
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sióagárd Község Önkormányzata 

SIÓAGÁRDI KRÓNIKASIÓAGÁRDI KRÓNIKA   

2014. JÚNIUS 

VIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 

 

                       HALFŐZŐ A RENESZÁNSZ JEGYÉBEN 
 

Sikeresen pályázott községünk a Sió-menti Művészeti Sokadalom a LEADER térségek közötti 

együttműködés pályázatban, a Sióagárd Jövője Alapítvány nevében. Az együttműködésben résztvevő 

települések Mátyás király megkoronázásának 550. évfordulóján  

az uralkodó kora előtt tisztelegnek.  

A pályázó települések (Sióagárd, Kölesd, Harc, Pálfa, Medina, Sárszentlőrinc, Kajdacs, Kistormás) a 

reneszánsz kor egyes területeit kívánják bemutatni.  

Sióagárdon a „Reneszánsz a konyhában” sorozat első eseménye a XX. Sió-menti Országos  

Halfőző Verseny lesz 2014. június 21-én, a Leányvárban. 
 
A részletes programfüzet már kikerült minden ház postaládájába, ezúton hívunk mindenkit még egy-

szer, hogy látogasson ki a Leányvárba, hozza magával barátait, ismerőseit, igazán színes programkínálat várja majd az 

idelátogatókat! 
 

Mindenkit buzdítunk, hogy nevezzen be a halfőzőversenybe (a korábbi évekhez hasonlóan halászlé és vegyes halétel 

kategóriában indulhatnak), a nevezési díj sem változott, 2.000.- Ft lesz, amit a regisztrációkor kell megfizetni. 

Idén is meghirdetjük a süteményversenyt édes- és sós kategóriában, jelképes 200.- Ft-os nevezési díjjal. Nevezni a szín-

padnál lévő regisztrációs pultnál lehet, ugyanott, ahol a halételekkel. 
 

Idén nemcsak Mátyás király megkoronázásának évfordulóját ünnepeljük, hanem  

a Halfőző rendezvényünk is XX. alkalommal való megrendezését is!!! 

A jubileumi évfordulóra emléktallért “veretett” az Önkormányzat, amit maga Mátyás király oszt majd szét a Leány-

várban, sétálván a pincék közt. 
 
Idén is sok program szól a gyerekeknek, de. 11-től a Fecske Bábcsoport adja elő idén aranyminősítést nyert meseda-

rabját, aztán a Langaléta Garabonciások mókáznak gólyalábon, majd Vándormuzsikus szórakoztatja a gyerekeket. 

Eközben egész nap Toma és csapata várja a játszani vágyókat a Kincses udvarban, középkori játékokkal, vetélkedőkkel, 

díjakkal is készülnek a közönségnek. 
 

15 órakor egy igazán érdekes, mesébe ágyazott, néptánccal színezett előadást ajánlunk az egész család figyelmébe, a 

Virtus Kamara Táncegyüttes adja elő “Egyszer volt...” című táncos mesejátékát, amivel már sok helyen megfordultak 

szerte az országban. 
 

Hazai közönségnek táncol 16.30-kor a Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület, legutóbb a tavalyi Aratónapon láthattuk 

őket, elnéztük volna reggelig is. 
 
A Halfőzőverseny és a sütiverseny eredményhirdetése következik ezután, majd az Orosházi Fúvószenekar játszik, a na-

pot a Bartina zenekar előadása zárja. 

HELYSZÍNVÁLTOZÁS!!!! 
 

Kádár Ferkó fotószínháza a Ferencz Pince és a Probus Pince közti területen kap helyet,  

ott keressék a jólismert paravánt a múltba utazni vágyók! 
 

VÁRKIRÁLYNŐVÁLASZTÁS!!! 
 

A Leányvárban szavazócédulákat oszt Mátyás király, a legtöbb cédulát összegyűjtő leányzó elnyeri a Várkirálynő címet.  

A cédulákat du. 15 óráig lehet leadni a Várinformációnál. Hajrá! 
 

TALÁLKOZZUNK A LEÁNYVÁRBAN, ÉREZ-

ZÜK JÓL MAGUNKAT EGYÜTT! 

