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SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉN, 2013. AUGUSZTUS 20-ÁN 

 
Kedves Sióagárdiak! 

 
    Immár 924. éve augusztus 20-án emlékezünk Szent István-

ra, az államalapítóra, ezen a napon, amikor Szent László király 

Székesfehérváron felemeltette sírjából. 
 
    Sok királya volt e népnek, akikre emlékezünk, vagy a fele-

dés homályába merültek. Szent István királyt azonban nem 

felejtjük el, mert nagyot alkotott, melynek gyümölcseit mind-

nyájan élvezzük. Országot alapított, nemzetet, népet nevelt, 

beillesztett minket a keresztény Európába.  
 
   Szent Istvánt, művét igazolta a történelem: itt vagyunk, pe-

dig nálunk nagyobb népek tűntek el a történelem viharaiban. 

Igazodási pont ő minden magyarnak, hívőnek és a hit útján 

még csak járni kezdőnek, mert előre nézett, nem magának  

kereste a dicsőséget, hanem népe javát akarta, népét szolgálta.  
 

Nekünk Szent István szellemiségét magunkénak kell vallani, hiszen nem más hazát akart, nem másokéra 

áhítozott, hanem magyar akart maradni itt, ahova a gondviselés hozta népét. Nekünk is itt kell maradni, bár 

csábító lehet a más országbeli könnyebb élet, országunk és szűkebb pátriánk felemelkedését itt kell segíte-

ni.  
 
Merjük vállalni Szent István példájára a kiállást, a hitvallást, az elkötelezett életet, és akkor nem kell ag-

gódnunk, az ország szilárdan állja majd a történelem viharait. 

Segítsen a szent király életének példája és tanítása, hogy a ránk váró feladatokat hitelesen, a jóért, a hazá-

ért, Sióagárdért, gyermekeinknek való példamutatással, felelősségünk tudatában végezzük. 
 
Kívánom, hogy minden sióagárdi őszinte szívvel emlékezzen Szent István királyunkra! 
 

Háry János polgármester 

 

 
FELHÍVÁS 

 
Augusztus 20-án Szent Istvánra emlékezünk a templomban lévő emlékhelyen, a 10 órakor kezdődő  

szentmisét követően. Minden kedves sióagárdi lakost szeretettel várok a megemlékezésen. 
 

Háry János polgármester 
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KAPOLCSON JÁRT A SIÓAGÁRDI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 

 

 Héttagú delegációval képviseltette magát a Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület Kapolcson, a 23. 

Művészetek Völgyén, ahol nagy örömükre az időjárás is nekik kedvezett. A táncosok énekkel, tánccal és 

viselet bemutatóval színesítették Szabadi Mihály és Dr. Bathó Edit, jászberényi néprajzkutató könyvbemu-

tatóját. A beszélgetést Dr. Say István vezette. Ezt követően pedig az esti gálaműsoron is részt vettek, 

amelyre az ország különböző falvaiból érkeztek fellépők, többek közt a Fülöp Ferenc illetve Vince Ferenc 

szólótáncversenyek díjazottjai, és ragyogtatták fel a vidék tánchagyományait. Az egész napos programot 

össznépi táncház zárta.  

 

A SIMON CSALÁD SÜTIVERSENYEN DÍJAZOTT FINOMSÁGÁNAK RECEPTJE 

Sütés nélküli zabkekszes citromtorta 

Könnyed, üdítő desszert, sütés nélkül. Hozzávalók 25 cm-es piteformához: 

 
Ledaráljuk a kekszet. Elkeverjük az olvasztott vajjal, és az így kapott masszával kibéleljük a tortaformát. 

A joghurtot a cukorral, a vaníliával és a zselatinnal felmelegítjük annyira, hogy a cukor és a zselatin felol-

dódjon, majd langyosra hűtjük. 

