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FARSANG AZ ÓVODÁBAN 
 

Február 12-én sehol a világon nem volt annyi az egy m2–re eső herceg-

nők, királylányok és szuperhősök száma, mint a sióagárdi óvodában. Ter-

mészetesen a farsangon.  

A gyerekek láthatóan élvezték, hogy az óvónénik is jelmezbe öltöztek és 

hogy kicsit felborult a napirendjük. A reggelit igyekeztek minél hamarabb 

letudni, hogy mehessenek táncolni, futkosni. Éva néni és János bácsi – 

akik hetente egyszer néptáncra oktatják a gyerekeket – jó érzékkel kötöt-

ték le a lurkók szabad vegyértékét, így előbb-utóbb mindenki beállt tán-

colni, majd párokba rendeződtek. Táncolt itt a tigris a királylánnyal a pók 

a pompomlánnyal, Scooby-doo a hercegnővel és még sorolhatnám.  

Külön ajándék a piciknek, hogy farsangkor csak „rövidet” alszanak 

ebéd után, így délután még folytatódhatott a maszkabál. 
 

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

BÖZSI NÉNI 
 

Az önkormányzat régi terve, hogy a település központjában egy piacot alakítson ki. Elkészültek a tervek, pályázatot is 

nyújtott be a célra. A készülő piactérhez kapcsolódóan született ötlet nyomán Szatmári-Juhos László szobrászművész egy 

sióagárdi piacos asszonyt ábrázoló szobrot tervezett. A tervezgetés közben Bözsi néninek keresztelt, életnagyságú bronz 

szobor megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap 2,5 millió forinttal támogatta, melyet a Sióagárd Jövője Alapítvány – az 

önkormányzattal együttműködve – további 500 ezer forinttal tud kiegészíteni, egy másik pályázat révén. Sajnos még min-

dig hiányzik körülbelül 500 ezer forint ahhoz, hogy a szobor elkészülhessen. 

Szatmári Juhos László szobrászművész, -  a pályázatírással már megkezdett jó hangulatú előkészítő, tervezői munkának 

köszönhetően, - a lehetőségekhez alkalmazkodva kész együttműködni. 

Tudjuk, nem létfontosságú a település fejlődése szempontjából a szobor ügye. Meggyőződésünk azonban, hogy egy falu 

lakóinak nemcsak épületekre, utakra és árkokra van szüksége, hanem olyan kedves szimbólumokra, szívet-lelket melenge-

tő alkotásokra is, mint amilyen, - reményeink szerint – ez a szobor lesz. 

Folytatás a 2. oldalon 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A KÖZFOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN FOGLALKOZTATOTT             

MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott természetes 

személy (közfoglalkoztatott), valamint a pályázóval közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint eltartott 

gyermeke/gyermekei részére üdülési, pihenési célból pályázatot hirdet.  

Pályázatot az a közfoglalkoztatott nyújthat be, aki a közfoglalkoztatási jogviszonyát igazolja a pályázat mellékle-

teként benyújtandó munkáltatói igazoláson. 

Folytatás a 4. oldalon   

 

BORVERSENY 

 

A 90 ÉVES MAROSI MIHÁLYT 

KÖSZÖNTÖTTÜK 

 

A HÍMZŐSZAKKÖR  

BUDAPESTEN 

 

2. oldal 

 

SZOMSZÉDOLÓ 

3. oldal 

 

A CSALÁDGONDOZÓ FELHÍVÁSA 

4. oldal 

 

FARSANGI TIKSZEDÉS  

SIÓAGÁRDON 

Szabadi Mihály írása 

6. oldal 

http://www.sioagard.hu
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BÖZSI NÉNI 

 
Bözsi néni kedves színfoltja lenne a település jelenlegi, kicsit unalmas, füvesített központi területének. A faluba 

ki - és betérők mind elhaladnak mellette, így jövet-menet köszöntené őket, talán még hallani is fogjuk, amint mosoly-

gósan megkérdi a szembejövőtől, ahogy az idősebbek  még ma is köszöntik az ismerősöket: „Mész?” 

