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ADVENTI VÁSÁR ÉS ÉLŐ BETLEHEMI MŰSOR  

 
December 16-án, advent 3. vasárnapján akácfafüsttel keve-

redett forraltbor illata csalogatta Sióagárd népét az Általános 

Iskola udvarába. Itt tartjuk ugyanis évek óta az Adventi vásá-

runkat, ahol a helyi kézművesek, civil alkotó csoportok, házi-

asszonyok, iskola, óvoda árulhatják az év során erre az alka-

lomra készített portékáikat.  

A kínálat évről-évre gazdagodik, ez évben a házilag készí-

tett csipkebogyó- és kökénylekvár valamint a nemrég országos 

elismerésnek örvendő átfúrt héjú lúdtojások számítottak újdon-

ságnak. De jól megfért itt egymással a csuhéangyal a megunt 

plüssnyuszival (mert csere-bere börze is volt), a házisüti a sza-

ténkitűzővel.  

Folytatás a 2. oldalon 

 

TÁJÉKOZTATÓ A JÁRÁSI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉRŐL 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatalának ügysegédje  

dr. Gagyi Zsolt, minden kedden 8 órától – 12 óráig áll az ügyfelek rendelkezésére,  

a Sióagárdi Önkormányzat irodájában.  
 

Az ügysegédhez az alábbi ügyekkel lehet fordulni: 
 

- közgyógyellátási ügyek     - ápolási díj ügyek 

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ügyek  - időskorúak járadékának ügyei 

- hadigondozási ügyek     - lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek 

- gyámügyi tárgyú ügyek (iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetése, felfüggesztése, védelembe vétel,       

ideiglenes elhelyezés) 

 
TISZTELT SIÓAGÁRDIAK! 

 
A településünk megközelítését szolgáló, a 63123 számú közúton lévő Sió híd állapotáról szeretném tájékoztatni 

minden sióagárdi lakost. A 19. században épült híd az akkor korszerű műszaki megoldással épült, azonban az óta 

nem került sor sem a korszerűsítésére, sem a felújítására.  

A híd állapota az elmúlt években nagymértékben leromlott, a pályaszerkezet és a járdák teherbírása erősen le-

csökkent, lokális leszakadások kezdenek kialakulni. Ez a körülmény erősen korlátozza a gazdasági és mezőgazdasá-

gi tevékenységet folytató vállalkozásokat, de a biztonságos megközelíthetőség is veszélybe került a mentők, tűzol-

tók, katasztrófavédelem, tömegközlekedés szempontjából is. 

A tartószerkezeti elemek leromlása kezd felgyorsulni. A járda balesetveszélyes, az útpálya felületén, több helyen 

mélyedések vannak, a burkolat alatti tartószerkezet kezd tönkremenni, a tégla hídfőn hámlások indultak meg. A te-

lepülés megközelíthetőségét az egyre nagyobb szerkezeti károsodások veszélyeztetik.  

Folytatás a 2. oldalon 
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ADVENTI VÁSÁR ÉS ÉLŐ BETLEHEMI MŰSOR  

 
Német testvértelepülésünk Baruth, minden évben megajándékozza az aprónépet. Idén a Sióagárdi Német Nemze-

tiségi Önkormányzat mikulása adta át a nevükben az ajándékokat, nagy örömet szerezve ezzel a gyerekeknek. Az 

iskolások egy zenés-táncos darabbal köszönték meg a baruthiak kedvességét. 

Az Asszonyklub és a Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület az évek alatt tökélyre fejlesztette a forraltbor recept-

jét, gyakran kígyózott sor mindkettőjük standjánál. A Hagyományőrzők kürtőskalácsa pedig idén már 3-féle ízesítés-

sel készült, saját maguk gyúrják-dagasztják, a végeredmény pedig nagyon kapós. 

Amikor sötétbe fordult a délután, következett a Sióagárdon még soha nem látott előadás, az „élő betlehem”. A kis 

Jézuskánk a szeptemberben született Kásler Ádám volt, a többi szereplő pedig a falu ismert emberei, Háry János pol-

gármester, Gergely Judit, Szabadi Miska bácsi, Kajsza Béla, Schüller Ákos, Finta Mihály és Finta Mihályné, furulyá-

zó angyalkák, pásztorok. Élő tehén (Lili), birka (ő többször közbeszólt), és két jámbor kecske tette teljessé az 

amúgyis nagyon szép napot. A Medinai Zenekar nyitotta és zárta az előadást, igazi karácsonyi hangulatot teremtve.  
 