A tésztához 

300 g zabkeksz 

150 g olvasztott vaj 
 
A krémhez 

450 g natúr joghurt 

100 g cukor 

10 g zselatin 

150 g mascarpone 

1 kávéskanál vaníliakivonat 

200 ml tejszín 

1 zöldcitrom (lime) reszelt héja és 

leve 

½  citrom reszelt héja 

20-30 g étcsokoládé-forgács 

A tetejére 

reszelt zöldcitromhéj 

reszelt étcsokoládé 

A tejszínből kemény habot verünk, hozzáadjuk a krémsajtot, a reszelt 

citrushéjakat, a citromlevet és a csokoládéforgácsot. 

Hozzáöntjük a joghurtot és habverővel simára keverjük. Beleöntjük a krémet a 

tésztával kibélelt formába és 2-3 órát hűtjük. 

Ha megdermedt, citromhéjat és csokoládét reszelünk a tetejére. 
 

Jó étvágyat kívánunk hozzá! 
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TÁMOP „ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK” TÁBOR EGYHÁZASKOZÁRON 

 
A szomszédos megyében, Baranyában, egészen pontosan Egyházaskozáron a Szuppi táborban folytatta munkáját a 

TÁMOP „Építő közösségek” szakkörsorozat. A Szuppáncsics család vendégszeretetét élveztük 5 napon át, falusi kör-

nyezetben, családias légkörben, cserébe a citerások kellemes muzsikával kedveskedtek nekik. Ők ugyanis a bejárati 

ajtó közelében, fák hűs árnyékában vertek tanyát, ott tartották foglalkozásaikat.  

A néptáncosok az ebédlőt vették birtokba, a népdalok ritmusára  a konyhások kezében is ütemre járt a fakanál. A 

fotósok sokat vándoroltak a faluban, a környéken, a képzőművészek az állatsimogató kedvenceit örökítették meg 

rajzaikon. A bábosok új színdarabokat próbáltak, szabadidejükben léggömböket, álarcokat készítettek. 

Az általános kézművesség szakkörön minden nap más technikával dolgoztak a gyerekek, agyagoztak, korongoztak, 

terítőt nemezeltek (ez a gyönyörű darab megtekinthető a Művelődési Házban), a népi kézművesek pedig befejezték 

kosaraikat és komolyabban most kezdtek bele a népi szövésbe, bábokat szőttek. 

    Délelőtt és délután is tartottak a foglalkozások, a gyerekek becsületére legyen mondva, hogy a hőség ellenére 

derekasan helytálltak. Több szünettel igyekeztünk felfrissíteni őket, a háziak által készített permetkapu szinte 

egész nap üzemelt, vele a pancsolás új dimenziója nyílt. Az itthonról vitt három medencének is nagy hasznát vettük, a 

foglakozások után felváltva csobbanhattak a gyerekek, később az egyiket dinnyehűtő medencének használtuk.  

Este sem maradtunk program nélkül, rögtön az első nap - hogy mindenki biztosan aludni tudjon az idegen helyen - 

holdfénytúrára indultunk a közeli erdő melletti ösvényen.  

A leltár: 6 legyalogolt kilométer, 0 szarvasbőgés, 3 hullócsillag, 58 garantáltan fáradt gyerek.  

   Kedden este filmet vetítettünk, szerdán rókavadászat rázta fel a 

lurkókat. Hááát, csütörtökön már az edzettebb gyerekeken is a honvágy 

tünetei mutatkoztak, viszont ezen az estén vetélkedőt rendeztünk, ami 

igazán felpörgette a hangulatot.  

   Pénteken elvégeztük az utolsó simításokat a munkákon, rohamtempó-

ban összepakoltunk, utoljára végigsimogattuk a porta állatait, akik biz-

tosan fellélegeztek, mikor már a busz hátulját látták. Gyorsan eltelt ez 

a hét, de mindig így van ez, ha van tennivaló és jó a társaság.  

Ezúton köszönöm a velünk egész héten át kitartó szülőknek a  

támogatást, a sok-sok segítséget! 
 

