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2013.. ÁPRILIS 
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Tisztelt Sióagárdiak! 
 

Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ával támogassák alapítványunkat! 
 

Adószámunk: 19232984-1-17 
 

Köszönettel: Sióagárd Jövője Alapítvány 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

Értesítem a Területalapú Támogatást igénylőket, hogy a 2013. évi támogatásigénylést  

2013. május 15-ig lehet beadni szankciómentesen.  

Sióagárdon a Tolna Megyei Agrárkamara április 17-24-25-26 és május 15-én ügyfélfogadást tart.  

Az ügyfélfogadás helyszíne a Teleház. A beadáshoz szükséges a személyes MVH jelszó,  

ezt mindenki hozza magával. 

Grénus István  

kamarai tanácsadó 

 

BORVERSENY 
 

EBOLTÁS, MIKROCHIP  

BEÜLTETÉS 
 

SZABADI MIHÁLY KÖNYVÉNEK 

BEMUTATÓJA 

2. oldal 

 

MAJÁLIS 

3. oldal 

 
*     BÖZSI NÉNI    * 

 
Mint már februári számunkban is szót ejtettünk róla, köztéri szobor, nevezetesen piacozó asszony szobrának felál-

lítására pályázott Sióagárd.  

A Bözsi néni névre keresztelt szobor megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap, az Önkormányzat valamint Sió-

agárd jövője Alapítvány is támogatja, emellett viszont a falu, a közösség összefogására is szükségünk van.  

Ahhoz, hogy a szobor elkészülhessen a 2014-ben, a Falunapon tervezett átadására, az Önök támogatásában és 

adományozásában bízunk.  
 

Azon magánszemélyek, akik 30.000.- Ft-tal vagy ezt meghaladó összeggel ,valamint  

azon vállalkozók, vállalkozások, akik min. 50.000.- Ft összeggel támogatják kezdeményezésünket,  

a szobor kicsinyített másával ajándékozzuk meg.  

A támogatók neveit kívánságra a szobor talapzatán feltüntetjük.  
 

Kérjük, ha teheti, támogassa a terv megvalósulását!  

Az adományok fogadására a helyi takarékszövetkezetben a Sióagárd Jövője Alapítvány számláján van mód.  

Kérjük a közlemény rovatban a „BÖZSI NÉNI” megjegyzést feltüntetni. 

Minden segítségnek, adománynak nagyon örülünk, és - Bözsi néni nevében - nagy tisztelettel előre is köszönjük!  

 

 Sióagárd Község Önkormányzata, Sióagárd Jövője Alapítvány 
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KÖNYVBEMUTATÓ 
 

2013. április 24-én (szerdán) este 19 órakor Szabadi Mihály „Öregember az ablakban” című  

új könyvének bemutatójára kerül sor a Művelődési Házban. 
 

Bevezetőt mond: Dr. Say István 
 

A helyszínen a könyv megvásárlására is lehetőség nyílik. 
 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

Ezúton értesítem a sióagárdi lakosokat, hogy a 2013. évi eboltásra és mikrochip beültetésre 

2013. április 24-én  délután 16 órától 18 óráig, 

a pótoltásra  április 27-én reggel 7 órától 9 óráig kerül sor. 

Az oltás helye: Községháza udvara. 

Az oltás díja féreghajtóval együtt: 3.000,-Ft/eb. 

Microchip díja: 3.500,-Ft/eb 
 

Felhívom a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy az eboltás KÖTELEZŐ! Az oltási könyvet mindenki hozza ma-

gával, az elveszett oltási könyv pótlása 400,- Ft. 

Tájékoztatom továbbá, hogy a 4 hónaposnál idősebb eb mikrochippel való ellátása  

2013. január 1-től KÖTELEZŐ! 

Az ebtartók közül, aki még nem oldotta meg kutyájának MIKROCHIPPel való ellátását, az eb oltással együtt meg-

teheti, mert oltást csak az az eb kaphat, aki microchippel is rendelkezik. 

Az a kutyatulajdonos, aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértést követ el és 45.000,-Ft pénzbír-

sággal sújtható. 

