-

keredett siklóra. Az megmozdult a talpam alatt, az érzést nem tudom leírni, de még most is borsódzik a hátam, 

ha rágondolok. Később kamaszkodván felbátorodtunk, és ha el tudtunk kapni egyet, a fejét megfogva 

kanászustorként durrantottunk a farkával. Egyszer egy ilyen vitézkedés alkalmával a sikló feje – hogy hű le-

gyen a nevéhez – kicsúszott a kezemből, és az éles hegyes foga felhasította a hüvejkujjamat. A vér rögtön 

kiserkent. Volt nagy riadalom. Bizonygattuk, hogy nem mérges, nem mérges, hogy ez csak egy sikló, és nem 

vipera, de az ujjamat még másnap is szoptam, hogy a nem is létező méreg nehogy felszívódjék.  

A Siópart nem volt nagyon messze, de mégis távoli és romantikus volt. A víztől féltünk, és nem is mertük 

megközelíteni. Közvetlenül a víz partján sűrű fűzfarengeteg burjánzott, alatta úgy nőtt a csalán, mint a kender, 

szúrós szederindák szőtték át az ágakat. Fenn a töltésen állva valami azt súgta: Gyerek ide be ne gyere! Ez a 

rejtelmek erdeje! 

De a töltésen szerettünk játszani, jó volt legurulni a nagy fűben, még akkor is, ha az esti mosakodásnál csípte a 

hideg víz a szerzett karcolásokat. 

Tavasszal sóskát szedni kéretszkedtünk  a Sió partjára. Bár a sóskafőzeléket senki sem szerette, mi csak 

pulutykának csúfoltuk, nem is emlékszem, hogy valaha is ettünk volna, de a sóskaszedés tavaszi szertartás volt. 

Ahogy a víz partján zsendülni kezdett a fű, messziről látni lehetett a sóskabokrok tányérját, ahogy a nap sugara-

itól felbátorítva szívják magukba a langyos tavaszi nedvességet, és kitárulkozva elterülnek. Egyik bokortól a 

másikig szaladgáltunk, míg aztán kiválasztottuk a legszebbet, leültünk melléje. Gondosan, szálanként szedtük a 

végeit összeigazítva, és a maikor már annyi volt a kezünkben, hogy a mutató meg a hüvejkujjunk alig érte át, jól 

összeszorítottuk, és a másik kezünk öklével elkezdtük ütögetni, és közben sokszor egymás után elmondtuk a 

varázsigét:   Töröm, töröm sóskát, Mint a magyar Jóskát, 

Te kis sóska erős légy, Mint az ecet olyan légy, 

Addig ütögettük, míg a kezünkből kiálló sóskacsomó zöld levet nem eresztett. Aztán romlatlan, éles gyerekfo-

gakkal haraptuk, mint a lovak a répát. Szinte harsogott minden harapás, csak ettük, ettük, míg el nem telettünk 

a csípős savanyusággal. Aztán a maradékot elhullajtottuk, és nem is tudom, hogy vittünk e haza pulutykának 

valót.  

A létért való küzdelemben a füvek dárdái átszúrták a sóskabokrok tányérjait, felfelé kényszerítették a levele-

ket, melyek inasabbak, keményebbek lettek, és már csak a legelésző tehenek érdes nyelve szakított belőlük 

egy egy csomót. De mi gyerekek a sóskát nem felejtettük el. Amikor magot hozni karcsú szárat növesztett, 

melynek csúcsán még nem nyíltak ki a virágok, jó volt letörni, és a gyenge hajtást elrágicsálni.  

Azóta nagyot változott a világ. A vizek medrét mélyebbre kotorták, a töltéseket megemelték, nincs már 

Tulsóbara , az Öregszékes is kiszáradt. Sóska nő még a töltés oldalában, de a gyerekek már nem a Barán, meg 

nem Adácson játszanak, hanem számítógépes játékok előtt görbítik a hátukat.  

                 Írta: Szabadi Mihály 
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