Bözsi néni nemcsak a piacozásról híres sióagárdi asszonyoknak állítana emléket, hanem szimbolizálná az élő sió-

agárdi hagyományokat, a hagyományos paraszti kultúrát, annak újraéledését, a régiek tiszteletét, és jelezné, hogy 

ennek a különleges, minden más tájegységtől, - a közeli Sárköztől is – teljesen önállóan fejlődő sióagárdi kultúrának 

mennyi elemét őrzik még ma is a helyiek. 

A szobor egyúttal a Sióagárdhoz, a közösséghez tartozás szimbóluma, melyet a település lakói lokálpatrióta érzel-

mektől vezérelve és a hagyományokat tisztelve állítanak, a felnövekvő nemzedék és önmaguk önbecsülését, büszke-

ségét is erősítve. 
 

Kérjük, ha teheti, támogassa a terv megvalósulását!  

Az adományok fogadására a helyi takarékszövetkezetben a Sióagárd Jövője Alapítvány számláján van mód.  

Kérjük a közlemény rovatban a „BÖZSI NÉNI” megjegyzést feltüntetni. 
 

Minden segítségnek, adománynak nagyon örülünk, és  –  Bözsi néni nevében - nagy tisztelettel előre is köszönjük! 

    

      dr. Varga Katalin titkár 

      Sióagárd Jövője Alapítvány 

 
SIÓAGÁRDI SZŐLŐSGAZDÁK, BORKÉSZÍTŐK! 

 

Ebben az esztendőben is megrendezésre kerül a már hagyományos sióagárdi borverseny. A borverseny ter-

vezett időpontja 2013. április eleje. A rendező Leányvárért Egyesület és Sióagárd Község Önkormányzata vár 

minden versenyzésre vágyó sióagárdi gazdát.  

A borversenyen való részvétel feltételei az elmúlt évhez képest nem változnak. A részletes felhívás a Sió-

agárdi Krónika márciusi számában jelenik meg. 

 

A HÍMZŐSZAKKÖR BUDAPESTEN 

A Sióagárdi Hímzőszakkör február 19-én meglátogatta a Budapes-

ti Néprajzi Múzeumot, ahol Katona Edit főmúzeológus vezetésével 

tanulmányozták a raktáron lévő sióagárdi hímzett textíliákat.  

Vargáné Kovács Veronika, a szakkör vezetője elmondta, hogy 

céljuk a mintagyűjtés és a minél régebbi motívumok felkutatása, és 

továbbéltetése. 

 
MAROSI MIHÁLYT KÖSZÖNTÖTTÜK 90. SZÜLETÉSNAPJÁN 

 
Január 29-én ünnepelte 90. születésnapját Marosi Mihály, akit Háry János polgármester és 

Leicz Péter igazgatási ügyintéző köszöntött fel. Az ünnepeltnek átadták Orbán Viktor minisz-

terelnök köszöntő oklevelét, amit Miska bácsi megtisztelve vett át.  

Miska bácsi egész életében dolgozott, főleg az állatokkal szeretett foglakozni. Nagyon szép 

marhákat nevelt, nem egy közülük tenyészállat lett. Az állattartással kapcsolatban mindig szí-

vesen adott tanácsot másoknak. A beszolgáltatások, a kuláklistázás idején sok megpróbáltatás 

érte. Ma is jó egészségnek örvend, és még dolgozik a ház körül. 

Születésnapján 20-an köszöntötték, köztük két fia, négy unokája és hat dédunokája. 
 

Kívánunk Miska bácsinak további szép, egészségben töltött éveket! 
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A Rákóczi utcában lakik Nemes Zoli, Ternyei Gabi 

(akit két hosszú hajfonatáról biztos mindenki megismer), 

az 5 éves Luca, és a 6 hónapos Róza. Előszobájukban egy 

meseszép zöld cserépkályha ontja a meleget, kellemesen 

átfűtve a lakást. A nappaliban foglalunk helyet, a földön 

a kis Rozi elkerített birodalma. Luca azon gyerekek közé 

tartozik, aki szeretettel csüng a kistesóján. Könnyen in-

dul a beszélgetés, Luca állandóan ad témát, és közben 

remekül elszórakoztatja kishúgát. 
 
Mesélj Luca, milyen volt a farsang? Te valamilyen 

királynő voltál, ugye? 