                                                                                                Dr. Fisi István, állatorvos 

BORVERSENY 
 

A 2013. évi borversenyt április 11-én rendeztük a Művelődési Házban. A korábbi évekhez viszonyítva kevesebb 

mintát hoztak a borosgazdák, de reméljük jövőre már több dolga lesz a zsűrinek.   

Vörösbor kategóriában 22 db minta, fehérborból 7 db, roseból pedig 3 db minta került megmérettetésre, amit a 

héttagú zsűri a délelőtt folyamán vizsgált és értékelt. Az eredmények az alábbiak szerint alakultak: 
 
Vörösbor kategóriában arany minősítést kapott: 

 
Vörösbor kategóriában még 11 ezüst és 4 bronz minősítés született. 

Fehérbor kategóriában arany minősítést kapott: 
 
Horváth Gergely   Olaszrizling  
 
A fehérbor kategóriában továbbá 3 ezüst és 3 bronz minősítés született. 
 
 
A rose borok értékelésekor 2 ezüst és 1 bronz minősítést osztott ki a zsűri. 
 
A résztvevők jó hangulatú vacsora mellett vették át díjaikat és beszélték meg tapasztalataikat. 
 

Minden nyerteseknek és díjazottnak ezúton is gratulálunk! 

Huber János Cabernet Sauvignon 

Papp Titusz Cabernet Sauvignon 

Vörös János Cabernet Sauvignon 

Simon László Cabernet Kékfrankos Cuvée 

Nagy István Kékfrankos 

Sági Bence Oportó 
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MAJÁLIS 

 
2013. Május 1. 

Helyszín: Sióagárd, Adács 
 

PROGRAM: 

8 óra kispályás labdarúgó versenyek – jelentkezni lehet Kelemen Andrásnál 

 délután az elmaradt bajnoki fordulók zajlanak a pályán 

9 óra  gyülekező, baráti társaságok főzése 
 

GYERMEKPROGRAM:  

 9 óra        ügyességi és csapatversenyek 

 

 12 óra  EREDMÉNYHIRDETÉS 

14 óra A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal szervezésében Harcon,  

 a focipályán Toma és csapata középkori játékokkal várja a gyereke-

ket du. 18 óráig, 

 a program ingyenes 
 

Büfé a helyszínen! 
 

A műsorváltozás jogát fenn tartjuk! A rendezvény esős időjárás esetén elmarad! 

 

GEMENC FOLTVARRÓK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
 

 
    Április 5-én a Gemenc Foltvarró Klub ismét megtöltötte 

szemet gyönyörködtető munkáival a Művelődési Ház falait.  

    A kiállítást Háry János polgármester nyitotta meg, majd 

Málinger Anita énekelt és Víghné Rózsika mondott vidám, 

egyben megható verseket. 

    A sok helybéli mellett barátok, rokonok tapsoltak az al-

kotóknak, akik terített asztallal, finomságokkal várták a lá-

togatókat.  

     Szívesen invitáltak mindenkit április 13-ára, szakmai 

napjukra, ahol végül több mint száz vendég – többek közt 

Bonyhádról, Kaposvárról, Dombóvárról, Kapospuláról, Ta-

másiból - varrt, alkotott, érezte jól magát együtt szintén itt, 

a Művelődési Házban. 

 

 

A kiállítás április 26-ig látogatható a Művelődési Ház nyitvatartási idejében. 



VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM SIÓAGÁRDI KRÓNIKA  4 

 
VÉLEMÉNYEK A KRÓNIKÁRÓL 

 
Idén hetedik éve annak, hogy a Sióagárdi Krónika 

havi rendszerességgel megjelenik és az önkormányzat 

dolgozóinak segítségével minden porta postaládájába 

eljut. Kíváncsi lettem, vajon hogyan vélekednek a lakosok 

erről az újságról, várják-e, mit olvasnak el belőle, hiá-

nyolnak-e valamit, vannak-e ötleteik a továbbiakra nézve. 