Info: 437-309 
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NYÁRKÖSZÖNTŐ, GYERMEKNAP FALUNAP 
 

A Nyárköszöntő program május 30-án, pénteken kezdődött, amikor fel-

avattuk a település új, pályázati támogatással létrehozott piacterét. Háry János 

polgármester kiemelte, a helyi termékek végre helyben érhetnek célt, a terme-

lők könnyebben tudják értékesíteni portékáikat, és a falubeliek is egyszerűb-

ben jutnak hozzá a garantáltan jó minőségű zöldségekhez, gyümölcsökhöz.  

A piactér kapujában kapott helyett „Bözsi néni” szobra, amely a sióagárdi 

kofákat szimbolizálja, akik korábban éveken át a szekszárdi piacra vitték azt, 

ami a ház körül termett. A szobor Szatmári Juhos László alkotása. Az átadásra 

kitelepült helyi kofák pillanatokon belül értékesítették portékájukat nagy ré-

szét, jó hangulatban ballagtak át a Művelődési Házba, ahol  Kövesdi Mihály 

naiv festő képeiből nyílt kiállítás, majd az Ünnepi testületi ülés vette kezdetét. 

A rendezvényen átadták a település idei elismeréseit, a Sióagárd Díszpol-

gára címet Tarr György, Leányfaluban élő festő-restaurátor művész kapta. A falu ezzel fejezte ki köszönetét a temp-

lom tavaly befejezett belső felújításáért. 

A Sióagárdért Emlékérmet ketten vehették át. Neumann Zoltán az utánpótláskorú labdarúgókkal elért kiemelke-

dő eredményeinek köszönhetően, míg Szűcs József vállalkozó a helyi civil 

szervezeteknek nyújtott anyagi és erkölcsi támogatás elismeréseként kapta 

meg a díjat.  

Átadták a Sióagárd Bora címet is, ezt Huber János 2013-as évjáratú vörös 

cuveé-je érdemelte ki idén, amelyből kóstolhattunk is az estet záró állófogadá-

son. 

Az ünnepi pillanatokhoz méltó műsort a Garay János AMI sióagárdi tagis-

kolájának színjátszói adták, közönség elé álltak a versmondók - Felszegi Ka-

milla, Fábián Panna és Deli Bence -illetve Apari Gréta és Daradics Dóra zon-

goráztak 

Szombaton gyereknapi programokkal folytatódott a Nyárköszöntő a ját-

szótéren, az óvónénik, dadusok, és a tanárnénik segítségével, illetve családok, baráti társaságok bográcsoltak az isko-

la udvarán. Délután Majoros Ágnes bábelőadását nézhették meg a kicsik, aztán a Bad Times zenekar koncertjére 

tombolhattak a nagyok. A napot retróbuli zárta. 
 

Ezúton köszönjük a közreműködők, segítségnyújtók, önkéntesek munkáját, felajánlását!  
 

Az eseményről képek a www.sioagard.hu oldalon láthatók 

 A vétek 
 

Meleg júliusi nap volt. A Barán nyújtózkodó réten az első kaszálás után nem nőtt a fű, sarjút kaszálni nem lehetett. Legeltetők sem voltak, mert a 

marhák nem találtak ennivalót. A gyalogútnak cserepesre repedezett a földje, a kerékvágóban dagadó por égette a talpunkat. 

Hárman bóklásztunk a fakóra kopott réten, a negyedik osztály után dologtalanul, mert a keményebb nyári munkákra még nem fogtak be bennünket. 

Némi tanakodás után elhatároztuk, hogy megnézzük a vargyú csapdákat. 

Előző napokban, látva a tarlón keresgélő vargyúkat, kigondoltuk, hogy megfogunk néhányat. Kis cövekeket vertünk a földbe, arra cérnát erősítet-

tünk, annak a végére pedig egy szem kukoricát. Naivan azt hittük, hogy másnap cérnával a csőrükben ott várnak bennünket a madarak. Nem így 

történt. A cövek, rajta a cérna mindenütt meg volt, de a kukoricaszemek eltűntek. Valami nálunk okosabb állat ürge, egér, fácán, vagy éppen vargyú 

nem is gondolva az együgyű vadászokra jóízűen megette. A kudarcot tudomásul vettük, és a tarló, meg a répaföld közötti borozdában megindultunk a 

Siópart felé. 