Advent 3. vasárnapja az ún. Örömvasárnap, reméljük minden látogató szívébe sikerült egy kis örömöt lopnunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

 
A SIÓ HÍD ÁLLAPOTÁRÓL 

 
A probléma megoldására két lehetőség van: új híd építése, melyhez a szükséges tervek és engedélyek rendelke-

zésre állnak, vagy a meglévő híd felújítása korszerűsítéssel. A szükséges források biztosítása és a munkák elvégzése 

állami feladat. 

Horváth István országgyűlési képviselővel 2013. január 09-én a helyszínt megtekintettük, aki kérte, hogy készül-

jön egy szakértői vélemény és egy tényfeltáró levél kíséretében juttassam el hozzá, hogy lobbizni tudjon a források 

megteremtése érdekében. 

A szakértői véleményt a Magyar Közút NZRT. Tolna Megyei Igazgatósága elkészítette, azt a levéllel együtt janu-

ár 18-án képviselő úrnak átadtam, és kértem a sürgős intézkedést. 

A híd kezelője felkészült, a kilukadások kijavításához szükséges anyagokat beszerezte, kilukadás esetén haladék-

talanul megkezdi a javítást. Tájékoztatása szerint nem áll fenn annak a veszélye, hogy a hídon áthaladó jármű egy 

kilukadás esetén a Sióba essen. Ha döntés születik a híd felújításáról vagy új híd építéséről, annak koordinálására is 

készen áll a kezelő. 

Az elkövetkező időszakban összefogva a híd kezelőjével és az országgyűlési képviselő úrral, mindent elkövetünk 

annak érdekében, hogy Sióagárd biztonságosan megközelíthető legyen, a híd maradéktalanul el tudja látni feladatát. 

Az eseményekről folyamatos tájékoztatást nyújtok.  

Háry János polgármester 

 
Tisztelt Sióagárdiak! 

 

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

 

Adószámunk: 19232984-1-17 

 

Köszönettel: Sióagárd Jövője Alapítvány 
 

 
Köszönet 

 
Minden kedves sióagárdi lakosnak köszönjük  

az ajándékokat, hogy szebbé tették  

a karácsonyunkat. 
 

Köszönettel: Wittner Zsolt és családja 
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SZOMSZÉDOLÓ 
 

A Zrínyi utca lakói Gyöngyösi Gábor és Pinke 

Anett, valamint kisfiuk Máté. Január első hetében lá-

togattam el hozzájuk, nyirkos, hideg este volt. Annál 

jobb volt belépni az ajtón! Mosolygós pár fogadott, 

Gábort még én sem ismertem. A házban még érezhető 

volt a karácsony, kedves dekorációk mindenhol, nyu-

galom, meleg. A konyhában ültünk le beszélgetni, a 

falon karikás ostor a hortobágyi Hídi-vásárból, mel-

lette a székely nagypapától örökölt agyagkancsókkal 

díszített polc. Máté éppen vacsorázott, de szépen las-

san ő is része lett az beszélgetésnek. 
 
Meséljetek, hogy kerültetek Sióagárdra! 
 
Gábor: Mindketten szekszárdiak vagyunk, de ki akar-

tunk költözni onnan. Körbejártuk a környező falvakat és 

Sióagárd tetszett a legjobban. Említettem ezt volt kollé-

gámnak , Wittner Zsoltnak a BHG-nál, és úgy alakult, 

hogy végül az ő unokabátyja házát vettük meg, ez az a 

ház amiben lakunk. Sok mindent átalakítottunk már azóta 

és még fogunk is, szerintem eltart még kb. tíz évig. A 

konyha pl. szép nagy lett, a spájzból faragtuk le hozzá a 

helyet. 

Anett: Mindenféle funkciót néztünk, mikor keresgéltünk. 

Bejárás szempontjából is közel van Sióagárd, nyugis, 

nem átjárófalu. Posta, takarék, gyógyszertár is van, és ez 

sem utolsó szempont. Rokonaink nincsenek a faluban, 

viszont voltak ismerősök, kicsi a világ… A Kovács Zsu-

zsival és a testvérével pl. együtt dolgoztam a Van de 

Veldénél. 

Gábor: Aztán a Horváth Laciék, akik minket ajánlottak, 

ott a feleség a Zsófi volt a 2-es Általános Iskolában az én 

osztálytársam. 

