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IX.Évfolyam

A Csókalányok repítették a Fecskéket Egerbe

„Mi van ott Sióagárdon, ami ennyi tehetséges gyereket generál?” – ezt kérdezte a szakmai beszélgetésen Pályi János a Báb-Szín-Tér Egyesület vezetője, a zsűri tagja még Kaposváron, ahonnan
idén is bejutottunk az országos megmérettetésre. Mi pedig büszkén ültünk ott Horváth Andreával, a
citerazenekar vezetőjével. „Gyertek majd el ősszel a jubileumi fesztiválunkra, és majd ti is meglátjátok!” – volt a válaszunk mosolyogva.

Nagyon vártuk az idei Egri utat. Nemcsak azért, mert most ismét három naposra szervezték,
hanem azért is, mert nagyon összeért csapat lettünk, és a darab is a szívünk csücske lett. A Paksi
Atomerőmű Nyrt. ismét biztosította a buszt ajándékba, úgyhogy semmi sem állíthatott meg bennünket a nagyvárosig. Most volt időnk megcsodálni a felújított Dobó teret, az esti szökőkútba való fürdőzés pedig feledhetetlen élmény volt a gyerekek számára. 21 produkciót néztünk végig, voltak közülük olyanok is, amik olyannyira elnyerték tetszésünket, hogy meghívtuk őket az őszi fesztiválunkra is.
A szakmai zsűriben ült a Harlekin Bábszínház igazgatója Éry-Kovács András, valamint bábkészítője
Csonka Erzsébet, akik kis profi produkciónak aposztrofálták a Csókalányok című műsorunkat, és a
gyerekek tehetségében ők sem kételkedtek. Az aranyminősítés mellé így egy különdíjat is kaptunk,
amely egy gyönyörű csodaszarvas tűzzománc alkotás.
Boldogságunk határtalan volt. A város szívében kiabáltuk szét a nagyvilágnak és polgármester
úr jóvoltából a sióagárdi falunap résztvevőinek a jó hírt!
A harmadik nap már csak ráadás és egyben jutalom volt a szép eredményt elért csoportoknak.
A reggeli jó hangulatú, sióagárdi népdaloktól zengő felvonulást követően volt időnk megnézni a várat,
aztán ebéd után egy fellépéssel búcsúztunk Egertől.
Az biztos, hogy a Fecskék az elmúlt 50 év során mindig jó hírét vitték a településnek hazai és
nemzetközi fesztiválokon egyaránt. Reméljük, hogy ez a szárnyalás a továbbiakban is megmarad.

Pekari Bernadett csoportvezető
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Erdei tábor 2015.06.03-05. Sötétvölgy.
Iskolánk tanulói idén is Sötétvölgyben töltöttek el három napot erdei
táborban.
A tanító nénik 5 csapatra osztottak el minket. Minden programban a
csapatok teljesítményét értékelték, végül jutalmakat kaptunk értük. A
változatos vetélkedők sorát a táborba érkezéskor azonnal megkezdtük.
Egy szórakoztató mocsárjáró akadálypályán léptünk be a tábor területére. A szobák elfoglalása után a Haramia forráshoz túráztunk. Annyira
felfrissültünk a nagy melegben a forrásvíztől, hogy visszafelé már rövidebbnek tűnt az út. Este vetélkedővel, bingo- és memória játékkal szórakoztunk, de az est fénypontja a rókavadászat volt, amikor sötétben
elemlámpával kutattuk az elrejtett papír rókákat az udvarban.
Az éjszaka sem telt el izgalom nélkül. A lányok szobájába beköltözött éjszakai hálótársnak egy gyík. Szerencsére jutott neki is egy szabad alvóhely – az egyik ágy alatt. A lányok sikítozása harsogott az erdő
csendjében, de végül mindenki békésen szunyókált az emeletes ágyak tetején. Közben az udvaron egy róka is meglátogatott bennünket. A második napon, akadályversenyen vettünk részt, amelyben ügyességi játékok mellett rejtvények szerepeltek, de még verseket is költöttünk. Délután a csapatok a tábori élményeket rajzban örökítették meg.
Közben egy sikló is bemerészkedett a házak közötti füves területre sütkérezni, nem kis riadalmat
okozva. Este zenés program következett. Csapatonként vicces táncot adtunk elő, amihez a koreográfiát egy szabadon választott zenére önállóan terveztük meg.
Az utolsó napon meglepetésként arcfestésen vehettünk részt, amivel a sióagárdi Kultúrház 2
ügyes kezű dolgozója kedveskedett nekünk. Közben társasjátékokban, sportversenyeken vetélkedhettünk. Nagyon szépen köszönjük a szenzációs programokat, és a konyhás néniknek is a finom ételeket, amivel bőségesen elláttak minket a 3 nap alatt.
A táborban mindenki nagyon jól érezte magát, rengeteg élményben volt részünk. Egyetlen dolog
nem tetszett csak, hogy haza kellett jönni, és sajnos, mi 4. osztályosok utoljára táboroztunk itt a
sióagárdi iskolával.