A Túlsóbarát kiszárította a tikkasztó napsütés, minden élet elmenekült belőle, a korábban üde zöld vízi gizgazok kifakultan, élettelenül rogytak le a 

zsombékokra, száraz lábbal keltünk át a tavaszi tocsogók helyén. 

A töltésre felkapaszkodva már derűsebb kép fogadott bennünket, mert a víz szélén növő fűzfák zöldek voltak, a folyó fölött mozgó levegő zizegtette 

a leveleket, a lombok alatt csalogató volt az árnyék. Odamenni azonban nem mertünk, mert ott már nem szokott járni a kasza, a fűzfák alját sűrűn 

benőtte a gaz, közte gyerek magasságú a csollány. 

A töltés tetején mentünk tovább. Céltalanul ődöngtünk, még csak nem is beszélgettünk. Egyszer arra lettünk figyelmesek, hogy a mi utcánkkal 

egyirányban kitaposott ösvény vezet a töltésre felfelé, és a másik oldalon le a víz felé. Tudtuk, hogy az öreg Szabó jár erre hetente többször is. Itt 

van a piszéző helye. 

Folytatás a 6. oldlaon 
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A HALFŐZŐ RÖVID TÖRTÉNETE  
 

A Sió-menti Országos Halfőző verseny az Alisca Bornapok záró rendezvényeként kezdődött 1994-ben. 

Ez a rendezvény Szekszárdon zajlott a Szekszárdi Borvidék Szőlő és Borkultúra Alapítvány szervezésében 

három napon keresztül, a negyedik záró nap pedig Sióagárd Leányvár Pincefaluban.  

Ferenc Vilmos szervező keresett helyszínt egy rangos főzőversenynek, de a városi főtereket elvetve egy 

hangulatos helyszínt talált itt a Leányvárban.  
 

A versenyzők és a zsűri meghívását, valamint az egész verseny lebonyolítását Faddi Varga Jánosra bíz-

ta, akinek már sok országos főzőversenyen való részvétel miatt ebben már rutinja volt.  

Az első bizony szokatlan volt az agárdiaknak, de maximális segítőkészségükkel kezdettől fogva sikerre vit-

tük. A zsűri-helyszínt ekkor Barsi Mihály biztosította (évekig), a zsűrit az  akkori polgármester Málinger 

József látta vendégül. 

A díjakat felajánlásként kaptuk, saját ajándékboltunkból is adtunk hozzá. A díjak felajánlóit családostul 

vendégül láttuk a halfőző napján.  
 

Sokan dolgoztak önkéntesként, társadalmi munkában a rendezvényen. A szervező bizottság ülést tartott 

a rendezvény előtti hetekben, helyszínbejárás is volt és mindenkinek megvolt a feladata: az eligazító táblák 

kihelyezése, zsűri elnök és zsűritagok meghívása, versenyzők értesítése, regisztrálás, zsűri helyszín, kultúr-

műsor, parkolás biztosítása, közlekedés rendje stb.  
 

A zsűrinek az évek során több gazda is adott helyszínt: Barsi Mihály, Vörös János, Kásler Antal, Faddi 

Varga János. Jeles zsűri elnökök voltak: Sobri Jóska Baracskáról örökös országos halfőző bajnok, Benke 

László Oszkár-díjas szakács-cukrász, Cey-Bert Róbert Gyula – a világ gasztronómiai szövetségének elnö-

ke, Varga Károly Oszkár-díjas szakács, Prykl József királyi szakács, Német Attila királyi szakács, Frank 

Sándor Oszkár-díjas szakács, Kovács János Venesz-díjas szakács. Legtöbb versenyző 80-90 fő is volt az 

ország minden részéről, még külföldről is.  
 
Hat kiállítást rendeztünk abból a magángyűjteményből, ami 2005-ben a a Hímzésmúzeumban kapott  

állandó helyet.  
 
2003-ban a szekszárdi rendezvénytől leszakadva a Sió-menti Országos Halfőző verseny önálló lett. A 

színpadnak Savanya Géza adott 13 évig helyszínt a saját területén, míg a vállalkozásában bekövetkezett 

változások miatt ez már nem volt lehetséges, így költözött a színpad a Leányvár központi helyére 2008-

ban.  
 