Luca: Neeem, hercegnő! Ketten az Ágotával voltunk her-

cegnők, a többiek meg királynők. 
 

Beszéljetek arról, hogy ismerkedtetek meg? Te Zoli 

ugye sióagárdi vagy, adott a kérdés, hogy miért Gabi 

költözött ide, és miért nem fordítva? 

Zoli: Nagyszüleim sióagárdiak, ők ’56-ban költöztek ide. 

Édesanyámék Őcsényben laktak, ’85-ben jöttünk Sióagárdra 

lakni édesanyámmal, miután ők elváltak. Amikor a Gabival 

megismerkedtünk, 2006-ban egy erdélyi kiránduláson, ne-

kem már megvolt ez a családi ház, nem is gondoltunk arra, 

hogy elköltözzünk. Gabinak van két lakása máshol, ahova 

mehettünk volna, de mindketten szívesebben élünk egy ker-

tes házban. 

Luca: Nekem van ám fényképezőm és tudok is vele fényké-

pezni… 
 

Gabi téged már többször láttalak beöltözve is a népvi-

seletbe, ez már a sajátod? 

Gabi: Anyósom gyűjtögeti nekem apránként, és a Kovács 

(Bagyula) Ili néni szokott kölcsön adni. Ő jól ismeri anyuká-

mat, mert együtt dolgoztak. De lesz sajátom is. A Lucának 

már majdnem összeállt a repertoár, a Klári mama a főberu-

házó. A Lucának viszont én kezdtem el hímezni egy pruszli-

kot  három éve, de aztán visszamentem dolgozni, most meg 

itt a Rozi, úgyhogy már régen nem nyúltam hozzá… Meg-

mutatom, félig már készen van, és elöl is hagyom, hátha 

akkor folytatom… És látod? A falra azt a fehér sióagárdi 

mintát is én festettem, eltakarja a hajszálrepedéseket a ké-

ménynél… 
 

Mi tetszik neked a Sióagárdon Luca? Olyan szépen 

szoktál te is felöltözni a viseletbe! 
Luca: Igen, de mindig megsülök benne! 

Zoli: 2011-ben már délután 1 órától a Szekszárdi Szüreti 

Napokra öltöztettük. 34°C volt. Mikor a nagypostához értek 

a felvonulókkal, megkérdezte az Andrea óvónénitől, hogy 

„Mikor lesz már vége, mert mindjárt szétszakadok”. Ennek 

ellenére szeret beöltözni és vonulni. A Szigetvári Juditnak is 

van a Lucáról díjnyertes fotója, amin be van öltözve. 

(Mostanra már a mama ágya fölött lóg bekeretezve.) 

Gabi: Nekem tetszik ez a „folklórmánia”, persze jó értelem-

ben. Tetszik, hogy tiszteletben tartják a hagyományokat. A 

„Hímzésmúzeum” is egy nagyon jól sikerült könyv. Nem 

csak azért, mert benne van a Luca is, meg én is, de szerin-

tem sok mindenki megtalálja benne saját magát, vagy a ro-

konát, ismerősét. 

Luca: Apa! Lefényképeztelek! 
 

Hú, de jól sikerült, talán fotóriporter leszel? 
Luca: Igen és kutyákat is fogok oktatni. 

Gabi: Karácsonyra kapott egy mesekönyvet az öcsémtől 

Bojtiról, a legnagyobb szívű kiskutyáról, ő egy vakvezető 

egyébként, és azóta kutyaoktató szeretne lenni. 
 

A falu rendezvényeire el szoktatok jönni? 

Gabi: Általában igen, most mondjuk kevesebb időm van rá, 

de voltam pl. mézeskalácsot is sütni, a Zoli meg járdát épí-

tett az oviban. A Téli esték dátumát is beírta a naptárba. 

Zoli: A járdaépítés jó közösségépítő dolog volt, jöttek az 

anyukák is, hozták a sütiket, pogácsát. Nálunk pont a Luca 

babazsúrja volt előtte nap, a Gabi úgy sütött pogácsát, hogy 

ide is jutott. 
 

Mi a végzettségetek, mivel foglalkoztok? 