Tábori Ördögök csapata:
A tábori ördögök,
akkorák mint a hörcsögök.
Rosszak és huncutok,
így ők a mumusok.
Behozzák a gyíkot,
így érnek el sikolyt!
Boldogok az ördögök,
mert ők a főnökök!

Táborlakók csapata:
Mi vagyunk a táborlakók,
mindig vidámak a napok.
Játszunk túrázunk,
jó nagyokat kacagunk!
A tanárok is jól mulatnak,
helyettünk is ágyazhatnak!
Jó a szállásunk és az örömünk,
jövőre is ide jövünk!

Villám Rókák csapata:
A villám rókák nagyon gyorsak,
mert sokat futkároznak.
Az ebédlőbe berohannak,
az asztalhoz odafutnak.
A kis rókák ravaszak,
minden problémát megoldanak.
Ha csapatban dolgoznak,
borzasztó okosak.
Volt most arra példa ,
Eszes Gyíkok csapata:
hogy a táborba beszökött egy
Gyerünk, gyerünk Eszes Gyíkok,
róka.
kiránduljunk egyet mi most!
De azok nem mi voltunk,
Lássunk világot együtt,
mert mi éppen szundikáltunk
gyűjtsünk gyíkokat, gyerünk!
Bevittük a szobába,
be is bújt Tami ágyába!
Féltünk, féltünk sikítoztunk,
aludni is alig tudtunk.
Írták:A 4. osztályosok
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Sióagárdiak Sióagárdon
Ünnepre készülődött a falunk május utolsó napjaiban. Ünnepi képviselő testületi ülés – kitüntetések átadásával, elszármazott sióagárdiak hazalátogatása, Hagyományok Háza megnyitója, falunap. Egy hónapra elegendő program, és mindez egy hétvégébe sűrítve. De
ünnepelni jó, megmozgatja a szíveket a faluban és a távoli vidékeken is. Felkerekedtek az elszármazottak,
mert hívták, várták őket itthon, a falujukban.
Gondos előkészítés, nyilvántartás alapján írták a
meghívókat, szervezték a műsort, ebédet a szervezők.
Illene felsorolni neveiket, de akik ott voltak tudják,
akik pedig nem, kérem - kapcsolódjanak be a következő
találkozó szervezésébe. Mindenesetre nagynagy KÖSZÖNET munkájukért, fáradozásaikért.
És megérkezett az első vendég,
majd sorban - ki busszal, ki kocsival.
Öröm volt a találkozás a vendéglátóknak
és vendégeknek egyaránt. Kis csoportokba
verődve emlegették az utolsó találkozás
óta megélt élményeket, vagy mesélték elkerülésük történetét. Óvatosan húzták elő
a borítékokból a régi fényképeket, és meséltek kérdés nélkül is. Ez itt szomszédom
volt, a múlt találkozón még itt volt, de
tavaly meghalt, ő már fiatalon, erről itt
tudok - itt van a faluban, ő meg külföldre
került. Életek – sorsok vannak a megsárgult fotókon, derű, mosoly, öröm a ráncos
arcokon. Egy-egy emlék felidézése könynyeket csalt a szemekbe, elkomorultak a
ráncos arcok, de a szívek nyitottak és tiszták voltak, és örültek egymásnak. 11 óra körül mindenki megérkezett, és elkezdődött a hivatalos program.
Gerő Attila polgármester úr köszöntötte a vendégeket, ismertette a változásokat és
történéseket falunk életében, és invitált minden jelenlévőt a további programokon való részvételre. Dr. Kőszegi György szemész főorvos – aki már sajnos eltávozott közülünk - írt verset
kedves falujáról, aminek elmondására Kovács Dénes alpolgármesterünk készült. Hirtelen jött
torokgyulladása meghiúsította szereplését, így e sorok írója „ugrott” be helyettesíteni. Kovács
Jánosné Fejős Ilona olvasta fel azokat az értesítéseket, jókívánságokat, amiket hazai és külföldi elszármazottak küldtek. Végül Bíró Vilmos és kedves felesége – akik Zombára kerültek –
adtak elő sióagárdi népdalcsokrot, amely a huncutságot sem nélkülözte.
Ezek után került az asztalra a kitűnő ebéd, hozzá a finom sióagárdi vörösbor. Köszönet
érte a konyha dolgozóinak, és Kilián Józsefnek és feleségének - Erzsinek, akik önzetlenül
ajánlották fel borukat a rendezvény sikeréért. Az ebéd mellé minden vendég rozmaring ággal
díszített kulcsoskalácsot kapott ajándékba emlékül a művelődési ház dolgozóitól. A Hagyományok Háza megnyitója után folytatódott a meghitt beszélgetés, könyvek és fényképek nézegetése. EMLÉKEZTEK!
Azt gondolom szép élményekkel tértek haza, és várják a következő meghívót, hogy ismét találkozhassanak.