Dióhéjban így foglaltuk össze ennek a kiteljesedett „Halfőzőnek” a történetét.  
 

Az idei Halfőző rendezvényen sok képpel illusztrálva az első 13 év története megtekinthető a Margit 

Pincénél. 

 

Faddi Varga János 

és neje 

Vargáné Kovács Veronika 

 

    Köszönjük az egykori rendezőknek, szervezőknek a 

nívós rendezvény életrehívását! 

   Igyekszünk a következőkben is maradandót alkotni, 

hisz 2008 óta is egyre színvonalasabb, sok érdeklődőt 

idevonzva tartjuk fenn a Halfőző hírét.  

 3 SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 



 4 SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 

SPORTHÍREK 
 

17. forduló, Decs - Sióagárd 0:8 (0:2)  2014.04.27.  

Decs: 50 néző 

Vezette: Mészáros 

Sióagárd: Szegletes - Sólyomvári, Kelemen, Tóth Adri-

án (Auth G.) Dombi (Auth P.)- Győrfi G., Horváth P. 

(Vajda), Acsádi, Smidt – Orosz, Tóth Attila 

Edző: Szabó Tibor 

13. perc: Orosz szabadrúgásból, 25m-ről a bal alsó sa-

rokba bombázott. (0:1) 

34. perc: Horváth P. jól ugrotta ki a bal szélen Győrfi G.- 

t, aki közelről a hosszú sarokba passzolt. (0:2) 

46. perc: Horváth P. betört a 16-on belülre Tóth Attilá-

hoz adott, aki okosan a bal sarokba passzolt. (0:3) 

50. perc: Horváth P. jól ugrotta ki Oroszt, aki szépen 

emelt a kifutó kapus felett a hálóba. (0:4) 

56. perc: Smidt jó labdát adott Győrfi G.- nak, aki a kapu 

közepébe passzolt. (0:5) 

57. perc: Orosz jobb oldali beadását Auth P. kapásból a 

jobb felső sarokba bombázta. (0:6) 

62. perc: Tóth Attila jól kényszerítőzött Orosszal és a 

visszakapott labdát a bal sarokba lőtte. (0:7) 

77. perc: Acsádi két csel után balról lőtt a kapuba. (0:8) 

Góllövők: Orosz (2), Győrfi G.(2), Tóth Attila (2), Auth 

P., Acsádi 

Jók: Kelemen, Tóth Adrián, Horváth P., Orosz, Tóth 

Attila 

Összefoglalva: Nagyon rossz talajú pályán, legfeljebb 

közepesnek mondható teljesítménnyel, gyenge, de végig 

nagy akarással küzdő ellenfelet győzött le csapatunk. 

Ifjúsági csapatunk: kísértetiesen hasonló eredményt ért 

el. Azaz 8:0 (2:0) arányú győzelmet aratott. 

Góllövők: Orbán (2), Szabó B. (2), Sági (2), Kovács és 

Feller 
 
18. forduló, Sióagárd – Dunakömlőd 1:2 (0:1), 2014-

.05.04. 

Sióagárd: Szegedi- Auth G., Kelemen, Orosz (Hámori), 

Vajda- Smidt P., Horváth P., Acsádi, Sólyomvári- Tóth 

Attila (Dombi), Győrfi G. 

Edző: Szabó Tibor 

43. perc: Védőink tehetetlenkedtek a 16-os előtt, a labda 

végül Csemer elé pattant aki 17m-ről a jobb alsó sarokba 

lőtt. (0:1) 

47. perc: Acsádi adott el egy labdát a félpálya környé-

kén, az ellentámadásból a jobb oldali beadást a befutó 

Farnek a léc alá lőtte. (0:2) 

67. perc: Egy 16-ról visszagurított labdát Acsádi 18m-

ről, kapásból a bal alsó sarokba lőtte. (1:2) 

Góllövő: Acsádi 

Jók: Orosz, Vajda, Smidt, Horváth P. 

Összefoglalva: Csapatunk már- már szokásos módon, 2 

gólhelyzetet ajándékozott az ellenfélnek, aki ezt ki is 

használta. Ezután játékosaink, főleg a mérkőzés utolsó 

negyedében, nagy erőfeszítéseket tettek az egyenlítésért 

de végül ez nem sikerült.  
 