Találomszerűen kérdeztem embereket, mondhatni aki 

„éppen erre járt”, az alábbiakban az ő véleményüket ol-

vashatják: 
 
Zakk Jánosné: Várom a Krónikát, és mindent elolva-

sok benne. Kedvenc olvasnivalóm a Fejős Jani bácsi visz-

szaemlékezései voltak. Függetlenül attól, hogy én a hábo-

rút nem éltem át, a szegénységből nekünk is kijutott. A 

Szabadi Miska bácsi történetei pedig azért tetszenek, mert 

sokan használják ugyan a falu részeinek elnevezését, de 

most már meg is tudják honnan erednek a nevek. Miska 

bácsi kicsit visszavisz a gyerekkoromba. 

Szerettem az Ági néni főzős rovatát is, mert magam is 

szívesen főzök és kimondottan jó az utolsó oldalon az a 

rész, ahol az intézmények elérhetősége, nyitvatartási ideje 

van leírva, mert tudom, hogy érdemes-e egyáltalán elindul-

nom. 

Egyedül a fényképek minőségén kéne javítani… 

Finta Mihály: El szoktam olvasni a Krónikát, várni 

ugyan nem várom, de egyszercsak ott van a postaládában. 

Egyébként változatosnak találom, a képek érthető okokból 

nem jó minőségűek. Kimondottan jó ötlet volt a Szomszé-

doló rovat. Nem változtatnék rajta semmit, szerintem jó 

így, ahogy van.   

Málinger Mihály: Szoktam olvasni, várom is, és szere-

tem a Krónikát. Nívósnak találom, jó hogy írnak a faluban 

történtekről, és arról is hogy mi várható. Ugye a Falu TV-

ben régen voltak tudósítások, onnan lehetett tájékozódni, 

de már csak a hirdetések maradtak.  Jó hogy legalább a 

Krónika megmaradt. Szerettem a Fejős Jani bácsi témáit, 

nagyon jó a Szabadi Miska-féle is, tulajdonképpen nosztal-

giázom. Majdnem egykorúak vagyunk a Miskával, ismerő-

sek a dolgok amikről ír, a békafigyelés, kacsafigyelés, 

Adács, Gugás gödör…jóleső érzéssel olvasom ezeket. A 

Szomszédoló rovatot se hagyják abba, jó megismerni a 

beköltözőket, főleg a Dózsa utca környéke ismeretlen ne-

kem. Jó lenne, ha beleírnák a házszámokat is, mert Dózsa 

utca - rendben van - de merre?  

 

Grénus István: Nem úgy van már, mint rég, amikor az 

50-es években pl. a TSZ előtti időkben sokan dolgoztak a 

határban erre-arra, mindenki tudott a másikról, tudta mi 

történt. A TSZ idején már sokan elmentek a városba dol-

gozni, hivatalokba, iparba, így ez a „mindentudás”, az in-

formációáramlás csökkent, a kapcsolatok is lazultak, ez a 

fajta munkaközösség szépen lassan megszűnt. Én is majd-

nem mindig vidéken vagyok, nem is tudom kik a beköltö-

zők. Pl. most a mi szomszédunkba is új lakók költöznek, a 

Páldyék házába. Ezért jónak találtam a Szomszédoló rova-

tot. A lányom is elolvassa, ha hazajön. Nekem pl. nagyon 

tetszett a templom restaurátorával készített cikk is.  

Schüller Ákos: Nagyon örülök, hogy van a Krónika, 

mert úgy gondolom, hogy minden közösségnek kell egy 

találkozási fórum, ahol egymásról tudnak, hallanak, érte-

sülnek. Ugyanúgy fontosak az önkormányzati, mind az 

egyházi hírek és az apróhirdetések is. Mindig kíváncsian 

várom a Krónikát. 

Hiányolom a horgászhíreket, két víz közt lévén az aktuális 

vízállásjelentést… na jó ezt csak viccből mondom, ez csak 

a „pecásoknak” érdekes. 

Schüller Ákosné Hedi: Fontos, hogy a közösség tud-

jon a múltjáról, hogy sok-sok tíz évvel ezelőtt hogy éltek 

meg emberek itt dolgokat. Legyen tudásunk arról, hogy a 

részeink merre jártak és mit éltek meg. Ezért jó az utolsó 

oldalon a visszaemlékezés rovat. 

