
Sióagárd Község Önkormányzata 

SIÓAGÁRDI KRÓNIKASIÓAGÁRDI KRÓNIKA   

2013. JÚNIUIS 

VII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 
 

SIÓAGÁRDI SIKEREK 

Grillázstorta, Fecske Bábcsoport 

2. oldal 

 

FOTÓPÁLYÁZAT  

EREDMÉNYHIRDETÉSE 

2. oldal 

 

SIÓAGÁRDI ARATÓÜNNEP 

3. oldal 

 
 

SPORTHÍREK.  

HORGÁSZHÍREK, 

NYÁRI JÁTSZÓHÁZ 

5. oldal 

 
DÍCSÉRTESSÉK…! CSÓKOLOM. 

Szabadi Mihály írása 

6. oldal 

 
XIX. SIÓ-MENTI ORSZÁGOS HALFŐZŐ VERSENY 

 
19. alkalommal kerül megrendezésre a Sió-menti Országos Halfőző Verseny        

Sióagárdon a Leányvárban  június 22-én.  

9 órától közös imádság lesz a Leányvári kápolnánál, és ekkortól indul a       

regisztráció is a Várszínpadnál, ahova ismét két kategóriában indulhatnak a ver-

senyzők: vegyes halétel és pontyhalászlé. A nevezési díj a korábbi évekhez hason-

lóan 2.000.- Ft.  

 A minták leadási helyszíne a Margit Pince, leadási idő 13-14 óráig. 
 

Idén először! 

Háziasszonyoknak süteményversenyt hirdetünk édes- és sós kategóriában. 

Minták leadása szintén a Margit Pincénél, 13-14 óráig. 

Célunk, megtalálni Sióagárd legfinomabb édes és sós csemegéjét.  

Nevezési díj nincs, de nevezési lap kitöltése szükséges a regisztrációnál 9-10-ig. 
 

A Várkertben kap helyet a TÁMOP „Építő Közösségek” szakkörsorozatról készült fotókiállítás, valamint 

10.30-tól a Kis Fecskék és a gyermek citerazenekar is itt lép fel. 

A Kincses Udvarban kézműves foglalkozások és a kovácsműhely várja a látogatókat, alkotni vágyókat. 

Kádár Ferkó fotószínháza 10-17 óráig ugyancsak a Kincses Udvarban várja a kis időre átváltozni, különle-

ges helyekre vágyó közönséget. 

A Várszínpadon délután 14 órától veszi kezdetét a „Vizek, halak, borok” vetélkedő, a Leányvári Vigadalom-

ban 16 órától a Csurgó Zenekar gyermekműsora kezdődik, 18 órakor pedig a Köztársaság Bandája lép színpad-

ra.   
 
A rendezvény területére gépjárművel behajtani 9.00-ig és 19 óra után lehet, a köztes időszakban TILOS! 

A gépjárművek számára kijelölt parkolóterületet biztosít a rendezőség. 
 

Megértésüket köszönjük! 

 

NYÁRKÖSZÖNTŐ, ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS, GYERMEKNAP, FALUNAP -  2013. MÁJUS 24-25 
 

Május 24-én megtelt a Művelődési Ház, nemcsak „ünneplőbe” öltözött helybeliekkel, vendégekkel, hanem ma-

gukat a falakat is beborították a fotópályázatra beküldött képek, valamit Bucsányi Endre szekszárdi festőművész har-

monikus színvilágú festményei. A Nyárköszöntő ünnepséget a festménykiállítás megnyitójával Háry János polgár-

mester indította.  

Ezután a Sióagárd Jövője Alapítvány képviseletében Rottler Anna adta át az „Azért vagyunk a világon, hogy 

valahol otthon legyünk benne” címmel meghirdetett fotópályázat díjait. A pályázatra rekordszámú alkotás érkezett, 

több mint 80 kép versenyzett 3 kategóriában. A zsűri döntését, értékelését a Krónika 2. és 5. oldalán olvashatják. 

Az ünnepi testületi ülésen elsőként Háry János köszöntötte az egybegyűlteket. Következő napirendi pontként a 

Sióagárdért emlékérem átadására került sor, melyet 2013-ban Mancsi Józsefné Marika vehetett át, meghatódva kö-

szönte meg az elismerést.  