Adja Isten, hogy sokáig legyenek önzetlen szervezők, akik ápolják és fenntartják az
emlékeket, és hívják az emlékezőket. KÖSZÖNJÜK!
Írta: Kajsza Béla Alpolgármester
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A német költő, Rilke egy darabig Párizsban élt. Minden nap bejárt az egyetemre egy francia barátnője kíséretében. Útjuk egy koldusasszony mellett vezetett el, aki szemét mindig lesütve, soha fel nem tekintve, tenyerét mereven maga
elé nyújtva üldögélt a poros járdán, s így várta az adományokat. Rilke soha nem
adott neki semmit, míg barátnője gyakran pottyantott egy-egy aprópénzt a kinyújtott tenyérbe.
Egyszer a barátnő megkérdezte Rilkét: „Te miért nem szánod meg soha azt
a szerencsétlen koldusasszonyt?” Rilke így válaszolt: „Valami olyasmit kellene
adnunk neki, ami nem a hasának, hanem a szívének szól.” Azzal odalépett egy
közeli virágárushoz, vásárolt egy szép rózsát, és azt helyezte óvatosan a koldus
kezébe. És ekkor érdekes dolog történt: a koldusasszony, akinek eddig soha az
arcát sem látták igazán, fölemelte a tekintetét. A szemei vidáman felcsillogtak, majd rövidesen könnyel teltek meg. Feltápászkodott a földről, és egy alig hallható köszönetet rebegve, a rózsát a melléhez szorítva
elment.
Hetekig nem is látták ott koldulni. Néhány hét múlva azonban újra megjelent, s ugyanott, ugyanúgy
üldögélt, adományokat kéregetve. Rilke barátnője megkérdezte a költőt: „Vajon miből élt eddig? Hiszen az
utóbbi napokban valószínűleg semmit sem kapott.” „A rózsából, bizony a rózsából!” – válaszolta Rilke.
Az ember nemcsak testből, de szellemből, lélekből is áll. Sőt szellemi, lelki élete adja igazán embersége lényegét. Táplálékra ezért nemcsak a testnek, de a szellemnek és a léleknek is szüksége van. Itt
Magyarországon, és általában véve Európában a test táplálására túlságosan is nagy hangsúlyt fordít általában az ember. A szellemi táplálékoknak is igen színes tárháza vesz körül bennünket, bár ezekből nagyon sok a tetszetősnek tűnő, kívánatos, de valójában kevés értékkel bíró táplálék, vagy inkább méreg.
Azonban a lélek táplálása súlyos hiányosságokat szenved korunkban. Míg a korábbi évszázadokban a testi
éhség, úgy napjainkban a lelki éhség szedi sorra az áldozatait.
Valójában mit jelent a lélek táplálása? A lélek tápláléka a szeretet: az a béke és öröm, amely abból
fakad, hogy mások figyelnek ránk, tesznek értünk, velünk vannak jóban-rosszban, segítenek és megbocsátanak. Ez a szeretet az, amelyet egyre inkább kénytelenek vagyunk nélkülözni. Pedig a legnagyobb, legteljesebb szeretet forrása mindig, minden ember előtt nyitva áll. A legnagyobb szeretet az értünk Önmagát
adó Krisztus szeretete, melyet az Eucharisztiában ünneplünk.. Jézus minden előfeltétel nélkül kész és képes
volt arra, hogy mindenkiért odaadja testét és vérét, maradéktalanul feláldozza Önmagát. Ennél pedig
„senkinek sincsen nagyobb szeretete”, ahogyan Ő maga mondja. Ebből a forrásból állandóan meríthetünk,
sőt szüntelenül fürödhetünk benne, ha hittel elfogadjuk a Jézus által felkínált kapcsolatot. Ez az elfogadás