Több kulcsjátékos (Kész, Tóth F., Mosonyi és a sérülés 

miatt korán lecserélt Tóth Attila) hiánya miatt ez az ered-

mény tisztességesnek mondható. 

Ifjúsági csapatunk: kissé nehezen lendült játékba, de 

végül 5:0 (1:0) arányban magabiztosan győzött. 

Góllövők: Simon Gy. (2, 1-et 11-ből), Sümegi, Schaffler, 

Kovács K. 
 

19. forduló, Szekszárd UFC – Sióagárd 1:2 (0:1) 

201405.11. 
 

Szekszárd: 80 néző 

Vezette: Fülöp 

Sióagárd: Szegedi- Auth G., Sümegi, Tóth Adrián, Vaj-

da (Sági) – Győrfi G. (Vass), Horváth P., Acsádi (Auth 

P.), Smidt- Orosz, Simon Gy. 

Edző: Szabó Tibor 

44. perc: Smidt előreívelését a hazai védő röviden adta 

haza, Simon Gy. rácsapott a labdára, elhúzta a kapus 

mellett és az üres kapuba passzolt. (0:1) 

46. perc: a hazaiak támadója 25m-ről, jobbról nagy gólt 

lőtt a jobb felső sarokba. (1:1) 

67. perc: Simon Gy. gyönyörűen vett át egy előreívelt 

labdát, átrúgta a védő lába között, kapura tört, és 25m-ről 

a kint álló kapus fölött a léc alá emelt. (parádés gól volt)

(1:2) 

Góllövő: Simon Gy. (2) 

Jók: Az egész csapat dicséretet érdemel. 

Összefoglalva: Az első 10-15 perc megilletődöttsége 

után fokozatosan jött fel csapatunk és igazi csapatként 

küzdve nem várt, de megérdemelt győzelmet aratott. Az 

ifiből felkerült fiatalok (Sümegi, Tóth Adrián, Sági, Vass, 

Simon Gy.) nagyon jól játszottak. 

Ifjúsági csapatunk: nem játszott, mivel az UFC -nek 

nincs ebben a bajnokságban csapata 
 
20. forduló, Sióagárd-Bátaapáti 2:1 (0:0) 2014.05.18.  

Sióagárd: 120 néző 

Vezette: Kardos 

Sióagárd: Szegletes-Auth G. (Czinege), Mosonyi, Tóth 

Adrián, Dombi, (Sólyomvári)- Smidt (Erlich), Horváth 

P., Acsádi, Győrfi G.- Orosz, Tóth Attila (Kelemen) 

Edző:Szabó Tibor 

49.perc: Acsádi bal oldali szögletét Orosz a bal felső 

sarokba fejelte. (1:0) 

51.perc: Acsádi jobb oldali szabadrúgását Orosz ezúttal 

a bal felső sarokba fejelte. (2:0) 

72.perc: A jobb oldalon szabadon hagyott Ignácz 18m-

ről nagy gólt lőtt a bal felső sarokba. (2:1) 

Góllövők: Orosz(2) ill. Ignácz 

Jók: Mosonyi, Tóth Adrián, Horváth P., Orosz 

Összefoglalva: Jól kezdett csapatunk, de a kínálkozó 

helyzeteket elhibázták. A 2. félidő elején gyorsan szerzett 

2gólós előnyt a csapat, de több helyzetet is elpuskáztak a 

támadóink. A hajrában kapott gól izgalmassá tette a vég-

játékot, de végül sikerült az előnyt megőrizni. 
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Ifjúsági csapatunk: 1:0 (1:0)- ás győzelmet aratott, ami 

azt jelenti, hogy a második a fordulóval a szezon befeje-

zése előtt már , megnyerte a bajnokságot. Gratulálunk a 

csapatnak! 

Góllövő: Schaffler 
 

21. forduló, Sióagárd- Gerjen 3:1 (0:0) 2014.05.25. 