Folytatás a 3. oldalon 
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SIÓAGÁRDI SIKER - GRILLÁZSMAJÁLIS LAJOSMIZSÉN 
 
 

    Az idei évben 4. alkalommal került megrendezésre a  

Grillázstorta vásár és verseny Lajosmizsén, melyen  

Sióagárdról Mancsi Andrea első alkalommal indult.  

Tortáját a zsűri bronz minősítéssel jutalmazta. 

A színvonalas versenyen sok szép látnivaló akadt  

az érdeklődők számára. 
 

Gratulálunk ehhez a szép eredményhez! 

 
BOLDOGAN „REPÜLTEK” HAZA A FECSKÉK 

EGERBŐL 
 

16 csivitelő Kis Fecske indult a hosszú útra június  7-én 

Egerbe, a Gyermekbábosok XX. Jubileumi  Országos    

Fesztiváljára, ami nem valósulhatott volna meg a Sióagárdi 

Önkormányzat, valamint a Paksi Atomerőmű Zrt. támogatása 

nélkül.  

Nagy összefogással készült el a Fehérlófia című népmese 

feldolgozás, amit az egri döntőben a rangos zsűri arany minő-

sítéssel díjazott. Előadásunkat kivitelezésben egységesnek, dramaturgiailag jól felépítettnek értékelte, és köszönte a 

sikeres, lenyűgöző produkciót. Az eredményhirdetésen a gyerekek a helyükről felugrálva ujjongtak, éljeneztek.  

Köszönöm minden bábosomnak a lelkiismeretes, odaadó, kitartó munkát, valamint mindazoknak, akik támogatá-

sukkal az aranyig röpítettek bennünket! 

 
       Pekari Bernadett 

 
„AZÉRT VAGYUNK A VILÁGON, HOGY VALAHOL OTTHON LEGYÜNK BENNE” 

Fotópályázat- 2013. 
 

Az idei, immáron ötödik sióagárdi fotópályázatra rekordszámú művet neveztek az alkotók, összesen 84 

fénykép érkezett. Mindez köszönhető a Művelődési Házban az év januárjában indított gyermek-

fotószakkörnek. A 11-17 éves korosztályba tartozó gyermekek zöme több képpel is nevezett, mellettük a fel-

nőtt nevezők között is találkozhatunk új nevekkel, és az évek óta magas szakmai színvonalon dolgozó a helyi 

fotósak képeivel is. 

A pályázatot az idei évben is az önkormányzat és a Sióagárd Jövője Alapítvány közösen írta ki és bonyolí-

totta le. 

A zsűri tagjai voltak: Kovács Balázs , a Tolna Megyei Objektív Fotó Egyesület  Sióagárdon élő elnöke, Ko-

mári Gábor fényképész, a sióagárdi fotó szakkör vezetője, Háry János polgármester, Rottler Anna alapítványi 

elnök és Szigetvári Mihályné, aki az élő hagyományok kategóriában segédkezett a döntésben. 

Három kategóriában lehetett nevezni: 
 
 1.) Szép Sióagárd–kategória 

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

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

esemény sajátos sióagárdi vonásaira hívja fel a figyelmet. 
Folytatás az 5. oldalon 
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SIÓAGÁRDI ARATÓÜNNEP 

 
Két év után újra aratónapot szervezünk július 6-án Sióagárdon a Leányvárban. A program sokáig a   

Duna Menti Folklórfesztivál keretén belül került megrendezésre, 2011-ben viszont már önálló rendezvény-

ként, hagyományteremtő szándékkal Sióagárd maga szervezte.  

Idén aratócsapatokat várunk Kecelről, Szekszárdról, és Bogyiszlóról és természetesen Sióagárdról is.  

Az aratóünnep a reggeli gyülekezővel kezdődik, majd az aratás helyszínére való felvonulással és aratással 

folytatódik. A munka végeztével ebéd, végül eredményhirdetés és gálaműsor várja az érdeklődőket.  
 
Az aratónap programja: 
 
8.30 Gyülekező, az aratócsapatok fogadása az Általános Iskola 

udvarán 

9.00 Közös reggeli 

9.30 Polgármesteri köszöntő 

A verseny szabályainak ismertetése, parcella sorsolás 

Az aratócsapatok és a közönség felvonulása az aratás  

helyszínére 

10.00 Aratóverseny 

13.30 Közös ebéd a Leányvárban 

14.30 Aratóverseny eredményhirdetése 

15.00 Aratóünnepi gálaműsor a Leányvárban 
 
Rendező:  Sióagárd Község Önkormányzata , Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület 

Az aratásra mindenkit szeretettel várunk! 

