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LOCSOLÓVERSEK 
 

Patak mellett mentem, 

Azt súgta egy harcsa, 

Van e háznál kislány, 

Hogy az Isten tartsa! 

Meglocsolnám rózsavízzel, 

Hogyha előjönne, 

Akkor az a kicsi leány 

Jaj, de nagyot nőne! 

 

Liliom virága, hervad egyik ága, 

Engedelmet kérek a meglocsolásra. 

Csak azért locsolom, hogy el ne hervadjon, 

Szülei karja közt szépen megmaradjon. 
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Szabadi Mihály írása 
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HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ 

 
Közeleg húsvét ideje, mely a római katolikus ember szent ünnepe. Ünnep ez mindnyájunknak,  

mert nem csak Krisztus feltámadását ünnepeljük, hanem a természet feltámadását, a tavaszt is.  

Ünnepeljük méltóképpen ezen napokat, találkozzunk Istennel és találkozzunk szeretteinkkel is! 

Minden kedves Sióagárdon élőnek kellemes húsvéti ünnepeket kívánok  

Sióagárd Község Képviselő testülete nevében is:  

Háry János  polgármester 

 
LITURGIKUS REND 

 
Április 17-én Nagycsütörtök 17 óra gyóntatás, 18 óra szentmise az utolsó vacsora emlékére. 

 
Április 18-án Nagypéntek 17.15 keresztút, közben gyóntatás 18 óra szertartás Jézus szenvedésének emlékére. 

 
Április 19-én Nagyszombat, a szentsír őrzése és látogatása. 18 óra feltámadási szentmise, körmenet. 

 
Április 20-án Húsvétvasárnap 10 óra Krisztus feltámadása. 

  
Április 21-én Húsvéthétfő 10 óra szentmise. 

 
Mindenkinek Boldog ünnepeket kívánok, áldással!  

Kincses Tibor plébános    
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LELKI ÚTRAVALÓ 

 
Hamarabb tudják elfogadni az emberek, hogy Jézus lelke feltámadt és a lelkünk feltámad, annak elle-

nére, hogy a testünk meghalt, mind azt, hogy testestül lelkestül feltámadunk. Pedig erről szól a keresztény 
tanítás.   

Igaz, a feltámadt test nem egészen azonos a földi testtel, tegyük hozzá hála 
Istennek, mivel akkor a betegségeket és a testi fogyatékosságokat örök életen 
keresztül kellene hordoznunk, a feltámadt testről pedig semmilyen fogyatékos-
ságot nem állít a Szentírás, nem közölnek a teológusok. 

  
Nézzük meg ifjú és legszebb fényképeinket és tiszta szívvel fantáziáljunk 

csak a feltámadásról, mert Jézus húsvéti örömhírének ez a tárgya,  
minden  betegség, és halál tapasztalatával szembeállítja, örök életre  

vagyunk teremtve, testestől-lelkestől. 

Majális 
 

2014. május 1. 
 

Helyszín: Sióagárd, Adács 
 
 

  PROGRAM 
 

 

9 óra  gyülekező, baráti társaságok főzése 

9 óra  kispályás labdarúgó versenyek - jelentkezni lehet Kelemen Andrásnál 

9-12        ügyességi és csapatversenyek, kreatív műhely 

10-12 óra kitelepül a Magyar Madártani Egyesület Szekszárdi Csoportja  

  lesz: hálózás, madárgyűrűzés, kőzetekhez kapcsolódó legendák  

  elbeszélése, kőzetbemutató, madártollbemutató, koponyabemutató, 

  cukorkahorgászat ... 

14 óra   folytatódik A Magyar Madártani Egyesület Szekszárdi  

  Csoportjának bemutatója  

17 óra  a labdarúgó mérkőzések EREDMÉNYHIRDETÉSE 

Büfé a helyszínen! 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! A rendezvény esős időjárás esetén elmarad! 
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PROGRAMSOROLÓ 

 

április 25., 18 óra  Gemenc Foltvarró Kör kiállítása 

május 1.  Majális 

május 5., 9 óra  Varrós Nap - Gemenc Foltvarró Kör    

május 30.   Nyárköszöntő, Ünnepi testületi ülés   

május 31.  Gyermeknap, Falunap  

június 21.  XX. Sió-menti Országos Halfőző Verseny 

 

MEGHÍVÓ KIÁLLÍTÁSRA 
 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Gemenc Foltvarró Kör  

kiállítására 2014. április 25-én 18 órai kezdettel  

a Sióagárdi Művelődési Házba. 
 