azonban nem is olyan egyszerű, tőlünk is komoly áldozatokat kér.
Az Eucharisztiában felkínált szeretet és irgalom elfogadásához, a szentségi Jézusba vetett hithez
hozzátartozik az eucharisztikus lelkület kialakítása, vagyis az a mentalitás, mellyel az ember követni, utánozni akarja Krisztust az Ő önfeláldozásában. Nem szabad elfelejteni, hogy az igazi lelki táplálék nem anynyira a „kapott”, hanem inkább az „adott”, vagy megosztott szeretet.
Napjaink kereszténységének legnagyobb betegsége az, hogy hiányzik belőle a valóban komoly áldozatkészség, a szenvedésre, a terhek cipelésére való hajlandóság szeretetből, másokért. Olyanokért is,
akik azt nem érdemelték ki. Ha a vallásból hiányzik az áldozat, akkor az teljesen hamis, és előbb-utóbb halálra van ítélve. Az áldozatkészségre, a szeretet megosztására, továbbadására nem csupán annak van szüksége, akiért éppen teszünk valamit, hanem annak is, aki áldozatot hoz érte.
Hányan és hányan megtapasztalhatták már, hogy mekkora lelki erőt, örömet és megnyugvást ad másokon segíteni, másokat vigasztalni, támogatni! Nem véletlenül ajánlják a depresszióban szenvedő, életük
értelmetlenségének érzése ellen küzdő embereknek a segítő szolgálatot.
Kincses Tibor Plébános
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MEGNYÍLT A HAGYOMÁNYOK HÁZA
A meleg hangulatú polgármesteri köszöntő szép és kivételes helyi eseményként értékelte falunk életében a Hagyományok Háza megnyitását. Köszönetét fejezte ki azoknak, akik lelkes és áldozatos munkával lehetővé tették, hogy a három szoba élettel teli legyen és köszönetét fejezte ki
azoknak az embereknek is, akik felajánlották családi ereklyéiket, régi emléktárgyaikat. Nagyszerű
összefogás tette lehetővé, hogy egy igazán impozáns, akár fővárosi kiállító hely színvonalát is elérő
bemutató jöjjön létre. A mostani kiállítás az első, melyet követ majd több, hogy mindaz az érték, ami
ma még él és létezik Sióagárdon, azt megmutathassuk közvetlen környezetünknek, gyermekeinknek
és az idelátogató embereknek.
„ Sióagárd szép helyen van…” énekelték a hagyományőrző együttes lányai – asszonyai, szinte belerezdült lelkünk a látványba. Kézzelfoghatóvá bizonyosodott számunkra, hogy igazán élő a hagyományunk: az
ének, a sióagárdi karikázó tánc és a gyönyörű népviselet.
Sümegi József a Bátaszéki II. Géza Gimnázium
igazgatója szakmai értékelése a hazaszeretet magával
ragadó érzését jelenítette meg gondolataival. Ma egy
olyan világban élünk – mondta, melyben az értékek öszszekeveredtek. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy
az az érték, amit ő fontosnak tart. Pedig vannak olyan
alapvető értékek, ami nélkül az emberi élet úgy összekuszálódik mint ahogyan a ma a világban látjuk. Én három dolgot emelek alapértéknek, mondta: az életet,
a hagyományt és a hitet. Látjuk, hogy akinél nem fontos érték az élet, ott nem születnek meg a gyerekek. Ezért tapasztaljuk, hogy a falvaink elnéptelenednek, a fiatalok városba, külföldre mennek, hogy boldoguljanak. A HELY SZELLEME, AMELYET A