Látogassanak ki, drukkoljanak a résztvevő aratócsapatoknak! 

 

Sióagárd bora 2013-ban Huber János Cabernet Sauvignonja lett. „Harmónia” jeligével érkezett a borversenyre, a 

zsűri is alátámasztotta a névválasztást, méltán kapta a legnagyobb pontszámot az idén. Tarlós Lászlóné, Edit néni 

pedig vasdiplomáját vette át az ünnepségen, a közönség is vastapssal köszöntötte. 

Az ünnepi műsoron felléptek Sióagárd tehetséges fiataljai, Barsi Orsolya és Málinger Anita énekével, Sike Gábor 

pedig gitárjátékával színesítette a programot. Az általános iskola színjátszócsoportja pedig Kádár Kata történetét vitte 

színpadra, a  darabot különösen széppé tette, hogy a gyerekek sióagárdi népviseletben adták elő. 

Másnap, május 25-én, szombaton egész nap volt miért izgulni. Baljós felhők jöttek-mentek. A délelőtt megren-

dezett gyereknapon a tanítónénik, óvónénik és dadusok által levezényelt ügyességi versenyeken vettek részt a gyere-

kek, de az ugrálóvár is nagyon népszerű volt. Szegény felfújt szellemet a vár közepén minden gyerek esküdt ellensé-

gének érezte, egy percig sem állt talpon, valaki mindig dögönyözte.  

A csúcspontot, vagy mondhatnám a „habot” a tortán mégis a habparti jelentette. A Szekszárdi Katasztrófavédel-

mi Kirendeltség csodagépe vakító fehérbe öltöztette a park zöldjét, a gyerekek pedig maradtak volna benne estig … 

ha el nem fogyott volna a hab. 

Délután az iskola udvarán gyülekeztek először szintén a gyerekek, várták őket a Tolna Megyei Népművészeti 

Egyesület mesterei, és az arcfestő. Kisvártatva minden egyes gyerkőc arca a felismerhetetlenségig át lett maszkíroz-

va, pillangó-, vadmacska-, denevér-, virágoskert arcú gyerekek fogadták a „Varázslatos cirkuszolás” című műsor 

szereplőit, akik a közben eleredő eső ellenére sem hagyták abba a műsort. Le a kalappal a gyerekek előtt is, egy csep-

pet sem zavarta őket az „égi áldás”, érdeklődve nézték végig a produkciót. 

Közben megtelt az iskolaudvar, a civil szervezetek, baráti társaságok jó hangulatban fogyasztották a messzire 

illatozó finomságokat. A Falunapot Bach Szilvia humorista tette igazán vidámmá, sokszínű egyéniség, műsorába 

bevonta a falu apraja-nagyját is. Az estet retrodiszkó zárta, hajnali kettőig rophatta a fiatalság. 
 

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

http://www.sioagard.hu
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Kategória-győztes:  Simon Kinga: Sióagárd Hortobágya (A Krónika címlapján ez a kép látható) 
 
Jól komponált és exponált fotó, szép színei a téma játékosságát hangsúlyozzák. Ötletes, hangulatos kép. 
 
A zsűri dicséretben részesítette még:  
 
Simon Eszter: A pihenő föld 

Csuti Tamás: Sióagárd madártávlatból 

Straubinger Gréta: Összefonódás 

 

 A kép ívek, fények és árnyékok játékát ábrázolja kitűnő ritmusérzékkel. Jól kivitelezett, ötletes alkotás. Még a sióagárdi 
hímzésmotívumok is felfedezhetőek az ívek játékában.  

 2.) Élő hagyományok- kategória   
 

A kategóriára jelölt fotó témája a ma is élő sióagárdi hagyományok bemutatása. A témát a kiírók kérték a lehető leg-

tágabban értelmezni. A fotók ábrázolhatnak például hagyományos sióagárdi szokásokat, egyházi vagy világi ünnepeket, a 

viseletet, a hímzést, vagy a hagyományos paraszti kultúra sióagárdi tárgyi emlékeit, esetleg hagyományos munkák végzését, 

és ezeken kívül is bármit, amit a sióagárdiak élő hagyománynak tartanak. A kiírás külön ajánlotta a témák új megközelítését, 

újszerű ábrázolását. 