Gabi: 17 éve bankban dolgozom. Idegenforgalmi és szállo-

daipari technikumot végeztem, valutapénztárosként kerül-

tem be a bankba annak idején. Szinte a teljes ranglétrát vé-

gigjártam, munka mellett lediplomáztam, a Lucával GYES-

re értékesítési vezetőként kerültem. A Rozival meg pénz-

ügyi tanácsadóként. Jelenleg is iskolába járok, másoddiplo-

mázok a BGF-en Pécsett, most vagyok túl az első féléven, 

közgazdász leszek. Viszem a kislányt is, ő már két évesen 

diplomás lesz… A Zoli is nagy segítség ebben, általában ő a 

baby-sitter, ő kísér bennünket Pécsre a Lenke mamával fel-

váltva. Négy éve csatlakoztam a helyettes szülők táborához, 

úgyhogy ha a családsegítő szolgálatnak szüksége lesz ránk, 

akkor állunk rendelkezésükre. 

Zoli: ’98 óta, amióta végeztem az egyetemen (Keszthelyen 

a Pannon Agrártudományin) a szekszárdi Növényvédő állo-

máson dolgozom, növénykórtani szakelőadó vagyok. Nö-

vénybetegségekkel foglalkozom, ahhoz kapcsolódó kísérle-

tekkel. Ilyenkor télen előadásokat tartok, zöldkönyves tanfo-

lyamokon is. Évközben engedélyeztetési eljárások, minta-

vizsgálatok folynak, és még amit rám bíznak. 
 

Nagyszülőkre tudtok számítani? 

 Zoli: Mondhatjuk, hogy mindkét nagymama sokat segít. 

Gabi: Rozit még nem hagyom senkire. Az ovibál lesz az 

első, hogy a mama őrzi az álmát… 
 

Hogy érzed Gabi, sikerült beilleszkedned? Vannak 

barátaid a faluban? 
Gabi: Lehetnének mondjuk, összejárhatnánk… A Lucának 

ugye nem volt öt évig testvére, hiányzott neki egy társ. Egy-

két anyukával jóban vagyunk, de nem összejárós a kapcso-

lat. Néha Bakonyiékhoz átmegyünk mézért, játszunk egy 

kicsit, ők is voltak már nálunk… inkább Szekszárdhoz köt-

nek barátok. 
 

Szabadidőtöket hogyan töltitek? 

Zoli: Részben a ház körüli teendők foglalnak le, a gyü-

mölcsfák, a kert, aztán kirándulgatunk is. Most a Lucát fog-

juk megtanítani kétkeréken biciklizni. 

Gabi: Nekem van egy motorom, hat éve ott áll a garázsban. 

Virago típusú, egy chopper, utoljára 6 hónapos terhesen ül-

tem rajta. 
 

SZOMSZÉDOLÓ 
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Gabi sütőtökkel kínál, Luca gumicukorral, amit leltár-

ba is vesz. Elmondja Gabinak, hogy apa zöldet vett, a 

Judit meg fehéret és rózsaszínt.  
 

Zoli: Még az egyetemen alapítottunk egy Gazdászklubot, 

amely jelenleg is működik Keszthelyen. Készíttettünk egy 

kupát is diófából, mindegyikünknek névre szólóan, csontbe-

rakással, amin az egyetem címere van belevésve. A csontot 

én intéztem, az Illés Pisti hozott marhalábszárcsontot a vá-

góhídról. Amikor a kupát felavattuk, akkor határoztuk el, 

hogy minden évben találkozunk majd. 

15 éve minden évben megrendezzük ezt az összejövetelt, 

február 3. hétvégéjén. Most sajnos az ovibálra esik, ezért 

oda nem tudok elmenni. 
 

Meséljetek valami vicces, emlékezetes dolgot, ami itt 

esett meg veletek! 
Zoli: Luca mond vicceseket néhány ételre, amit az oviban 

eszik. Például múltkor, mikor hazajött, mesélte, hogy 

„Képzeld apa, vakaróni volt ebédre!” 

Gabi: Egyszer mentem valahová, még amikor a bankban 

dolgoztam, szépen kiöltöztem. Erre a Luca rámnéz és meg-

kérdi, hogy „Anya te pizsamában vagy?” 
 

A baba-mama klubba jártok? 