Sióagárd: 130 néző 

Vezette: Botos 

Sióagárd: Szegedi- Auth, Mosonyi, Tóth Adrián, Dombi 

(Czinege)- Győrfi G., Acsádi, Horvárh P., Erlich 

(Kelemen)- Tóth Attila, Orosz 

Edző: Szabó Tibor 

63.perc: Szép vendég baloldali támadás végén az alapvo-

nalról visszaadott labdát Holweiger a jobb alsó sarokba 

lőtte. (0:1) 

75.perc: Orosz jól passzolt Kelemenhez a 16-on belül, 

aki 12m-ről a jobb alsó sarokba lőtt. (1:1) 

 

79.perc: Acsádi jobb oldali szögletét a berobbanó Tóth 

Attila a léc alá fejelte. (2:1) 

84.perc: Orosz szép cselekkel tört be  a 16-on belülre, jól 

játszott Tóth Attila elé, aki szépen emelt a bal sarokba. 

(3:1) 

Góllövők: Tóth Attila(2), Kelemen 

Jók: Mosonyi, Tóth Adrián, Horváth P., Tóth Attila 

Összefoglalva: A mezőnyben nem játszott rosszul csapa-

tunk, de az utolsó passzok rossz helyre mentek így alig 

tudtak gólhelyzetet kialakítani. A bekapott gól után nagy 

erőket mozgósítottak a játékosok és ezt siker is koronáz-

ta, mert 3 szép gólt szerezve biztosan győztek. 

Ifjúsági csapatunk: magabiztos, időnként könnyelmű 

játékkal győzött 11:0 (7:0)-ra. 

Góllövők: Szabó B. (5), Feller (2), Schaffler (2), Simon 

Gy., Tóth 
 

22. forduló, Mórágy – Sióagárd 8:0 (2:0) 

Mórágy: 70 néző 

Vezette: Hartunk 

Sióagárd: Szegedi – Auth G., Czinege, Tóth Adrián, 

Dombi (Sólyomvári) - Győri G., Kelemen (Smidt), Acsá-

di, Horváth P. - Orosz, Tóth Attila 

Edző : Szabó Tibor 

17. perc: Egy hosszú indításra Tóth L. ugrott ki és a této-

vázó védőink között 14 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. 

20. perc: Kovács J. váratlanul 25 méterről lőtt, Szegedi 

lábbal próbált hárítani, de a labda a léc alá vágódott. 

51. perc: Jobb oldali beadást Zalai zavartalanul fejelte a 

bal sarokba. 

72. perc: Jobb oldalról, 20 méteres szabadrúgásból Beré-

nyi a bal felső sarokba csavarta a labdát. 

73. perc Egy hosszú indításnál Dombi luftot rúgott és 

Kovács K. a jobb sarokba lőtt. 

80. perc: Védőink ismét nagyot hibáztak és Tóth L. a 

jobb sarokba lőtt. 

83. perc: Egy kipattanó labdát ismét Tóth L. rúgott ka-

pásból, 18 méterről a jobb alsó sarokba. 

86. perc: Ezúttal Kovács J. lőtt 20 méterről és a labda a 

kissé kint álló Szegedi felett a léc alá vágódott. 

Jók: Tóth Adrián, Horváth P. 
 
Összefoglalva: olyan mérkőzésen szenvedett súlyos ve-

reséget csapatunk, amelyet (bármilyen furcsán hangzik 

is) a kihagyott óriási gólhelyzetek alapján akár meg is 

nyerhetett volna. Sajnos az első 3 gólt védőink 

„rúgatták”, utána viszont amihez az ellenfél hozzányúlt 

arannyá változott, azaz gól lett. Döntetlen esetén is 1 

hellyel előrébb végzünk a tabellán. Összességében gratu-

lálni lehet a csapatnak mert 5. helyen végzett a bajnok-

ságban: 10 győzelem, 9 vereség, 30 pont és 45:38-as gól-

különbséggel. 

Ifjúsági csapatunk: Ezúttal 5:1 (2:1)-es győzelmet ara-

tott. 

Góllövők: Sümegi (3), Horváth V., Szabó B. 

Csapatunk megnyerte a bajnokságot veretlenül: 15 győze-

lem, 2 döntetlen, 117:7 gólkülönbség. 

 

Gratulálunk! 
 

Tudósító: Finta Mihály 

 

KEDVES SIÓAGÁRDIAK! 
 