Brezniczky Laci bácsi: Azért szeretem a Krónikát, 

mert híreket kapok a szeretett falumról. Mindig nagyon 

várom, egyből végig átolvasom. Nagyon-nagyon jó, csak 

ezt tudom mondani.  

Én kint az interneten olvasom, és színesben mindig ki-

nyomtatom. A Fejős János és a Szabadi Miska cikkeit is 

nagy örömmel olvasom, mi a Miskával együtt voltunk 

gyerekek. Én itt laktam, a mostani Művelődési Házban, ő 

meg arra lejjebb… Az ő írásaikból tudják meg a fiatalok, a 

beköltözők, hogy mi volt régen. Mert egyébként honnan 

tudhatnák?  

Köszönöm a sok észrevételt és tanácsot! Szomszédoló ro-

vatunk májusban folytatódik. 

Készítette: Fábiánné Málek Judit 

A Krónikák – egyéb más hírek, fotók mellett -  a 

www.sioagard.hu oldalon színesben, kitűnő képminőség-

gel megtekinthetők. Akinek nincs otthon számítógépe, a 

Teleházban nyitvatartási időben bármikor megnézheti.  

április 24., 19 óra    Szabadi Mihály új  

                                  könyvének bemutatója 

 

május 1.                    Majális, Adács  

 

 

május 24.        Nyárköszöntő  

 

május 25.        Gyermeknap, Falunap 

  

Részletes program a májusi Krónikában lesz olvas-

ható 

*  PROGRAMSOROLÓ  * 

http://www.sioagard.hu
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16. forduló, Sióagárd – Bátaapáti, 2013.03.17. 

A rossz időjárás miatt elmaradt a forduló. 

 

17. forduló, Sióagárd, 

 Zomba – Sióagárd, 3:4 (2:4), 2013.03.24. 

Zomba: 80 néző, Vezette: Botos 

Sióagárd: Szegedi-Sólyomvári, Orosz, Domokos, Páli 

(Czinege), - Horváth P., Hosszú, Tóth F., Horgos (Kelemen) – 

Kész, Tóth A., 

Edző: Szabó Tibor 

14. perc: Orosz a félpályáról ívelt előre szabadrúgást, amit 

Kész 5 m-ről a léc alá fejelt 0:1. 

20. perc: Tóth F.-t fölrúgták a 16-on belül, 11-es, amit Hosszú 

a jobb alsó sarokba lőtt. 0:2 

23. perc: Szép Domokos, Tóth A., Hosszú támadás után az 

utóbbi jobbról kapásból a jobb alsó sarokba vágta a labdát. 0:3 

26. perc: A jobb oldalon vezettek támadást a hazaiak, jól adták 

középre a labdát és a hazai támadó a hosszú saroknál a léc alá 

fejelt. 1:3 

31. perc: Sólyomvári bizonytalankodott a 16-on belül, felsza-

badítása a zombai támadóról gurult a bal alsó sarokba. 2:3 

37. perc: Tóth F. Pálit indította a bal oldalon, aki jól adott kö-

zépre és Hosszú 8 m-ről a jobb alsó sarokba fejelt. 2:4 

66. perc: Kapu előtti tüzijáték után a zombai támadó jobbról 

kapásból a hosszú sarokba lőtt. 3:4 

Összefoglalva: Csapatunk jól játszva és szép gólokat szerezve 

a félidő végéig jelentős előnyt szerzett. Ezután talán túlságosan 

is megnyugodtak és az ellenfél ezt kihasználva, felzárkózott. A 

félidő végén szerzett újabb gól ismét megnyugtató előnyt bizto-

sított, de az ellenfél a 2. félidő közepén szerzett góllal ismét 

szorossá tette a mérkőzést. A zombaiak a győzelem érdekében 

sportszerűtlen eszközöket is bevetettek, de csapatunk hősies 

küzdelemben megtartotta előnyét és megérdemelten győzött. 