CSALÁDI HÁZBÓL HOZNAK, MÁR NEM KÖTI ŐKET.

A második érték a hagyomány. Abban a szerencsés
helyzetben van Sióagárd, hogy a népi hagyomány még él,
ez nagy érték. Látható ez a gyönyörű népviseletekben, a
kiállított tárgyak és viseletek gazdagságában és a szellemi értékek területén is. Ezt tovább éleszteni és megőrizni a jövendőnek kötelesség, hiszen a 24. órában vagyunk.
A harmadik érték a hit. Látjuk a kiállításon a szép és
régi imádságos könyveket, bibliákat, hittörténeti könyveket, amit fölhalmoztak őseik. A hit és az emlékezet
összekapcsolódik a bennük található feljegyzések nyomán. A hit megtartó erő, élő emlékezet az írásokon keresztül. Feljegyezték ezekben a könyvekben a családok
legfontosabb adatait, eseményeit: mikor születtek, mi
történt a családban, ezzel jelképezve, hogy az Isten mellett ott van a helye a könyvben az embernek is!

MILYEN JÓ LENNE HA MA IS LENNE EGY ILYEN KÖNYV A CSALÁDOKBAN!
Nagy érték ez a ház, SIÓAGÁRD ÉRTÉKEINEK HÁZA! Legyenek büszkék mondta Sümegi
József, hozzák el gyerekeiket, unokáikat, hiszen csokorba van szedve a település egy – egy területének értéke. A hagyomány, mely megtartó erő, a hit, mely erősíti megtartó erőnket és a középső
szoba képei, melyek a művészet erejével – a falu életét mutatja be – szintén megtartó erő Sióagárd
embere számára. Legyenek hálásak azoknak, akik ezt létrehozták.
A kiállítás hétköznap 9 órától délután 3 óráig látogatható, tárlatvezető Tamás Edina, a Művelődési Ház dolgozója, T.: 74-437-309, Szombat – vasárnap előzetes bejelentés alapján biztosítjuk a
kiállítások megtekintését a helyi értéktár munkacsoport tagjainak közreműködésével. Szervező:
Kabarcz Katalin., 06-74-496 975, 06-20-916-5942.

Írta: Kabarcz Katalin
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FELHÍVÁS
Tisztelt Sióagárdi Polgárok !
A Sióagárdi Nyugdíjas Egyesület és a Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

RUHAGYŰJTÉST SZERVEZ
Akinek van még használható tiszta gyermek és felnőtt ruházata, melyet térítésmentesen rendelkezésre bocsát a szervezők részére kérem adja le a Sióagárdi Művelődési Házban.

Gyűjtés ideje : 2015.06.22-től 2015.07.30-ig tart.
Ruhabontás: 2015.07.31. 14 óra, a Sióagárdi Művelődési Házban
Köszönettel:
Somlai Gáborné ,NYE elnöke

Hámoriné Glück Terézia , NKÖ elnöke

HORGÁSZ HÍREK
A Sióvölgye Horgászegyesület 2015.06.06.án rendezte első gyermeknapi horgászversenyét
Sági Józsefék kistaván, a sióagárdi
„Hortobágyon”. Köszönjük a lehetőséget. Az idő
nekünk kedvezett, egésznap ragyogó napsütésnek
örülhettünk. A 2 órás versenyen 8 gyermekhorgász vett részt, akik összesen 132 db, 3355 g
kishalat fogtak!

etetőanyag díjat kaptak, a három győztes egyéb
apró horgászati kellékeket is. A horgászást kipróbáló gyerekek emléklapot vehettek át.
A díjazáshoz a TOHOSZ 10 kg etetőanyaggal, az Önkormányzat oklevelekkel/emléklapokkal
járult hozzá.
Minden jelenlevőt meghívtunk lángos evésre,
amit Szegletes Jánosné és Klein Jánosné nagy
szeretettel készítettek. Az innivalót a Dombi
szóda biztosította. Az árnyékról a Sági család és
az Önkormányzat gondoskodott, napernyők, pavilon, asztal és padok formájában. Köszönjük!!!!
A nagy sikerre való tekintettel tervezünk
egy nyárbúcsúztató gyermek horgászatot augusztus végén ugyan ezen a helyszínen.
Pontosítás a májusi számban megjelentekhez:

A 2015.04.25.-i versenyünk támogatói: Gerő
Attila polgármester, Önkormányzat, HGT Invest
KFT, Wels horgászbolt, Papp József, Frankné Sági Apollónia. A vándorkupát a Futiexpress KFT
(A kicsinek sajnos előbb el kellett mennie, ezért a cso- ajánlotta fel.
A versenyek fényképeit Szegletesné Kiss Andrea
portképen nincs rajta.)
készítette.
I. helyezett Fiáth Zalán 1249 pont
II . helyezett Tamás Alexander 777 pont
III. helyezett Szegletes Dávid 524 pont
A versenyzők oklevél/emléklap, érem és

A képek megtekinthetők sioagard.hu/fotóalbum/egyéb
helyen.