Gabi: A Luca három hónapos korától jártunk, a Rozival 

csak most kezdtük . Nagyon jónak tartom, hogy van ilyen 

összejövetel a kisgyerekes anyukáknak és babáiknak. Az 

Anita védőnéninek is én javasoltam, hogy folytassuk, ha 

szűkös is neki az a két nap, amit a faluban tölt… A baba-

masszázst is nagyon szerettem, azt még a Judit védőnéni 

csinálta, a Luca az első csoportjában volt. 

 
 

 

 

 

 

Min változtatnátok a faulban, ha lenne rá módotok? 

Zoli: Több utcában – a Rákócziban is – nagyon sok az úttes-

ten a kátyú. Jó lenne, ha ezeket kijavítanák. Aztán az útszé-

lek, árkok, vízelvezetés, járda… De tudjuk, hogy ez főleg 

pénzhiányból fakad. 
 

Kit ajánlotok következő riportalanynak? 
Zoli: Perjés Csabiék nem voltak még, ugye? Ott laknak a 

Kossuth utcában, és a Luca tavaly a kis Perjés Csabival volt 

nagy szerelemben… 

Luca: Majd húsvétkor festünk anyával cifra duplatojást ne-

ki. Majd te is kapsz apa! 
 

Készítette: Fábiánné Málek Judit 

FELHÍVÁS 
 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben használt bútorra, használt műszaki cikkre van szüksége és azt 

szerény anyagi körülményei miatt, nem tudja megvásárolni, jelezze a Családsegítő Szolgálatnál (7171 Sióagárd, 

Kossuth L u. 46.), szerdánként 10-12 óra között Székelyi Anikó családgondozónál, vagy ugyanebben az időben a 

74/437-022-es telefonszámon. 

Továbbá kérjük, hogy amennyiben még működőképes, de használaton kívüli mosógépe, tűzhelye, kályhája vagy 

egyéb háztartási eszköze, bútora illetve gyermekének megunt játéka, táskája, írószere, tornaszere, ruhája van, és azt 

szívesen felajánlaná rászoruló embereknek, jelezze szintén a fent megadott elérhetőségeken! 

 
Pályázati felhívás a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók számára 

A támogatás elnyerése esetén  

 a pályázó és vele közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint a pályázat benyújtásakor 

14. életévét már betöltött gyermeke 1.000,-Ft/fő önerő befizetésével, 

 a pályázat benyújtásakor 3-14 életév közötti gyermek 500,-Ft/fő önerő befizetésével  

veheti igénybe a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Üdülési Kártya segítségével az üdülési szolgálta-

tást.  

A pályázat benyújtható: 2013. március 20. napjáig a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető 

elektronikus pályázati adatlapon.  

A pályázattal kapcsolatos bővebb információ a hivatali idő alatt Leicz Péter igazgatási ügyintéző-

től kérhető.   

http://www.erzsebetprogram.hu
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A tabella állása a XI. forduló után 

Hely: Csapatnév J Gy D V Mérkőzés 
arány 

Pont Arány kü-
lönbség 

1. Sióagárd 11 9 2 0 84 26 20 58 

2. Yorgos SE 11 8 2 1 77 33 18 44 

3. TMSZSE-I 11 8 2 1 71 39 18 32 

4. SZIGA-TECH Báta 11 7 2 2 66 44 16 22 

5. Baja Ganz 11 5 2 4 61 49 12 12 

6. TMSZSE-III 11 3 1 7 52 58 7 -6 

7. Kakasd 11 2 3 6 44 66 7 -22 

9. TMSZSE-II 11 3 1 7 44 66 7 -22 

8. Fáklya SE Szd- Várdomb 11 2 1 8 34 76 5 -42 

10. Műszergyár 11 0 0 11 17 91 0 -74 

          

Szekszárd, 2013. 01.28.         

          

          Heronyányi István 

       versenybíróság elnöke 

 
SPORTHÍREK 

 
Sióagárd az asztalitenisz bajnokság őszi idényében ismét az első helyen végzett! 

           Gratulálunk a csapatnak! 