A felhívásban szerepelt az is, hogy Sióagárd Község Önkormányzata a sióagárdi élő hagyományoknak a Szellemi Kultu-

rális Örökség Nemzeti Jegyzékére jelölésére készül. A fotók a nemzeti jegyzékre felterjesztési dokumentációnak is ré-

szei lehetnek.   
 

Kategória-győztes:  Szigeti Róbert: Udvarlás szüretkor 
 

Humoros, kedves pillanatfotó, mely a sióagárdi viseletbe öltözött gyermekek játékát ábrázolva hitelesen mutatja be, 
hogy a népviselet Sióagárdon még manapság sem díszlet csupán, hanem élő hagyomány, még ha ünnepnapokon kerül is elő.   
 
A zsűri dicséretben részesítette még:      

Finta Mihályné: Nagymama és unokája 

Katus Zsófia: Vőlegénykalap 
 
 3.) Anno-kategória  
 

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

A zsűri dicséretben részesíti Finta Mihálynét a benyújtott értékes fotók  összegyűjtéséért. 

 

 4.) A zsűri különdíja:  Tamás Edina: …Volt egyszer… egy kisbeteg kacsám 
 

A múlt századi hangulatot árasztó fotón csak a háttérben megbúvó műbőr focilabda árulkodik arról, hogy a készítésé-

nek időpontja: 2013. A szinte tökéletes kompozíció egyike a legjobban sikerült fotóknak az idei pályaművek között. Kategó-

ria-díjat csak azért nem kaphatott, mert a kiírásnak kevésbé feleltethető meg, mindazonáltal a zsűri véleménye szerint 

sokat gazdagodhat általa a sióagárdi közönség.  
                          

 5.) Fődíj:   Katus Zsófia: Belvíz a Barán 

 

A fődíjas alkotás magasan kiemelkedik a mezőnyből. Egyszerű,  de bravúros megoldás. Tökéletesen kivitelezett kompozí-
ció, gyönyörűen ábrázolt fények és árnyékok. A Sióagárdon jellemző belvizes jelenség hiteles ábrázolása, megjelenik rajta 
a víz pusztító hatása miatt érzett tehetetlen szomorúság,  ugyanakkor gyönyörködtet.  

 
        Gratulálunk a fiatal alkotónak!       

 
A fődíjat elnyert pályamű alkotója a könyvutalvány mellé a Medinai Malom Szállóban felhasználható, egy hosszú hétvé-

gére szóló utalványt kap.  
    
 6.) Polgármesteri különdíj: Deli Dorina Bernadett: A gazda félelme   

 

Dr. Varga Katakin, Sióagárd Jövője Alapítvány 
   

A fotókiállítás július 13-ig tekinthető meg a Művelődési Ház nyitvatartási idejében. 
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SPORTHÍREK 
 

18. elmaradt forduló: Sióagárd – Dunakömlőd 0:4 (0:0), 

2013.05.05 

Sióagárd: 90 néző 

Vezette: Stefik 

Sióagárd: Szegletes – Dombi (Répás), Orosz, Domokos, Czi-

nege (Sági Gy.), Brill, Hosszú (Vajda), Tóth F., Horgos 

(Tarlós) – Dusa, Zsinkó (Kelemen) 

Edző: Szabó Tibor 

57. perc: Kapunk előtti kavarodás után Horgos kezére lőtték a 

labdát, 11-es, amit a vendégek játékosa a bal alsó sarokba lőtt. 

0:1 

74. perc: Túlságosan kitámadtunk, a vendégek ügyesen ugrat-

ták ki a bal oldalon futó támadójukat, aki a jobb alsó sarokba 

lőtt. 0:2 

76. perc: Jobb oldalról adta középre a vendég játékos a labdát, 

egy másik középre fejelt és a nagy lendülettel érkező támadó-

juk a hálóba fejelt. 0:3 

87. perc: Bal oldali beadást lőttek kapura a vendégek, Szegle-

tes csak beleütni tudott és a befutó támadó a kapuba passzolt. 

0:4 

Góllövő: - 

Jók: Domokos, Tóth F. 

Összefoglalva: csapatunk lassan, sok hibával játszott, szinte 

gólhelyzetet sem tudott kialakítani. A vendégek sem játszottak 

jól, de a kissé szigorúan megadott 11-es után vérszemet kaptak 

és a végén túlzottan kitámadó csapatunk hibáit jól kihasználva, 

fölényes győzelmet arattak. 