Ismeretségeket, barátságokat is kötöttünk azóta  pl. Sági 

Józsiékkal, Doszpod István (Pajti bával), akiket szívesen 

meglátogatunk, ha időnk engedi a Hortobágyon és a 

Lányvárban. Szabó Janiékkal, Ódor Józsiékkal szomszéd-

ból. De nem olyan rég ismerkedtem meg egy méhésztan-

folyamon Besei Tóth Lacival. De még sorolhatnánk a 

neveket. 
 
Mi tetszik itt nektek? 
 
Gábor: A csend és nyugalom, jó a közbiztonság pl.:nem 

tűnnek el dolgok, ha a szomszéd egy zacskót akaszt a 

kerítésre, az ottmarad, vagy hogy átveszik helyettünk a 

postát. Szekszárdon sokszor már a két házzal arrébb lakót 

sem ismertük. 

Anett: Az óvodai szülők összefogása a járdaépítésnél 

nagyon tetszett, ez egy jó példa. Igazán szép lett a járda. 
 
Közben Máté is befejezte a vacsorát, kezd 

„bemelegedni”, hordja, csak hordja a legkülönfélébb 

rendőrös legókat, amiket mind a Jézuska hozott neki, 

mert jó gyerek volt. (Anett ezzel egy kicsit vitatkozna.) 
  
Mi a kedvenc ételed Máté? 

Máté: A borsófőzelék és a ketchup virslivel. 

Anett: Szereti a gyümölcsöket is, banánt, almát, szőlőt és 

a paradicsomot is. A Máté diabéteszes, de jól kezeljük és 

az oviban is segítőkészek. Persze először ehhez nekünk is 

segítséget kellett adnunk, hogy meg tudják tanulni. Az 

étlapot mindig megnézem előre és ha van olyan étel, amit 

nem ehet, akkor itthon főzök neki, elviszem az oviba és 

azt kapja ott ebédre. Nagyon rugalmasak ilyen szempont-

ból is. Ott is alszik a Máté és ott is uzsonnázik. 

Gábor: Az Anett egyébként az a személy a családban, 

aki minden tennivalót tud ezzel kapcsolatban, 

de igyekszem én is ellesni a teendőket, mert mindket-

tőnknek meg kell tanulni. 
 
Mi már találkoztunk az egészségnapon, ugye Máté? 

Én már akkor kinéztelek, hogy hozzátok jövök inter-

júra, de még mindig nem tudtam, ki az anya és az apa. 

A ruhabörzére először a te anyukád hozott ruhákat, 

játékokat, akkor kérdeztem meg, hogy ki ő, mert már 

annyiszor láttam és nem tudtam a nevét. És nagyon 

megörültem, hogy megismerkedtünk, mert így nem 

ismeretlenül jöttem hozzátok. 
 
Anett: És a börzéről az egyik játékodat vissza is hoztad, 

ugye Máté? 
 
Máté ezen jót kuncog, és közli, hogy az a plüssfigura 

kell neki még sokáig. 
 
Nagyszülőkre számíthattok? 
 
Gábor: Az én szüleim sajnos már nem élnek, de nevelő-

anyám és az Anett szülei sokat segítenek. 
 
Kik a barátaid az oviban Máté? 
 
Máté: Az Ábel, Zsombi, Ákos, Ferenczi Lili. Nézd, van 

itt rendőrkutya, bilincs, mindenféle rendőrautó, csak az a 

nagy rendőrállomás hiányzik még… 

Gábor: Nagyon szeret velük játszani, egészen beleéli 

magát. Csak akkor vagyok kicsit mérges, mikor beme-

gyek a szobájába, hogy betakarjam és rálépek egyre… 
 
Hát, ha már itt az egész rendőrörs az asztalon, szerin-

tem csináljuk meg most a fényképet, jó? 
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Hol dolgoztok, mi a foglakozásotok? 
 
Gábor: Én az Alisca Terránál dolgozom rakodómunkás-

ként. 

Anett: Én tavaly augusztusig egy alapítványi iskolánál 

voltam iskolatitkár, de ez a pozíció megszűnt így jelenleg 

munkát keresek.  
 
Szabadidőtöket mivel töltitek, mi a hobbitok? 
 
Anett: Olvasni szeretek. Mindegy, hogy mit, cím alapján 

is szoktam választani. Lehet, hogy közben kiderül, hogy 

rossz választás volt, de akkor is végigolvasom. De szere-

tünk közösen horgászni is. 