Pesti Gyuláné elnök
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SPORT HÍREK
2015 05.10
22. forduló

Pálfa-Sióagárd 1:5 (0:3)

Pálfa; Vezette: Pekali
Sióagárd: Vígh - Vajda(Hámori),Auth(Sólyomvári),
Tóth Adrián, Sági – Győrfi G.(Feller),Orosz(Szabó
T.), Smidt, Horváth P.- Nagy M., Tóth Attila

Edző: Szabó Tibor

7.perc: Horváth P. bal moldali beadását Tóth Attila
laposan a hálóba passzolta. 0:1
34.perc: Orosz kiugrotta Tóth Attilát aki jobb oldalról a hálóba passzolt. 0:2
43.perc: Orosz jól ugrotta ki Győrfi G.-t aki jobbról
laposan a hosszú sarokba lőtt. 0:3
65.perc: Nagy védelmi hiba után Magyar a kapuba talált. 1:3
78.perc: Horváth P. bal oldali szögletét Tóth Attila a
jobb felső sarokba fejelte. 1:4
81.perc: Orosz jó ütemben ugrotta ki Tóth Attilát,
aki jobbról laposan a hosszú sarokba lőtt. 1:5Góllövők:
Magyar ill. Tóth Attila (4), Győrfi G.
Jók: Tóth Attila, Tóth Adrián, Orosz, Horváth P.

Összefoglalva: Csapatunk közepes játékkal, szép

akciógólokkal szerezve, magabiztos győzelmet
aratott.
Ifjúsági csapatunk: Egy nagyon dúrván játszó ellenféllel szemben, a 30. perctől (ketten lesérültek, és nem volt cserénk) 9 emberrel játszva
egyenlített ki a 2. félidőben. Eredmény: 2:2 (2:0)
Góllövő: Schaffler B. (2)

3.perc: Jobb oldali beadás után kavarodás támadt a
kapunk előtt, végül Vizdár 8m-ről a bal sarokba lőtt.
0:1
8.perc: Sági teljesen feleslegesen kézzel ütötte el a
labdát a 16-on belül, 11-es. Pulcz magabiztosan lőtt a
jobb alsó sarokba. 0:2
24. perc: 1-2 m-ről Horváth P. könyökének rúgták a
labdát, a játékvezető túl szigorúan ismét büntetőt
ítélt, amit Rácz a jobb sarokba lőtt. 0:3
32.perc: Horváth P. térddel a keresztbe futó Rácz
sarkához ért, ismét büntető. A sértett végezte el, aki
a kapu közepébe lőtt. 0:4
47.perc: Egy lecsúszott jobb oldali beadás után
Czinkon a késlelkedő Szegletest megelőzve a kapuba
fejelt. 0:5
59.perc: Jól időzített labdával Mecseki ugrott ki a
jobb oldalon, és a hosszú sarokba lőtt. 0:6
67.perc: Szép jobb oldali vendég támadás után, a beadást védőink elvétették és a szabadon hagyott Benizs
az üres kapuba passzolt. 0:7
71.perc: Nagy M. két szép csel után 14m-ről a jobb
alsó sarokba lőtt. 1:7
72.perc: Orosz szép átadását Nagy M. egy csel után
12m-ről a bal sarokba lőtte. 2:7
80.perc: Bal oldali vendég támadás után, a beadást az
elalvó védőink között Czikon a jobb sarokba fejelte.
2:8
Góllövők: Nagy M.(2) ill. Rácz (2, mindkettő 11-ből)
Czikon (2), Vizdár, Pulcz (11-es), Mecseki, Benizs
Jók: Tóth Adrián, Orosz, Horváth P., Nagy M.