Ifjúsági csapatunk 4:0 (2:0) -ás fölényes győzelmet aratott. 

Góllövők: Szabó B. (2), Győrfi, Simon Gy. 

Az alapszakasz végeztével a csapatokat 3 db 4-es csoportra 

osztották, Sióagárd az első 4-be került. Madocsa, Tengelic, 

Bátaapáti társaságában és oda-vissza alapon mérkőzéseket ját-

szik és ez dönti el a mérkőzések sorrendjét. Az alapszakaszban 

Sióagárd a 3. helyen végzett. 
 

Rájátszás, Sióagárd-Madocsa 0:4 (0:2), 2013.05.12. 
 

Sióagárd: 120 néző, Vezette: Éreth 

Sióagárd: Szegedi-Simon J. (Kelemen), Brill, Sümegi, Horgos 

(Vajda) – Horváth P., Domokos Molnár D.) Tóth F., Simon Gy. 

(Dusa), Kész, Orosz 

Edző: Szabó Tibor 

27. perc: Sümegi szabálytalankodott a 16-on belül, 11-es. A 

vendég játékos a kapu közepébe rúgott. 0:1 

41. perc: Bal oldalról beívelt szabadrúgás után védőink rosszul 

helyezkedtek és a hosszú oldalon berobbanó támadó a léc alá 

fejelt. 0:2 

52. perc: Simon J. rossz ütemben csúszott be a 16-o belül is-

mét 11-es. A vendég játékos ezúttal a jobb alsó sarokba lőtt. 

0:3 

65. perc: Szegedi egy könnyűnek tűnő labdát rosszul ütött ki, 

pontosan a befutó madocsai támadó lábára, aki az üres kapuba 

passzolt. 0:4 

Góllövők: - 

Jók: Horváth P., Tóth F., Kész 

Összefoglalva: Csapatunk végig gyengén, hitetlenül és motivá-

latlanul játszott. Az első gól után már érezni lehetett, hogy ve-

reség lesz a vége, ami sajnos be is következett. 

Ifjúsági csapatunk: 6:0 (2:0) arányú biztos győzelmet aratott, 

ami több is lehetett volna. 

Góllövők: Szabó B., Tóth M., Tóth A., Tóth G., Orbán, Győrfi 
 

Rájátszás: Tengelic – Sióagárd 5:0 (3:0), 2013.05.19. 
 

Tengelic: 120 néző, Vezette: Szappanos 

Sióagárd: Szegedi – Dombi (Tarlós), Brill, Simon J. 

(Kelemen), Czinege – Vajda, Hosszú, Tóth F., Dusa (Molnár 

D.) – Kész, Orosz 

Edző Szabó Tibor 

16. perc: Több kihagyott helyzet után a hazai támadó vállal 

elvette a labdát és a kifutó Szegedi mellett a bal sarokba lőtt. 

1:0 

33. perc: Jobb oldali szöglet után Brill fölött elszállt a labda és 

a befutó támadó a jobb sarokba fejelt. 2:0 

36. perc: Védőink nagyon rosszul helyezkedtek, a jobb oldalon 

kiugró támadó nyugodtan emelhetett a jobb sarokba. 3:0 

77. perc: 25 m-ről szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak és a jól 

eltalált labda a jobb kapufáról pattant a hálóba. 4:0 

79. perc: Sakk-mattra játszották ki a teljes védelmünket és az 

üres kapuba passzolták a labdát. 5:0 

Összefoglalva: a mai napon védelmünk hibát hibára halmozott 

és mintha a csapat elfelejtette volna, hogy kell győzni. A végén 

több gólhelyzetet is elhibáztunk, ami szebbé tette volna az 

eredményt. Az utolsó 3 mérkőzésen 13 gólt kaptunk és egyet 

sem rúgtunk, ami önmagáért beszél. 

Ifjúsági csapatunk: 11:0 (2:0) –ra győzött jó játékkal. Góllö-

vők: Simon Gy. (5), Feller (2), Szabó B., Sümegi, Bogancs, 

Győrfi 
 

Tudósító: Finta Mihály 

HORGÁSZHÍREK 

 

A „Sióvölgye” Horgászegyesület 2013. június 1-

én megtartotta az éves halfogóversenyét, a 

sükösdi „Viktória” horgásztavakon. A verseny 

végeredménye az alábbiak szerint alakult: 

 

Felnőtt:   I. Danóczi Nándor + vándorkupa díj 

  II. Horváth Zoltán + legnagyobb hal díj 

  III. Béldi Gábor 

Ifjúsági:  I. Takács Kristóf 

  II. Vass Gábor 

Gyermek:  I. Béldi Barbara 

     II. Schüller Márton 

     III. Schüller Flóra 

     IV. Schüller Anna  
 
A verseny befejezése után a horgászok és a meghívott vendé-

gek vegyespörkölt elfogyasztásával búcsúztak. 