Góllövők: Hosszú (3) és Kész 

Jók: Domokos. Tóth F., Hosszú, Kész 

 

Ifjúsági csapatunk nagy küzdelemben sokáig nyílttá tette a 

mérkőzést, de végül vereséget szenvedett, 4:2 (3:2) arányban. 

A gólokat Vass g. és Simon Gy. szerezte. 

 

18. forduló, Sióagárd – Dunakömlőd, 2013.03.31. 

A rossz időjárás miatt elmaradt a forduló. 

 

19. forduló, Gerjen – Sióagárd, 2013.04.07. 1:2 (1:1) 

Gerjen: 60 néző, Vezette: Szommer 

Sióagárd: Szegedi-Dombi, Orosz, Domokos (Kelemen), Páli 

(Czinege) – Horváth P., Tóth F., Hosszú (Répás), Horgos 

(Dusa), - Kész, Tóth A. 

Edző: Szabó Tibor 

5. perc: Kész jobb oldali beadását Tóth A. középről 10 m-ről, 

kapásból a léc alá lőtte. 0:1 

33. perc: Térfelünk közepén, jobb oldalon Domokos eladta a 

labdát, ketten álltak szembe Orosszal, és egy jó passz után a 

hazai támadó a bal alsó sarokba lőtt. 1:1 

61. perc: Az egyik gerjeni védőt 2. sárga lap után kiállította a 

játékvezető. 

74. perc: Tóth F. jó labdával ugratta ki Készt, aki a felső kapu-

fát találta el, de a kipattanó labda Hosszú elé került, aki higgad-

tan az üres kapuba passzolt. 1:2 

Góllövők: Tóth A., Hosszú 

Jók: Orosz, Tóth F., Kész, Tóth A. 

Összefoglalva: csapatunk gyorsan megszerezte a vezetést és 

végig irányította a játékot. Hiába birtokolta többet a labdát, egy 

nagy hiba után az ellenfél kiegyenlített. A második félidőben is 

folytatódott a fölény, de több nagy gólhelyzetet is elhibáztak. 

Végül, ha némi szerencsével is, de sikerült a győzelmet meg-

szerezni. 

Ifjúsági csapatunk: rengeteg gólhelyzet (közte 11-est is ) elhi-

bázott és végül súlyos 4:0 (1:0) vereséget szenvedett. 

Tudósító: Finta Mihály 

SPORTHÍREK 

 

TÁMOP „Építő Közösségek”,  KÖZÖS TÁNCPRÓBA 
 

A 2013. januárjában induló TÁMOP „Építő közösségek” szakkör-

sorozat keretén belül néptánc tanulására is lehetőség nyílt. A szakkör 

résztvevőit az általános iskola tanulóiból 14 lelkes kisdiák alkotja.  

Az oktató ifj. Szabadi Mihály vezetésével ellátogattak a „nagyok”, 

a Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület március 28-i próbájára. Együtt 

melegítettek be, amit  a Hagyományőrzők bemutató tánca és éneke 

követett, végül közös tánccal zárult a próba.  

A kicsik derekasan követték a lépéseket és végül megállapították, 

hogy ez bizony „kemény volt”. 

A Hagyományőrzők felvetették annak lehetőségét is, hogy a ké-

sőbbiekben szívesen oktatnák a kicsiket, mint lehetséges utánpótlás. 

 

Köszönjük nekik a lehetőséget és a táncpróbát is! 
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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  

A  g ó l y a 
Bemondták a televízióban, a rádió is hírül adta, és mindenbizonnyal megírták az újságok is, hogy egy baranyai kis 

faluba megérkezett az első gólya. Úgy tudja mindenki, hogy Petőfi gólyája, Fekete István Keléje emberemlékezet óta 

minden esztendőben ide, ebbe a faluba érkezik meg, ide jön haza legelőször. Hozza a hírt, hogy emberek csak biza-

kodjatok, mert ha hideg is van még, ha fúj is a szél, a tavasz már itt van a kertek alatt. Le lehet dobni a téli gúnyát, ki 

lehet fényesíteni a lelkeket, érdemes már körültekinteni a határban, mert zsendül a vetés, és már megszületett az 

első húsvéti bárány. A tél szorításában lelassult örök körforgás most lendületet kap, kipattannak a rügyek, az ember 

hideg vízzel mossa az arcát, és fényes tekintettel, reménnyel telt lélekkel teszi a dolgát.     