PROGRAMSOROLÓ 
 

február 26., 17.30 

TÉLI ESTÉK előadássorozat  

„A hülyeség kora” címmel  

Zöldtárs Alapítvány filmvetítése,  

utána kötetlen beszélgetés 
 

március 6., 18 óra 

TÉLI ESTÉK előadássorozat 

ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK MÁTYÁS KIRÁLY  

KORÁBAN 
Előadók: Faddi Varga János, fia és felesége –  

a királyi szakács család 

ÚJ TELEHÁZ NYITVATARTÁSI REND 
 

2013. március 1-től a Teleház nyitvatartási ideje az 

alábbiak szerint módosul: 

kedd:  8-12 óra 

szerda: 8-12 és 15-19 óra 

A többi napon a nyitvatartási idő nem módosul, szere-

tettel várunk mindenkit! 

 
TÉLI ESTÉK 

ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK MÁTYÁS KIRÁLY  

KORÁBAN 

 
Előadók:  Faddi Varga János, fia és felesége –  

     a királyi szakács család 

     Reneszánsz ételkóstoló: 1500 Ft/fő 
 

Előzetes igénybejelentés befizetéssel,  

a menüsor megjelölésével: 

Fábiánné Málek Juditnál a Művelődési Házban és 

Vargáné Veránál 

 

ÉTKEK, MELYEK BEMUTATÁSRA KERÜLNEK 

 „A”       

 Őzpástély tésztában csipkesásával   

 Juhhús újságban káposztafővel    

 Fényes littárium   

   

 „B” 

 Hétfüves hal éles lében 

 Sodrott hús köleskásán 

 Mézes, mandulás gyümölcskenyér  

 

március 14., 17 óra 

     Ünnepi megemlékezés 

Helyszín: Általános Iskola udvara 

utána átsétálunk a Kopjafához és        

mécsest gyújtunk 



 6 

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  

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 2. SZÁM 

 
Farsangi tikszedés Sióagárdon 

 
A farsang vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszakában még nem kezdődnek el a nagy mezőgazda-

sági munkák, a falusi emberek ráérnek bálozni. A sióagárdi szokások szerint a nagy mulatozások farsang 

végére maradnak. Farsang vasárnapján, hétfőn, és még húshagyó kedden is bált, mulatságot rendeznek. 

A három napos vigadozás farsang vasárnapján kora reggel kezdődik. A legénybandák összegyülekez-

nek. A fiatalabbak valakinek a házánál, a gyakorlottabbak a kocsmában hangolják magukat az éneklésre. 

Aztán megindulnak végig a falun, a bandához tartozó lányos házakhoz, hogy begyűjtsék az egész évben 

való táncoltatás adóját, ami nem más, mint egy tyúk, azaz tik, vagy jobb esetben egy kokas. A szerveződés 

kialakult rendje szerint négy – volt olyan esztendő, hogy öt – banda, azaz korosztály legényei indultak 

meg. A falunak más-más helyein hangzott fel a nóta, jelezvén, hogy melyik banda éppen melyik utcában 

jár.  

Korosztályonként másként szólt az ének. A legfiatalabbak, a mutálós kamaszok még csak tanulták a 

legénykedést. Néha komolykodva utánozták a nagyokat, máskor gyerekesen kiestek a szerepükből, de 

mentek, menniük kellett házról-házra, mert ezt követelte a szokás, a közösség rendje. Legénnyé válásuk 

próbatétele volt ez a nap.  Tették, amit ellestek az előttük járóktól, és amit rájuk hagyogattak a családban, 

amikor elindultak otthonról. Megjelenésük a lányos háznál is esemény volt, hiszen ott is tanulni kellett az 

illő magatartást. Volt, aki korainak tartotta, hogy legények járjanak a házhoz, de legtöbben szívesen látták 

a helyenként tétova adószedőket, és segítették is őket, ha nehezen tudtak megszólalni. A tik megkötözött 

lábakkal várta sorsát a tapogató alatt. 

Akik már gyakorlottabbak voltak magabiztosan jártak az utcán. A lányos házak kapuja előtt hangosab-

ban mondták a nótát, hogy biztosan meghallják odabenn. Várattak egy kicsit magukra, aztán benyitották 

az utcaajtót. Nagyot köszöntek, és bejelentették, hogy „Gyüttünk a tikér.” Hangjukat, magatartásukat az 

befolyásolta, hogy a házban lakó lányt mennyire táncoltatták az elmúlt időszak mulatságaiban. Mert tudni 

való, hogy voltak kapós lányok, meg olyanok is, akik sokszor árulták a petrezselymet.  Ha a lány anyja 

elégedetlen volt, az egész banda megkapta a „nyelvelevest”. De a legényeket illett egy kicsit szapulni 

akkor is, ha különösebb oka nem is volt annak.  