Kedves Gyerekek! 
 

Egyedül vagytok? Unatkoztok?  

Színes programokkal vár benneteket a nyári játszóház  

a Sióagárdi Művelődési Házban  

június 17-től június 20-ig, 9-12 óráig  

(nyári lámpás készítés, szalvétakép, cserépfestés,  

mobiltartó keresztszemes anyagból). 
 

Tiszta, elmosott befőttesüveget hozzatok! 
 

Kellemes időtöltést kívánunk! 
 

A családsegítő Központ munkatársai:  

Anikó néni és Tibi bácsi 
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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 

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VII. ÉVFOLYAM 6. 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: 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  

  Dicsértessék …! Csókolom. 
 

Amikor kisgyerek voltam arra tanítottak, hogy ha az utcán felnőtt emberrel találkozom, vagy belépek 

valakinek az udvarába köszönni kell. Hangos szóval azt kell mondani: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Erre taní-

tottak a szülök, főképpen a nagyszülők, akik a legtöbb időt töltötték együtt a gyerekkel, az iskola, meg az egész 

falu. A szépen szóló hangos köszönésért dicséret járt: „De jó köszönő kisgyerek vagy” mondták. Ám, ha a köszö-

nés elmaradt, vagy bátortalan motyogás volt csupán, a felnőttek megkérdezték: „Ez a kisgyerek elvesztette a 

nyelvét?” Vagy néha keményebben is megkérdezték: „Nem tud ez a gyerek köszönni?”  

Katolikus vallását szigorúan gyakorló községben általános volt ez a köszönési forma. A gyerekeknek így 

kellett köszönni, de a felnőttek között is akadt olyan, különösen néhány szenteskedő idősebb asszony, aki 

dicsértessékkel köszönt. A vasárnapi miséről hazatérve a férfiak is így köszöntek: ”Dicsértessék a Jézus krisz-

tus! Részetek legyen a szentmisében!” 

A köszönés olyan természetes dolog volt, mint hogy ruhában jár az ember. Még a haragosok sem mehettek 

el köszönés nélkül egymás mellett, mert a nemköszönésnek is jelentése volt. Ahol sok ember él együtt, ott, mint 

általában voltak bőbeszédűek, meg szűkszavúak egyaránt, az utóbbiakat kukának nevezték, de köszönni ők is 

tudtak. 

A felnőttek általában jó napot kívántak egymásnak, amire adjon isten volt a felelet. Ám a századok alatt a 

közösségben kialakult szokásrend szerint a találkozásnál nem elégedtek meg az emberek a puszta köszöntés-

sel, szólniuk kellett egymáshoz. Ki kellett nyilvánítni, hogy ismerik egymást, hogy érdeklődnek egymás iránt. Ez 

a megszólítás a puszta formalitástól, a valóságos érdeklődésig terjedt. Válaszolni lehetett úgy, hogy a megszólí-

tott visszadobta a kérdésre illő kurta választ, és meg sem állva ment tovább a maga dolgára, de rövidebb -

hosszabb időre meg is lehetett állni, beszédbe elegyedni, a kérdésre válaszolni, visszakérdezni. Az egymás 

köszöntéséből így kialakult társalgás máris a társadalmi érintkezés mindennapos formájává alakult, a maga 

jelentéktelenségével kifejezve, megerősítve az emberek összetartozását. 

A köszönés után, vagy néha helyette is ilyen kérdések hangzottak el: Há mész? Hun vórá? Na viszed? Hozod? 

Hun jársz? Hazafelé? Vagy csak ennyi: Gyűssz? Mész? A kérdésben egyértelműen benne foglaltatott, hogy a 

kérdező biztosan tudja, hogy akivel találkozik az éppen otthonról halad valahova, vagy éppen hazafelé igyek-

szik valahonnan. A gyalogjáró emberek tájékoztatták egymást, adták egymásnak a híreket, fontosakat, és 

olyanokat, amilyenekről csak beszéltek az emberek. 