Gábor: Tavaly óta méhészkedem, de még ezzel kapcso-

latban sok a tanulnivalóm. A Besei Lacival a méhésztan-

folyam óta segítjük egymást. Elmegyünk majd Szek-

szárdra a Tavaszváró Méhészfesztiválra is, bevásáro-

lunk… Ez a méhésztanfolyam azért volt jó, mert hiteles 

tanáraink voltak, pl. egy 83 éves bácsi, aki 50 éve mé-

hészkedik, ismeri a napi munka egész hátterét. És lát-

szott, hogy szereti amit csinál. 
 
A falu életébe hogy folytok bele, a rendezvényeken 

részt vesztek? 
 
Anett: Amíg dolgoztunk inkább a Mátéval kapcsolatos 

rendezvényeken, Mikulás, karácsonyi ünnep vettünk 

részt. A Halfőzőre minden évben meghívnak minket a 

Sági Józsiék, ez az a program vagy inkább nap, amit 

egyikünk sem szívesen hagyna ki, hiszen szuper a társa-

ság, a halászléről nem is beszélve és rengeteg a jobbnál 

jobb program. Az Adventi vásárra is mindig elmegyünk, 

bár pont az ideit betegség miatt ki kellet hagynunk. 
 

 
Készültök a farsangra? Minek öltözöl Máté? 
 
Máté: Pókember leszek. 
 
Ha tehetnétek, min változtatnátok a faluban? 
 
Gábor: A csapadékvízelvezetés okozott nekünk gondot. 

Vályogházunk van, ugye ennek nagy ellensége a víz. Saj-

nos a járda a házunk felé lejtett, de már megcsináltam, 

hogy ne a ház alá folyjon csapadék. 

Anett: Olyan szépen rendbe lett rakva a Gugás, a tovább-

szépítését el tudnám képzelni. 
 
Meséljetek egy kedves történetet, ami itt esett meg 

veletek! 
 
Anett: A Máté még pici baba volt, elmentem a boltba 

vásárolni, őt meg kinthagytam a babakocsiban, mert 

aludt. De ablakon át már láttam hogy, kb. öten álltak kö-

rülötte, felváltva tologatták. Egy nénike közülük azt 

mondta, hogy olyan aranyosan aludt, de mikor felébredt, 

elkezdett sírni, ezért muszáj volt tologatni. De úgy ve-

szem észre, hogy ez most is így van. Pár hónapos kisba-

bákat a bolt előtt vigyázzák, nehogy az legyen, hogy őri-

zetlenül van a kisbaba. 
 
Kit ajánlatok következő riportalanynak? 
 
Anett: A Nemes Luca szüleit. A Gabival együtt szültünk, 

én október 5-én, ő meg 9-én, ha jól emlékszem. A Zoli 

anyukája, a Klári néni pedig szomszéd itt lakik átellenben 

velünk. Róluk szívesen olvasnánk. 

Készítette: Fábiánné Málek Judit 

 
VÁLTOZÁSOK A VÉDŐNŐI SZOLGÁLTATÁSBAN 

SIÓAGÁRDON 
 

 helyettesítő védőnő neve: Broviacné Stallenberger Anita 

elérhetősége:  30/541-5173 
 

tanácsadások időpontja:  

 csecsemőtanácsadás:  kedd:  10 - 13 óráig 

 várandós tanácsadás:  kedd:  13 - 14 óráig 

 MSZSZ:                                 minden 4. kedd,  14.45 

      rendel: Dr. Nemes Judit 
 
babajátszó: 

 első foglakozás: 2013. január 28., hétfő, 10 óra 

 utána is hétfőnként de. 10 óra 

 új helyszín: könyvtár 

 
A SIÓAGÁRD TV HIRDETÉSE 

 
2013.01.14-én a Tarr Kft. áthangolta a Sióagárd Tv csatornáját, ezért sok háztartásban nem fogható a képújság. 

 Kérem, ez ügyben keressék meg a Tarr Kft-t, akik ingyen házhoz jönnek és behangolják a TV-ket. 