A gólya barátja a falusi embernek, sőt a kéményen fészkelve márciustól augusztusig együtt él velünk, családtagnak 

számít. Kelepelő beszélgetése olyan fontos eleme a falusi csendnek, akár a kutyaugatás. A gazda elnézi, hogy a 

fészek javítgatása közben egy-egy faág leesik a tetőre, meg azt is, hogy a szobatiszta gólyafiak nyomán fehér foltok 

tarkítják a cserepet. Mindenki szereti, még az az irigy kisfiú is, aki toporzékolva, göröncsökkel dobálva akarja elűzni a 

gólyát, hogy ne hozzon neki kistestvért. A bölcsességgel teli, óvatos vadász, hosszú lábaival megfontoltan lépdel a 

tocsogók fölött, nézi-nézi a vizet, aztán ha hírtelen lecsap, a békának nincs szerencséje. Már suhognak is a hosszú 

szárnyak, levegőbe libben, először csak a rét fölött, aztán kellően megemelkedve repül a fészek felé, ahol éhes fiókái 

várják.  

A mi falunkba még nem érkezett meg a gólya. A gólya, így egyesszámban, mert sajnos minálunk a kéményeken 

már nincsen gólyafészek. Pusztán a falu közepén, egy villanyoszlop tetején van egy építmény, ebben él nyaranta az 

egyetlen gólyapár. Pedig nem is nagyon régen, úgy ötven-hatvan évvel ezelőtt még meg sem lehetett volna számolni, 

annyian voltak. Akkor még majd minden házban volt füstös konyha, annak a kéményét szerették, mert annak teteje 

volt. Talán azért lettek hűtlenek hozzánk, mert a házakat átépítették, és már nincsen füstöskonyha? Lehet, hogy ezért 

is, de az igazi okot másban kell keresni. 

Amikor én gyerek voltam, a századokkal korábbi mocsárvilág emlékeként még sok volt a vizes terület. A Sió és a 

Sárvíz közötti részen, amit szigetnek neveznek az agárdiak, a régi vízfolyások helyén hótsárok voltak. Ezek vízfelüle-

te a tavaszi hóolvadás után kiterjeszkedett, és csak a kánikulában húzódott vissza a náddal, sással, mindenféle vízi-

növényekkel benőtt mélyedésekbe. Volt élet a gátépítések után maradt kubikgödrökben is. Nagy esők után a kaszálók 

is vízben álltak. Halak, békák, kígyók, mindenféle vízi élőlények laktak ezekben a vizekben, bőséges táplálékul szol-

gálva a fűzfákon tömegesen élő gémeknek, más vízimadaraknak, és a faluban lakó gólyáknak. Még nyáron is volt víz 

a Tulsóbarán, a Kétsárközött, meg a nagy szikes legelőn, az Öregszékesben.  Válogathattak a gólyák, hogy melyik 

asztalról esznek. Úgy tudni, hogy a gólya fő tápláléka a béka, de megeszi a kisebb-nagyobb bogarakat, megfogja a 

siklót is, és azt is lehetett látni, hogy szántáskor az ekét követve egerekre vadászik.  

Természetesnek találta mindenki, hogy a kéményeken ott a gólyafészek. Sok volt a gólya. Gyerekkori emlékem, 

hogy egy nyáron még a Hanákék szalmakazaljának a tetején is költött egy pár. Mindennapos látvány volt, hogy a 

hazafelé szálló madár hosszú csőrében hozza a békát, sőt az sem volt ritka, hogy siklót fogott, az pedig nem szokott a 

repüléshez, és tekergőzve úszott a levegőben. A fiókák sziszegő hangokat adva, szárnyuk lebegtetésével várták az 

ételt, és ha megkapták, visszasűllyedtek a fészek melegébe. 