A kiállítást megnyitja: Háry János polgármester 
 

A kiállítás a Művelődési Ház nyitvatartási idejében látogatható. 
 

VARRÓS NAP 
 

Kedves Foltvarró Barátaink! 
 

Szeretettel várunk Benneteket a 2014. május 5-én  

9 órakor megrendezésre kerülő varrós napunkra. 
 

Helyszín: Sióagárdi Művelődési Ház, 7171, Sióagárd, Kossuth u. 1. 
 

Kézi varrófelszerelést hozzatok magatokkal. A többiről mi gondoskodunk.  

 

Részvételi szándékotokat kérjük időben jelezzétek,  

a hely szűke miatt korlátozott létszámot tudunk fogadni. 
 

Jelentkezni lehet: 20-474-6829 vagy kusmiczki.ili@gmail.com címen. 

HÚSVÉTI GYEREKSZÁJ 
 

Húsvéti dekoráció készül Besei Tóth Lászlóéknál. Elvira egy régi sváb szék lábait,  

támláját csiszolja, arra szeretne kosarat rakni földdel és virágokkal beültetni.  

A csiszolás nagy munka, lánya, Anna többször is megkérdi, hogy ezt miért csinálja.  

„Hogy rusztikus legyen, tudod, olyan rusztikus hatású.” Válaszolja Elvira.  

Anna továbbra is furcsán nézegeti a munkálkodást, végül megkérdezi:  

„És miért kell, hogy drasztikus legyen?” 
 

*** 
 

Elvira, az akkor 3-4 éves Annát először vitte el a feltámadási körmenetre. Útban a templom felé  

többen megállították őket, megcsodálták Anna szép, szőke, csigákba göndörített haját,  

majd megkérdezték, hová mennek. Mindig Elvira felelt - Anna még bátortalan volt -  

mondta, hogy Jézus Krisztus feltámadására mennek a templomba. Ez így ment végig az úton,  

végül, a sokadik ismerősnél már Anna is felbátorodott, gondolta, 

 hogy már ő is megtanulta a választ és így felelt: 

- Krisztus Krisztus megtámadására megyünk a templomba. 
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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 
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: szünnap 

Kedd: 8-12 és 15-19 óra 

Szerda: 8-12  

Csütörtök:8-12 és 15-19 óra 

Péntek: 8-13 

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 Bara 

 
A Csarnok köz, ahol laktunk – rendes nevén Bezerédj utca – az Öreg utcán – rendes nevén Kossuth 

Lajos utcán – lévő mázsaháztól indult le a Bara felé. A fölső végén három tekintélyesebb parasztházzal 

kezdődött, aztán lefelé már a nádtető volt a látvány meghatározója A tejcsarnok téglás falával idegen 

testként emelkedett ki a fehér falú kicsi házak közül, udvarán feketéllett a jégverem kúpos nádteteje.  

A Bara nagy rét a falu és a Sió között. A szélső házak után, a kertek végén mély árok húzódott, mely-

ben gyerekkoromban még nyáron is víz volt. Fürödni is lehetett benne, bár a felnőttek szigorúan tiltották. 

Volt is rá okuk, mert egyszer én is belefulladtam. Legalábbis a felnőttektől így hallottam. Az én emlékeze-

tem nem ér odáig vissza, de úgy mesélték, hogy egy nyári napon a Pujpuj Ilus néném az ubonyomnál 

fogva húzott ki a vízből, azzal a fogással haza is vitt. Az utcaajtón belépve így szólt Édeshez: 

-Kati! Meghoztam a gyereket. Nézd meg megfulladt e! 

Hát nem fulladtam meg, talán nyert velem valamit a világ. 

Jobbra az utolsó ház Fintáéké volt. Kertjük szélét magas fák határolták, melyeket Krisztus tövisnek, 

vagy a hosszú barnára érett, zörgő termésről csetefának neveztünk. Mellette húzódott egy árok, amelyen 

a szomszédos tejcsarnok szennyvize szivárgott lefelé. A mindennapos vízfolyástól az árok alja mindig 

nedves volt, ezért még a nyári szárazság idején is itt lehetett kukacot ásni a piszézéshez. 

Az utcából kocsiút vezetett a réten át, balra nyújtózkodó fűzfák kísérték félútig. A keréknyomok jobb-

ra, balra elágaztak, ahogy elérték a szántóföld szélét. Jobbra a Pártli közig vezettek, balra a Vashídig. 