Schüller Hedi 

 

TÁMOP  

„Építő közösségek” , 

szakkörök és időpontok     
                            
Általános kézművesség: hétfő 

Képzőművészet : kedd 

Néptánc:  csütörtök 

Fotográfia:  péntek 

Báb és dráma:  péntek 

Citera:   szombat 

Népi kézművesség: szombat 
 
A pontos időpontokról a 

Művelődési Házban, 

Fábiánné Málek Juditnál 

lehet érdeklődni. 
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MEGHÍVÓ 
 

A Sióagárdi Sport Egyesület tisztelettel és szeretettel meghívja önt és kedves családját a 2013. évi évértékelő rendezvényére, melyet 
vacsorával együtt tartunk.  Ideje: 2013. február 16. szombat, este 19 óra, Helye: Művelődési Ház Sióagárd 

A vacsora 2500,- Ft/fő, meghívott vendég: Fehér Csaba 
A vacsora miatt kérjük előzetes jelentkezését, melyet megtehet Ódor László elnöknél. Tel: 20/365-5949 vagy Sióagárd, Széchenyi u. 21. 

szám alatt. A rendezvényen és azt követően a 2013. évi pártoló kártyát is megvásárolhatja, mellyel támogathatja a Sióagárdi Sport Egyesület 
működését és munkáját. A pártoló kártya 5000,- Ft/db áron kapható. 

 
Megköszönjük, ha személyi jövedelem adója 1 %-át felajánlja a Sióagárdi Sport Egyesületünk javára!  

Adószám: 19240060-1-17 
           Köszönjük támogatását!  

PROGRAMSOROLÓ 

MŰVELŐDÉSI HÁZ SIÓAGÁRD 
 

február 2., 18 óra   

Éves beszámoló taggyűlés vacsorával 

Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesülete 
 

február 13., 18 óra 

TÉLI ESTÉK előadássorozat 

Sióagárd népzenei hagyományai 
filmvetítéssel 

előadó: Szabadi Mihály 
 

február 20., 18 óra 

TÉLI ESTÉK előadássorozat 

Janyavár, Újpalánk, Tolna,  

Török erődítmények Sióagárd térségében 

előadó: Dr. Gaál Attila címzetes megyei  

múzeumigazgató 
 

február 26., 17.30 

TÉLI ESTÉK előadássorozat 

„A hülyeség kora” címmel 

Zöldtárs Alapítvány filmvetítése, utána kötetlen  

beszélgetés 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

E l k e z d t ü k - f o l y t a t j u k …  
 

      2012. őszén a Sióagárdi óvoda kezdeményezésére és a Sióagárd Jövője Alapítvány támogatásával felújítottuk az óvoda járdáját. A 

járda építéséhez szükséges szakmai támogatást a helyi építőipari vállalkozások (Geotechnika'84 Kft., Dús Attila egyéni vállalkozó) is 

biztosították, a megvalósításhoz szükséges emberi erőt az óvodások apukái adták. Kellemes, jó hangulatú hétvégén gyerekek szurko-

lása mellett az apukák letették kéznyomukat és hosszútávon maradandót alkottak. 

       Mindezek mellet azonban maradt még feladat és tenni való az óvoda udvar biztonságossá tételéhez. A mászókák, a homokozó és 

a hinták környékén szükséges lenne az európai uniós előírásoknak megfelelő gumi burkolatot elhelyezni. Ennek a burkolatnak az ára 

igen magas, melyet az intézmény fenntartó nem tud biztosítani. Az előzetes becslések alapján a megvalósításhoz szükség van mint-

egy 300.000-400.000 forintra. 

      A szülők aktív csoportja úgy döntött, hogy a szükséges összeg megszerzés érdekében adománygyűjtést szervez. A gyűjtés alapja 

egy szponzor bál (2013.02.23. szombat), ahol tombolasorsolást is szervezünk. A tombolaárusításból, illetve a támogatói jegyek értéke-

sítéséből befolyt bevételt az óvodának ajánljuk fel. 

Kérjük, segítsen, támogassa kezdeményezésünket!  

     Szívesen veszünk tombola tárgy felajánlásokat, vagy támogatójegy vásárlást, illetve bármi-

lyen támogatást a célunk elérése érdekében. 

Hisszük, hogy együtt és az Ön támogatásával sikerrel járunk, egy biztonságosabb óvoda meg-

teremtésében! 

Pénzbeli adományokat a Sióagárd Jövője Alapítványon keresztül tudunk fogadni.  

Sióagárd Jövője Alapítvány 7171 Sióagárd, Kossuth u.9.  