Az események színjátékszerűen zajlottak. Mindenkinek kialakult szerepe volt. A legények között 

hangadók voltak, akadtak beszédesebbek meg visszahúzódók. A háziak közül a lány illően öltözve jelen 

volt, de nem mint főszereplő.  A tárgyalófél az anya, aki szükség szerint ostoroz vagy pirongat. A legénye-

ket dicsérni nem illik. - Nem érdemlitek meg – mondja, de átadja a tikot. A család többi tagja néző. A leány 

apja háttérbe húzódva derűsen emlékezik a maga fiatalságára, borral kínálja, vagy éppen tüskés szemek-

kel, mogorván fogadja a legényeket, nem bocsátva meg a ház körül elkövetett alkalmi csíntevéseket.  

A játékra alkalom van most is, mert megesik, hogy a vigyázatlan legény kezéből véletlenül kiszabadul 

a tik. Azt meg kell fogni. Nosza, megindul a hajsza, amely felveri az egész baromfiudvart, a kergetőzés 

vége szinte minden esetben az lesz, hogy a nagy kavarodásban szintén véletlenül kokast fognak a tik 

helyett. Amíg a lábát megkötik, kitépik a farkatollát, és mire a háziasszony elsiratná, már a legények 

kalapján lengedeznek a magkokas tollai. Ezzel a banda indul tovább, néhány házzal odébb újra megszólal a 

nóta. A háziasszony pedig sopánkodva dicsekedik a bámészkodó szomszédoknak mondván: „Ezek a roha-

dékok meg nem elvitték a magkokast!” 

Némelyik banda cigányt fogad maga mellé, de a legügyesebbeket egész zenekar kíséri végig a falun. A 

muzsikaszó felhevíti a hangulatot, és az is előfordul, hogy megtáncoltatják a ház asszonyait. Ez a nap játék 

az egész falunak, az illendőség korlátai felszabadulnak, a szilajkodás a nap folyamán a szerint fokozódik, 

ahogy ürülnek a borosüvegek. A legények olyan lány házához is be-bemennek, aki nem a bandához tarto-

zik, de szokták táncoltatni. Itt újabb színjáték kezdődik, de a fizetség nem marad el. Az is előfordul, hogy 

némely asszony a más bandához tartozó legényeket is becsalja, és a felkínált tyúkkal próbálja kapósabbá 

tenni a lányát.  

A legidősebbek, a házasság küszöbén álló legények már több éves tapasztalatokkal járják az utcákat. 

Jól ismernek már minden portát, ahol bandabeli lány lakik. Az énekük szebben szól, mint a fiataloké, de 

már csak megszokásból mondják a nótát, tudják, hogyan nyílik a kiskapu, és otthon vannak az udvaron is. 

A színjátékot itt erősen befolyásolják a bimbózó szerelmek, az eligérések, de leginkább a tiltások. Tudott 

dolog, hogy a házasságok legnagyobb részt egyesség alapján köttetnek, ha a két fiatal szereti is egymást, 

az boldog ráadás.  

Az összegyűjtött tikok sorsa egyértelmű, a nagyböjtöt egyik sem éri meg. Paprikásként kerülnek az 

asztalra a közösségi helyeken, vagy a pinceszeren. Vasárnap nagy mulatság szokott lenni a Polgári Olvasó 

Körben, hétfőn a bandák külön mulattak, kedden ismét bált rendeznek, amit éjfélkor szigorúan berekesz-

tettek. Katolikus település lévén, a nagyböjtöt szigorúan betartották. 

A házasság után a legénybandák együtt maradtak, az asszonyok az uruk bandájához csatlakoztak. A 

nős emberek már nem jártak tikér, a farsangi vacsorára szánt tikokat az asszonyok adták össze. 

                                                                  Írta :Szabadi Mihály 

      

mailto:sioagard@interware.hu