A városi köszönés is jelen volt már a falusi emberek között, a legények „szerbusz pajtás”-sal nyújtottak 

kezet, a nagy lányok is köszöntek így egymásnak. 

A köszönés a falusi társadalom működési rendjének fontos eleme volt, szóhasználata emberöltők alatt alakult 

ki, és szilárdult meg, divatok nehezen tudták befolyásolni. 

Ám jött a háború, melyben fiatal férfiak fagytak bele a Don-kanyar jeges poklába, de ez nem volt elég áldo-

zat. Ahogy elhallgattak a fegyverek jött az ideológiai támadás. Támadás a kialakult rend, a megszokott életfor-

ma, a ki-ki a maga szemétdombján uralkodó, de mégis ezer szállal egymásba kapaszkodó falusi emberek társa-

dalma ellen. A kialakult válság a köszönési szokások eddig gyakorolt rendjét is megváltoztatta.  

A család, az iskola és a falu nevelői hármasából kiszakadt az iskola. Az államosított iskolákból száműzték a 

vallást, ezzel együtt a „dicsértessék” köszönést is. A jó érzésű tanítók próbálták rászoktatni a gyerekeket a „jó 

napot” köszönésre, de ez eddig a felnőttek privilégiuma volt, és nem áll rá a gyerekek szája. Valamit erőszakkal 

megszüntettek, egy fontos elemet kitöröltek a társadalom működési rendjéből, helyébe űr keletkezett, és ennek 

az űrnek a kitöltéséhez, a harmónia helyreállításához sajnos nem volt elég fél évszázadnyi idő sem.  

Megszakadt a gyerekek mindennapos templomba járásának rendje, az iskolások úttörők lettek, és úgy kellett 

volna köszönteniük egymást, hogy „Előre!”. Erre azonban nem tudott ráállni a gyerekek szája. A keletkezett 

bizonytalanságban a „szerbusz” kezdett helyet találni magának a mindennapi érintkezésben.  

Az évszázados rendben a hatalom ereje csak réseket tudott ütni. A parasztember köszönési szokásait nem tudta 

megváltoztatni, az öregasszonyok ezután is dicsértessékkel köszöntek, legfeljebb egy kicsit csendesebben 

mondták. A „dicsértesséket” csak a gyerekek ajkáról szárította le az idő.  

Voltak emberek, akik meggyőződésből, vagy belátásból aktivizálták magukat a mozgalmi életben. Ezeknek 

egy időben úgy illett köszönni, hogy „Szabadság!”. Ám az ember ösztöne nem engedi meg, hogy az álságos világ 

teljesen úrrá legyen rajta. Akik használták is köszönésre, tétova szégyenkezéssel mondták ki ezt a szót.  

Aztán az idő múlásával kinyílt, kitárult a világ. A minden újra, divatosra fogékony fiatalok körében már a szer-

busz is ódivatúnak számit. Szinte a napi divat szerint köszöntik egymást, sőt a felnőttek száján is otthonra talált 

a „Szia!”. Mindennapos az amerikás ”Hello!”, és más alacsonyfajsúlyú átmeneti jelenségek.  

Ha manapság a faluban gyerekekkel találkozom az utcán, azt tapasztalom, hogy köszönnek. Ám nekem nem 

tetszik a kurtán odalökött szó: ”Csókolom!”. Lám mivé silányult, a hajdan úri méltóságoknak, nagyságos urak-

nak, úri kisasszonyoknak, dámáknak kijáró „Kezét csókolom” köszönés. Akármekkorát is változott a világ, ez a 

megkurtított forma idegen a mostani falu világában is. 

Megyek az utcán. Gyerekkocsit toló fiatalasszonyokkal találkozom. Derűsen beszélgetnek, alig húsz évesek 

lehetnek, fiatalok, szépek. Az édesanyák mindig szépek. Levegőt veszek a köszönéshez, hogy jó napot kívánjak 

nekik, de megelőznek. Egy pillantás kíséretében odalökik a szót: „Csókolom!”. 

Elgondolkozom. Ha azért köszönnek így, mert öregembernek néznek, elfogadom, ha azért mert esetleg 

ismernek, és tisztelnek, az jól esik. De igazából én annak örülnék, ha csak jó napot kívánnának nekem.  
 

Írta: Szabadi Mihály 

mailto:sioagard@interware.hu