Fábiánné Málek Judit 

A táborról készült képek a www.sioagard.hu oldalon megtekinthetők  

 
TANKÖNYVOSZTÁS 

 
Augusztus 26-án, hétfőn 9-12 óráig tankönyvosztás lesz az Általános Iskolában. 

 
TANÉVNYITÓ 

 
Szeptember 2-án (hétfőn) az Általános Iskola megnyitja kapuit, elkezdődik a 2013/2014-es tanév.  

Ezen a napon, de. 8.00 órakor veszi kezdetét a tanévnyitó ünnepség. 

http://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  

        Barankó 
 

Hajnalban indultam horgászni, kerékpárral. A falu még pihent, nem is láttam embert, csak a Hotter saroknál 

osont ki csendesen egy autó a Kolóniából. Hűvös volt a hajnal, enyhén lengedezett a szél.  

A kerekek hang nélkül gurultak fel a híd aszfaltjára. Megálltam a korlát mellett, a hídon mindig meg kell 

állni. A víz lassan folydogált, a Sárvíz, vagy ahogy mi neveztük a Sánc mindig csak olyan gyorsan folyik, ahogy a 

nagyobb testvér a Sió megengedi. Gyerekkoromban itt fahíd állott. Két kocsinyom szélességű, és mellig ért a 

korlátja. Dübörögtek a deszkák a kocsikerekek alatt, kongó ritmusra szóltak a lovak patái. Júniusi zöldár idején 

hatalmas fejeseket lehetett ugrani a kiálló gerendák végéről.  

A töltésen simára taposott keréknyomon gurultam. Még nem kaszáltak, harmatos fűszálak verték pedálozó 

lábam. Kelet felé kanyarodva megláttam a napot, amint a távoli Duna lenge párájából lassan emelkedett az erdő 

fölé. Felkúszott a mözsi templom tornyának hegyére, ott vére csordult, elsápadt egy kicsit, aztán erőrekapva 

egyre fehérebb izzással kapaszkodott felfelé.  

Leszálltam a kerékpárról, és leereszkedtem a hullámtérre, ahol kitaposott ösvény vezetett egyik horgász-

helytől a másikig. Nem mentem sokáig, a Hajófordítóval szemben egy zöldjuhar bokor tövében letelepedtem. 

Kibontottam a felszerelést, sorban kiraktam mindent úgy, hogy ha kell a kezemügyében legyen. Ágast vágtam a 

bokorról, aztán megfelelő helyet kerestem az üléshez, felszereltem az első botot. A víz lassan folydogált, nem 

volt nagy sodrása. Az egyik horgot egy kicsit lefelé, a vízfolyás közepébe, a másikat kicsit feljebb, és közelebb 

eresztettem a vízbe. A zsinórt kellően feszesre állítottam, jelző nélkül horgásztam, mint a nagy Dunán.  

Ez az az állapot, amikor a horgásznak már nincs más dolga, mint várni az első kapást. Ilyenkor lehet néze-

lődni. A lábamtól alig egy méterre két béka nézett egymással farkasszemet, az orruk majdnem összeért, szét-

terpesztett lábbal lebegtek a víz színén. Amikor ezt megunták, az egyik felém fordult, megnézett engem, aztán 

mindketten eleveztek az ágak közé.  

A halaknak még nem jött el a reggeli ideje, így nyugodtan jártathattam a szemem távolabbra is.  

Előttem a Hajófordító, ez a hajdan csodának induló, ma mihaszna csúfság.  Nagy gödör, az egyik partja ter-

méskő erődítmény. A háború utáni világfordító, természetátalakító naivitás örök emléke, mely rámaradt az 

utókórra. Hajó sohasem fordult meg benne, a medre is eliszaposodott, sőt egy részén már fűzfaerdő van. A nagy 

terv, miszerint a Duna és a Balaton között majd mindennapos hajóforgalom lesz,  álom maradt, és az is marad, 

annak ellenére, hogy manapság ismét emlegetik, hogy a Sión újabb zsilipeket kellene építeni.  