Elnök: Rottler Anna 

Adószám: 19232984-1-17 

Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet: 71900010-10006272 

Közlemény: "Sióagárdi Óvodaudvar korszerűsítés" 
 

Apukák járdaépítés közben 

 

GYEREKSZÁJ 
 

A 2002-es országgyűlési képviselő- választás  

vasárnapján hajnaltól dolgoztam.  

Férjem a kislányainkkal, az akkor nyolc éves Cilikével és a kilenc éves 

Flórával együtt jött szavazni, egyúttal meglátogatni engem.  

Közben kisütött a nap, miközben beszélgettünk, a gyerekek hintázni 

kezdtek az iskolaudvarban. Egyre jobban belelendültek, mire a hinták 

éktelen nyikorgása fogadta a halkan beszélgetve érkező szavazókat.   

Flóra rémülten ugrott le a hintáról, és állította meg a testvérét is, 

majd megjegyezte: 

 "Most aztán oda a kampánycsend!" :) 

                                                                        

     Dr.Varga Kata  
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
Sióagárd-Fácánkert Községek körjegyzőség-

ének ügyfélfogadási ideje 

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 
Csontos Judit 

Tel: 20/426-7744, 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 és 15-19 óra 

Szerda: 8-12 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  

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 

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 

Fonyóház a Csarnokközben  
 

A néprajzi irodalomban sokat lehet olvasni a fonóházról. Megtudhatjuk, milyen változatos működésé-

nek formája, kik jártak oda, milyen szokások irányították az életét, milyen munkát végeztek, milyen játékokat 

játszottak, sőt még azt is, hogy a szigorú egyház – valamikor régen - erkölcstelennek tartott mulatságok miatt 

tiltotta a fonóházak működését.  

Szülőfalumban, Sióagárdon amikor már minden háznál megfosztották a kukoricát, lezajlottak a szüre-

tek, megjelentek az őszi ködök, az asszonyok lehozták a padlásról rokkát, letörülték róla a padlás porát. Ha 

szükséges volt, erre alkalmas férfiemberrel elvégeztették a karbantartást, egy késhegynyi zsír is akadt a forgó-

jára. Ha kellett, kicserélték a szöszösfa rúzsás pántlikáját. Felmérték, mennyi a szálakender, mennyi a csöppü, 

amit tavaszig meg kell fonni. A munkát nem kellett szervezni, az évek során kialakult rend könnyen indult újra. 

Elég volt annyi, hogy az asszonyok utcasöprés közben megbeszélték, kinek a házánál találkoznak először.  

A fonóházba utcabeliek, szomszédok jártak össze, négy-öt család, de volt olyan utca, ahol ennél többen 

is összeültek esténként. Rendszerint ment az egész család, idősek, fiatalok, csak a kicsi gyerekek maradtak 

otthon, meg azok az emberek, akik nem találtak ott munkát, vagy nem szívelték a sok asszonybeszédet.  

Az összeszokott emberek jól érezték magukat együtt. Oldottak, vidámak voltak, gyakori volt a játék, a 

mese, a fiatalok még táncoltak is, ám a legfontosabb a munka volt. Minden asszony tudta, hogy mire kitavaszo-

dik, mennyi kendert kell megfonni, a lányoknak is ki volt szabva, hogy a megírt gyolcsra hány virágot kell ki-

varrni. Az asszonynép – minden korosztály – céltudatosan dolgozott, az emberek csak az időt töltötték, kukori-

cát morzsoltak, csumát pödörtek, lapozgatták a kalandáriumot, esetleg kártyáztak.  

A mi utcánkban volt a tejcsarnok, ezért az egész faluban Csarnok-köznek nevezték, a rendes neve 

Bezerédy utca. Az alsó végében lakók jártak össze egy fonyóházba, amely a múlt század ötvenes éveinek a 

végéig működött. A végét az jelentette, hogy a téeszesítés után már senki sem termelt kendert.  

A mi fonyóházunkba csupa szegény emberek jártak. Fejősék a közvetlen szomszédunkba laktak. Ket-

tecskén éltek, egy lányukat már korábban férjhez adták. Pisti bátyám beszédes természetű, kissé beteges, de 

bőhumorú ember volt. A szomszédokba nem járt el, ha náluk volt az összejövetel morzsolgatott, és a csutával 

folyamatosan táplálta a tüzet. Ilus néném minden fonyóházban hajtotta a rokkát. Déli szomszédunkban laktak 

Baloghék. János bátyám a falu könyvtárosa, olvasott ember volt, háborús elbeszéléseit szívesen hallgatta min-

denki. Éva néném szorgalmasan hajtotta rokkát, a beszélgetést csak addig hagyta abba, míg megnyálazta az 

ujját.  Nálam két évvel fiatalabb lányukkal pajtáskodtam.  A mi csonka családunkból a nagymama, anyám meg 

én jártunk a fonyóba. A papa koránfekvő ember volt, nem szomszédolt, azt is nehezen viselte, ha nálunk pörög-

tek a rokkák.  