Összefoglalva: Megilletődve kezdett csapatunk,

ami két gyors vendéggólt eredményezett. Mire a
játékosok megnyugodtak volna ismét két 11-t kaptunk, ami végülis már eldöntötte a találkozót. A
2015 05.17
70. perc után rúgott két gyors gól fölcsillantotta
23.forduló
Sióagárd-Szekszárd UFC II. 2:8
a reményt egy szorosabb eredmény elérésére! De
(0:4)
a 80. percben kapott potyagól eloszlatott minden
Sióagárd: 110 néző; Vezette: Kiss G.
reményt.
Sióagárd: Szegletes – Auth (Sólyomvári), Tóth AdIfjúsági csapatunk: Nem játszott, mert a vendérián, Sági (Tóth G.)- Győrfi G, Smidt, Orosz, Sigeknek nincs U-21-es csapatuk.
mon Gy., Horváth P.-Nagy M., Tóth Attila
(Schaffler B.)
Edző:Szabó Tibor
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

VOLT EGYSZER EGY TÉGLAGYÁR

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

A történet olyan, mint egy mese, mert a nevezett épületnek már a nyoma
sem látszik. Pedig létezett, igazi valóság volt. Abban az időben épült, amikor a háború
pusztításai nyomán újjá kellett építeni az országot. A Sió túlsó partján volt, a Berek
alatt, szemben azzal a hellyel, ahol a Bercsényből leszalad az út a Barára.

ORVOSI RENDELŐ
Cím: Kossuth u. 46.
Tel: 74/437-051, Tel: 06-20/9470258
Helyettes háziorvos: Dr. Kovács Éva
Hétfő, szerda, péntek: 12.00-14.00
Kedd, csütörtök:
11.00-13.00
vérvétel:
csütörtök: 8.00-10.00
VÉDŐNŐ
Szabó Kata
Tel: 30-2758-472, 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
Szombat: 8-10
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ
Cím: Kossuth u. 1.
Vezető: Rikker Ania
Tel: 74/437-309
Email: muvhaz@sioagard.hu
A Teleház nyitva tartása:
Hétfő: 8-16
Kedd: 8-12 és 15-19 óra
Szerda: 8-16
Csütörtök:8-12 és 15-19 óra
Péntek: 8-14
Szombat: 8-10
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
POLGÁRŐRSÉG
Kökény András
Tel:20/2316-999
SIÓ-KÖZ KFT.

Vízmű telepkezelő:
Balázs Mihály: 20/296-1495
Szennyvíz telepkezelő:
Mészáros Ferenc:20/294-4387