Kubikusok százai ásták a nagy gödröt, a falu népe csodájára járt. Talán az egyiptomi piramisok építésénél 

dolgozhattak ennyien, csak hát a létrehozott mű nem hasonlítható.  

Gyerekkoromban, amikor még tiszta volt a folyók vize, nyaranta sokan jártak ide fürödni, még Szekszárdról 

is. De aztán a természetátalakítás olyanra sikerült, hogy a hajdan kristálytiszta Sárvíz, melynek a fenekét is 

lehetett látni, és néha még ittunk is belőle, a halál vize lett. A gyárak, üzemek sokasága eresztette bele a 

szennyvizet, és bűzlő mocskos kloáka lett, kipusztult belőle minden élet. Szerencsére a század végére megjött 

az ember esze, és megszűnt a szennyezés. Újraéledt a víz, ma már ismét tele van hallal, ha strandolók nem is, 

horgászok újra látogatják a Hajófordítót.  

Ki emlékezik még arra, hogy ötven évvel, azaz fél évszázaddal ezelőtt ezt a háromszöget, mely az országút 

és a két víz összefolyása között volt, Barankónak nevezték. Az országút eperfáitól folyamatosan lejtett az 

összefolyásig. Úgy emlékezem, hogy fiatal fűz meg nyárfarengeteg borította. Keskeny kocsiút, csak egy kerék-

nyom vezetett lefelé, valahova, talán a rejtélyes csárdáig, amely a Sárvíz partján állott.  

Hol van már az a csárda? Pedig létezett. Magam is jártam ott, de képem már nincs róla. Annál több a roman-

tikus emlék, mert Cica Pisti öregapám gyakran muzsikált ott, ennélfogva a családban a Barankó mindennapos 

téma volt. Hetente többször is emlegették, nem éppen dicsérő szándékkal, mivelhogy öregapám nemcsak muzsi-

kálni szeretett, hanem inni is.  

Volt a zenekarban egy kedves kicsi ember, talán ő volt a dobos. Bocsássa meg a világ, de tisztességes nevé-

re nem emlékszem, mert mindenki csak Pulajnak szólította. A Barankóba menet a Barán át vezetett az út, ezért 

általában nálunk gyülekezett a banda. A Pulaj játékos kedvű ember volt, nagyon szeretett a gyerekekkel incsel-

kedni. Oda-vissza csúfoltuk egymást. Engem kis cigarettának csúfolt, mert öregapámnak Cigaretta Pisti csúfneve 

is volt. A gyerek vérszemet kapva nem marad adós, kórusban kiabáltuk utána:  

Puli, jó volt bukni? Puli, jó volt bukni? 

E csúfoló rigmusnak olyan eredete van, hogy a mese szerint a barankói csárda mellett egy átmuzsikált éjsza-

ka után dobostól megmártózott a Sárvíz habjaiban, természetesen nem jószántából. A csúfolódásból nem lett 

sohasem harag, hiszen csak játék volt, ma pedig már csak melengető emlék.  

       A horgászhelyemmel szemben ott, ahol az út a falu felé kanyarodik, nem voltak fák. A part egészen lapos 

volt, hogy szekérrel, lovaskocsival is bele lehetett hajtani a vízbe. Sárgásvörös kemény márgás volt ott a talaj 

annyira, hogy még a kerék sem vágott bele. Mintha most is látnám a vízben álló fogatot békésen kérődző tehe-

nekkel, vagy vizet szürcsölő lovakkal. A gatyaszár térdig feltűrve, férfiak vödrözték a vizet a félfenekű hordóba 

permetlének.  

     Mindez hova lett már! Most gazos terméskőfal éktelenkedik ott, az útmenti eperfáknak nyoma sincs, és a gát 

is magasabb, hogy védje a falut az árvíztől.  

     Erős rántás a pecabot végén, megakasztom. Erősen védekezik a hal, türelmesen csalogatom kifelé. Jó tenyér-

nyi kárász, éppen sütni való. Jó lesz vacsorára. 

 

Írta: Szabadi Mihály 

mailto:sioagard@interware.hu