A fiókákat nevelő gólya akármilyen irányban indulhatott eleséget keresni, mert a falu körül, szinte minden irány-

ban terített asztal várta. A világ azonban nagyot változott az utóbbi évtizedekben. Alig telt el másfél emberöltő, és a 

vizek kiszáradtak. A holtsárak eltűntek, a kubikgödrök fenekén már a káka sem terem meg, a mai ember már azt sem 

tudja, hogy hol volt a Túlsóbara, meg a Kétsárköze, az Öregszékesben csak eső után van egy kis pocséta. A víz elpá-

rolgott és minden, ami benne élt, semmivé lett. Eltűntek, elvándoroltak a vízimadarak, a fűzfák is kiszáradtak, me-

lyeknek a tetején hajdan telepekben fészkeltek a gémek. A régi réteket nagyrészt felszántották, és ami megmaradt, 

abban is összeszűkült az élet. Ha ötven évvel ezelőtt fűközött lépkedett az ember szöcskék százai ugráltak a lába 

előtt. Zöldek, barnák, kicsik, nagyok, nyüzsgött az élet. A mai gólya, az az egy pár a kertekbe kényszerül eleséget 

keresni, talán egerekre vadászik. Úgy emlékszem, hogy gyerekkoromban négy-öt fióka nevelődött egy fészekben. Ez 

az egy pár már csak hármat tud felnevelni, sőt az elmúlt évben én csak kettőt láttam.  

Tavasszal esemény volt a megérkezés. A gólya kelepelés olyan része lett a falu hangjainak, mint a kakaskukoréko-

lás, vagy mint a harangszó. Asszony, ember, és különösen a gyerek meg-megállt az udvaron, felnézett a kémény 

tetején terebélyesedő fészekre, ahol kis gólyák erősítgették a szárnyukat. Egyre nagyobb lendülettel, egyre széle-

sebb mozdulatokkal billegtek a rőzseköteg szélén, próbálgatták, erősítgették a szárnyaikat. Először csak lebegtek a 

fészek szélén, és amikor elegendő bátorságot gyűjtve ellibbentek, egy kicsit bizonytalanul, de könnyedén úsztak a 

levegőben. A visszaérkezés olyan volt, mint egy örömünnep. Hosszú nyakukat előre-hátra hajtogatva kelepeltek, 

mintha önfeledten tapsolták volna a sikeres produkciót, no meg örültek annak, hogy újra együtt vannak.  

A fészek elhagyásával megszaporodtak a vizes réteken meg a tocsogókban békászó gólyák. Az öregek tanítottak, 

a fiatalok tanultak, így van ez rendjén. A fészekből kiszorult fiókák a tető gerincén, előfordult, hogy a szalmakazlak 

tetején éjszakáztak. Aztán augusztus elején elkezdődtek a nagy repülési gyakorlatok. Először csak a fészek meg a 

vadászó helyek között közlekedtek. Aztán körözni kezdtek a rétek meg a falu fölött. Egyre hosszabban repültek, 

egyre magasabban szálltak. Augusztusban, amikor már a sarjút is betakarították, és a kaszálókon is lehetett legeltet-

ni, hanyatt feküdtünk a réten, és sokáig néztük, hogy a felhőtlen ég magasában mozdulatlan szárnyakkal, méltósággal 

keringenek a gólyák. Fenn a magasban, annyira szabadon, hogy szinte kiszakadtak a földi valóságból. Aztán láttuk, 

hogy gyülekeznek, ilyenkor még a templom tetején is gólyák álltak. Hogy mikor indultak el a hosszú útra, azt észre 

sem vettük, csak az tűnt föl, hogy a kéményen üres a fészek.  

Ahogy környékünkről elfogytak a gólyák, szegényebbek lettünk, mi emberek. Hiányzik valami a teljességből. De 

mert bennünk él a múlt, hát várjuk azt az egyet, a megmaradt, a hozzánk hűséges gólyapárt. Azt figyeljük, hogyan 

látjuk meg először, ez fontos, mert ha a fészekben állva látjuk meg legelőször, akkor lusták leszünk ebben az évben, 

és ez így igaz, mert, így tudja a falu.    

Írta: Szabadi Mihály 

mailto:sioagard@interware.hu