Az út mögött lévő földháton árendás földek emelkedtek a rét fölé. Öregapám is művelt ott egy dara-

bot. A kukorica közé tököt vetett, és gyerekes örömmel mosolygott, ha a tökindák között sárgadinnyét 

találtunk.  

A szántóföldek, meg a Sió töltése között volt a Tulsó Bara. Egész nyáron tocsogós terület volt, csak 

száraz években tudták kaszálni. 

A gyalogút nem követte a kocsik járását, hanem az első fűzfánál rávezetett a rétre, és átlósan átvágta 

azt. A következő utcánál, a Bercsénynél érte el a kocsiutat, de nem vágott vele egy nyomba, mert a kerék-

nyom vagy poros, vagy sáros, vagy göröncsös, és nem kedvez a papucsban mamuszban, vagy meztéláb 

járó embernek. Önálló nyomvonalon vezetett a rét szélén, míg a Siópartra felkapaszkodva a kövesútnál 

véget nem ért.  

A Bara volt gyerekkorom álomszép játszótere. Az árokparti fűzfák tövében mindent el lehetett játsza-

ni, társak is akadtak bőven. A Lővinger gyerekek, a két Finta és néha még a kissé fiús természetű Csaplár 

Bözsi is velünk játszott. 

Alig vártuk, hogy elmúljon a tél, visszahúzódjanak a vizek, és a zsendülő tavaszi fűben szaladgálni 

lehessen. Kantárból ustort fontunk, és hajtottuk a kukoricaszár lovakat, vagy egymást fogtuk gyeplü közé, 

szántottunk, vetettünk, takarodtunk. A rét sarkában apró selymes fű nőtt. Ezt játszásiból learattuk, kévé-

be kötöttük, kepébe raktuk, vesszőszánon hazahordtuk, még el is csépeltük. Finta Jóska tudta legjobban 

imitálni a cséplőgép búgó hangját. A fák alatt gunyhót építettünk, vagy fészket raktunk az ágak közé. 

Aztán, amikor már a sargyút is lekaszálták itt volt a legjobb futbalpálya. Akkor már szabadon lehetett 

legeltetni. A tehenek őrzése mellett volt idő a játékra. Ürgét öntöttünk, vargyúra vadásztunk. Sokszor az 

este is ott ért bennünket, és sapkával dobáltuk a fülledt szürkületben a bogarak után csapongó denevére-

ket. 

Télen jégpálya volt a Bara. Volt, amikor csak az árok vize fagyott be, de olyan télre is emlékszem, 

hogy a Rencesék vesszős kertjétől a Sárvíz gátjáig összefüggő jégtakaró volt. Utcákat söpörtünk a jégre 

hullott hóban, böködővel hajtottuk magunkat, fatalpon kergetőztünk. 

A fatalp a nevéhez híven, csak egy darab talpunkhoz formázott fa volt, amit pánttal erősítettünk a 

lábunk fejére. Az aljára párhuzamosan két vastagabb drótot erősítettek. Aki tehette elhasznált kaszának a 

hátát  verte a fatalp alá, az csúszott ám igazán.  De nagyon jól csúszott a klumpa, a facipő is, ám azt nem 

lehetett irányítani. 

Később, amikor már gimnáziumba jártam, akkor is tartogatott számomra szépséget a Bara. Akkor már 

Édes volt a tejkezelő, és a csarnok pici szobájában laktunk. Autóbusszal jártunk Szekszárdra minden nap. 

De a busz nem jött be a faluba, a megálló Tüskéknél volt, vagyis ott, ahol a sióagárdi bekötőút leágazik a 

siófoki útról, két és fél kilóméterre a falutól. Minden reggel kigyalogoltunk, napsütésben, hóban, sárban, 

esőben, délután meg vissza.  

Mivel a Barán át rövidebb volt az út Balogh Miska barátommal minden nap végigjártuk a gyalogutat 

oda is, vissza is. Mivel ő lakott messzebb, érkezését minden alkalommal fűttyszóval jelezte. Ha megszó-

lalt a Csimm-bumm Cirkusz dallamának első négy üteme, mindenki tudta az utcába, hogy a két Misa indul 

az iskolába. Együtt baktattunk a réten át, közben szárnyalt kamaszos fantáziánk mindenről, ami ilyen 

életkorban egyáltalán eszébe juthat az embernek. 

 

Írta: Szabadi Mihály 

mailto:sioagard@interware.hu