A háziak előkészítették a nagymécset, és általában főtt kukoricával várták a vendégeket. Azok érkez-

tek is mindjárt sötétedés után. Otthon nem is gyújtottak lámpát, mert az olajjal takarékoskodni köllött.  A háziak 

a mécset rendszerint a mestergerendára akasztották, az asszonyok úgy ülték körül, hogy mindenkinek a kezére 

essen a világosság. A fonnivalót már otthon, még világossal előkészítették. A nyáron gondosan simára gerebe-

nezett, babaformára összetekert kendercsomókat kibontották, Fellazítva az asztalra fektettek hármat-négyet és 

gondosan feltekerték a szöszösfára, ruzsáspántlikával körbekötözték. A csöppűt, a kócot is megfonták, annak a 

fonalából zsák meg ponyva készült. 

Hogy otthon ne legyen szükséges meggyújtani a mécset, sötétedés után mindjárt elindultak a 

fonyóházba.  Aki fonni akart, az vitte a rokkát, akinek más munkája volt, batyuba kötötte a dolgoznivalót. Nem 

mindenki dolgozott kenderrel. Volt, aki gyapjút font, de olyan asszony is akadt, aki németkapcát, rúzsás ma-

muszt, vagy mellényt kötött. A lányok varrtak, azaz hímeztek.Tudnivaló, hogy a sióagárdi népviseletet gazda-

gon díszítik hímzéssel, és a lánynak, fiatalasszonynak tudnia kellett „szípen” kivarrni a valamelyik íróasszony-

nyal kirajzoltatott pruszlikot vagy „ümögujjat”.  Valami elfoglaltságot a gyereknek is adtak, hogy tanulja az 

életet.  Az emberek csak az időt töltötték.  

A sötétedés mindenkit meghozott. Ahogy megérkeztek megbeszélték, mindenki elmondta mi történt 

vele az nap, kivel találkozott, mit főzött, milyen öröm, vagy bosszúság érte. Aztán terítékre került, hogy mit 

beszélnek a faluban. A helyét mindenki megtalálta, és megindult a munka. Igen, dolgozni kezdtek, mert minden-

ki tudta, hogy mennyi munkát akar elvégezni azon az estén, és azt is, hogy mire közeledik a farsang, mennyi 

kendert köll megfonni, hány virágot köll kivarrni a pruszlikon. A parasztember teljesítményre dolgozik. Estéhez 

érve visszanéz, hogy hány sor kukoricát kapált meg, hányat fordult az ekével, a fonyóházban pedig megnézi, 

tele lett e az orsó.  

A fonás, a varrás a kötés, és minden fonóházi munka rutinszerű feladat, nem igényel szellemi koncent-

rálást. Ezért akadálytalanul folyhat a beszéd. Szóba kerülhet minden. Téma lehet a dolog, a falu élete, a világ 

folyása. Megtörtént, vagy kitalált események. Sorra előkerülnek a már mindenki által ismert hajdani fonóházi 

történetek az „egyszeri” emberekről, boszorkányokról, csodának tűnő eseményekről, fiatalkori csínytevésekről. 

De ha Baloghéknál voltunk, akkor mindenki szívesen hallgatta János bátyám háborús történeteit. A csönd itt 

ritka vendég volt. Hallgatták a beszélőt, vagy egymás szavába vágva mondta mindenki a magáét, időnként 

nagyokat nevettek, és közben peregtek a rokkák, fogyott a kender, szaporodott az orsón a fonál. Az idő gyorsan 

elszaladt, a gyerekek is elálmosodtak, tele lett az orsó, vagy lefogyott a kender. Aztán egyszerre kerekedett fel 

mindenki, elköszönt és a sötét utcán, vagy a fehéren világító holdvilágban alig szólva hazaballagott. És ez így 

történt minden hétköznap este egészen húshagyóig.  

 

       Írta: Szabadi Mihály 

mailto:sioagard@interware.hu