Már nem emlékszem arra, hogy mekkora gyerek lehettem, amikor a faluban
elindult a mindennapi szóbeszéd arról, hogy téglagyárat építenek a Berek alatt. Leleszaladtunk a Sió partra, megnézni, hogy mi folyik a túloldalon, de nem sokat láttunk,
mert a vízfolyás két oldalán nyújtózkodó fűzfák takarták a kilátást. Úgy tűnt, mintha
valami titkos dolgot művelnének ott az idegen emberek. A gyár felépült. Nem volt nagy az
épület, megbújt a hegy alatt, mintha rejtőzködni akart volna. A kéményét is elrejtették,
mert a Berek oldalába fúrták bele, nem sokkal a gerinc alatt bújtatták ki, és az épített
része sem volt magasabb, mint a körülötte élő agácafák. Ha eregette a füstöt, úgy látszott, mintha az erdő pipálna. A vízfolyásra merőlegesen húzódott egy hosszú építmény,
ez takarta a hatalmas kemencét, amiben égették a téglát. Mellette volt a lapos tér, ahol
vetették a vályogot, és szárítók sorakoztak egymás mellett.
A gyár elkezdett termelni, de úgy működött, hogy a faluval szinte semmi
kapcsolata nem volt. Az ott dolgozó emberek is idegenek voltak. Állandó munkása szinte
csak egy volt, Tillmann Ernő, az égető mester. A neve szerint német, de mint akkor beszélték a faluban, olasz származású volt. Családjával együtt a faluban lakott, egy kis háza
volt a Gyöpisoron. /Széchenyi utca./ De ma már leszármazottai sincsenek, eltűnt, mint a
gyár, amelyikben dolgozott. A vályogot idénymunkások vetették, akik tavasztól őszig dolgoztak itt. Valahonnan az Alföldről toborozták őket, és a hegy alatt épített egyszerű hajlékban éltek. Az agárdiak csak téglásoknak nevezték őket, a faluba csak akkor jöttek át,
ha sót kellett vásárolni a boltban vagy tojást, esetleg egy baromfit a falubeliektől.
Amikor már akkorák lettünk, hogy volt bátorságunk átúszni a Siót, odamerészkedtünk a gyár területére, és nézelődtünk ott. Megláthattuk, hogy a téglások családi
munkamegosztásban dolgoznak. Mindenkinek, embernek asszonynak gyereknek testreszabott feladata volt. Keretes nagy faládákban készítették a sarat. Talicskával hordták bele
a földet, vízzel megöntözték, aztán taposva gyúrták egészen addig, amíg el nem érte a
szükséges keménységet. Rabszolgamunka. Az égető nap és a hűsítő sár között verejtékező dagonyázás olyannak tűnt, mint a dűlő végéig nem látó ökör monoton döllögése, vagy a
nyomtatóló cél nélküli körbe-körbejárása. Az így elkészült masszát kubikus talicskával
tolták fel egy nagy asztalra. Asszony és nagyobb gyerekek álltak az asztal mellett. Két
kezükkel nagyobb darabokat vágtak le a kellően keményre taposott masszából, az asztalon
meggyúrták egy kicsit, mint a tésztát, aztán megszokott lendülettel belecsaffantották a
formába. Öklükkel megtömték, aztán egy késszerű eszközzel levágták a fölösleget. A
megformázott vályogot simára egyengetett homokos térre vitték, ott kivetették a rámából. Hosszú nyílegyenes sorokban pihentek a szürke vályogok, szabályos alakzatban lerakva, mintha vonalzó mentén építették volna a sorokat. Látványnak is beillett igazolva, hogy
minden munkának rendje van. A szárítást a napra bízták. Esténként, amikor a nap már
teljesen elbújt a Berek oldal agácafái mögé, de még világos volt, a fáradt téglások a Sió
vizében mosták le magukról a sarat.
Tillmann Ernő az égetőmester napokig etette a hatalmas kemencét. Szállította a vályogot, talicskázta a szenet, és amikor megtellett, az ajtókat befalazta. Azután
lehetett várakozni, mert odabenn a tűz dolgozott. Amikor a fák közé rejtett kémény fölött fekete füst kezdett gomolyogni, a faluban mindig megjegyezték, na tüzel ám a
Tillmann. A téglagyár agárdi embereknek is adott munkát. De ők nem a gyár területén
dolgoztak, hanem kubikus munkát végeztek. Bontották a hegy oldalát, onnan termelték ki
a földet, amiből a téglások a vályogot vetették. Hatan, nyolcan, vagy talán még tizen is
dolgoztak ott. A gyártól mintegy kétszáz méter távolságra vagy talán messzebb is, lépcsőzetesen faragták a hegyet. A kitermelt földet csillék szállították a gyár mellé.
Egy alkalommal én is dolgoztam a téglagyárban. Úgy emlékszem, hogy az
1951-es év nyarán volt. A nyolcadik osztályt befejezve Szokodi Feri barátommal ott találtunk lehetőséget arra, hogy egy kis pénzt keressünk. Stócoltuk a téglát. Ami azt jelenti, hogy a kemencéből frissen kitalicskázott téglát oszlopokba raktuk. A tégla szinte még
forró volt, ezért e célra kialakított védőkesztyűben dolgoztunk. Nem kellett megszakadni
a munkában, és amikor nem jött a csille, buktunk egyet a Sióban, mert csak pár méterre
folyt a víz.
Öreges sétáink szinte naponta vezetnek ki a Siópartra. Minden ilyen alkalommal elkerülhetetlen az emlékezés. A téglagyár is sokszor eszembe jut. Keresem a helyét, ami már nincsen, mert az 1956-os jeges árvíz után újjáépítették a Sió töltéseit, és a
meder is behúzódott a hegy alá a hajdani téglagyár helyére, ami eltűnt, kikopott már az
emlékezésből is. Csak ott maradt valami nyom, ahonnan a földet kubikolták. Ott nem nőnek se fák, se bokrok. A hajdani sárgaföld megbarnult, a bozótos között olyan, mint egy
nagy sebhely, amit az idő nem tud begyógyítani.
2010. január 19.
írta:Szabadi Mihály
Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő.: Rikker Anita ,megjelenik: havonta;
szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu, web: www.sioagard.hu