Köszönöm szépen az eddig felajánlott  

terményeket, gyümölcsöket a konyha részére és 

továbbra is szívesen fogadok minden felajánlást

(pl. petrezselyemzöld, gyümölcs…) 
       

   
     

 Ringwaldné Balogh Katalin 

Élelmezésvezető 
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szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu, web: www.sioagard.hu 

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. 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  

     Az öreg Szabó foglalkozása után kapta ezt a nevet. Az igazi nevére nem is emlékszem. A háború végén költö-

zött a faluba, mert a házat, amelyben Budapesten lakott lebombázták. A feleségével együtt tengették az életüket.  

A Csarnokközben, majdnem velünk szemben, a Kiskanász Kata néném, meg a Csaplárék között volt egy ház, amely 

középen kétfelé volt osztva. Még az udvar is el volt kerítve. Két család lakott benne. Elől, hárman laktak, az igazi 

nevükre nem is emlékszem, Kocsándlinak, vagy Purzsának emlegették őket. Hátul a Lővingerék laktak apa nélkül 

nevelkedő sok gyerekkel, akikkel sokat játszottunk együtt az utcán. Ők valamikor, valamiért elköltöztek a helyük-

re telepedett a két öreg menekült. Az unokák is meglátogatták őket nyaranta, az egyik itt is ragadt a faluban.  

    Az öreg Szabó mindenféle rongyokból papucsot tudott készíteni, ebből kerített valamicske pénzt. Hogy vacsorá-

juk is legyen piszézni járt a Sióra, a törpeharcsákat szerette. 

Az öreg szabó által kitaposott út a víz felöli oldalon a bokrok közé vezetett. Vezetett minket is. A fűzfák előtt 

megálltunk, mintha tanakodnánk. Kimondani nem mertük, de féltünk bemenni a sűrűbe. Aztán mégis csak beme-

részkedtünk. Az árnyék alatt kitaposott horgászhely volt, kicsit felbátorodtunk. 

A víz szélén, négy-ötméternyi szakaszon nem voltak bokrok, itt a víz folyása is megcsöndesedett, ideális horgász-

hely volt. Lapos szénacsomó jelölte a helyet, ahol az öreg üldögélni szokott, és az ágasok is ott voltak a víz szélé-

be tűzve. Leültünk a hideg földre, néztük a vizet, folyásában csodáltuk az állandóságot. Próbáltuk megszámolni a 

víz színén szánkázó molnárkákat. A benyúló bokrok ágait le-föl hajtogatta a sodrás, nyomukban apró forgók kelet-

keztek, amik el is haltak néhány fordulat után. Az árnyék hűvösében jól éreztük magunkat.  

Mindenféle vízi történeteket mondtunk egymásnak, kifogott nagy halakról, meg arról, hogy olyan ember is van, aki 

a víz alá bukva kézzel fogja a halat. Lemerülve megkeresi a halak fészkét, ott szelíden végig simogatja a pontyot, 

aztán fogást keresve rajta kiemeli a vízből. 

Eszünkbe jutott a roncs. A horgászhely fölött nem sokkal ott volt kikötve valaha az öreg Burkus hajója. Vállalkozó 

szellemű, sok mindent megpróbáló parasztember volt, hajót is tartott, amely egyszer kikötve mindörökre ott 

maradt a fűzfák árnyékában, a gazdája feléje sem nézett. Idővel a víz birtokba vette belül is, félrebillenve leült a 

fenékre, kívül-belül beborította az iszap. Deszkái korhadni kezdtek, egy-egy nagyobb áradáskor elúsztak a letöre-

dezett darabok, már csak a csonkok látszottak. 

Nézzük meg! A fűzfaágakat félrehajtva csak néhány korhadt deszkát lehetett látni, ami kiemelkedett a vízből. 

Békák hűsöltek alattuk. 

   Kis idő múlva újra a töltésen ballagtunk lefelé. A téglagyárral szemben ladik volt kikötve. Ott bokrok sem voltak, 

a nagyobb gyerekek fürödni szoktak itt. Leereszkedtünk a ladikhoz. A fürdés eszünkbe sem jutott, mert úszni még 

nem tudtunk. De azért a víz szélébe beleléptünk. Először csak bokáig, aztán térdig, aztán a ladik szélébe kapasz-

kodva csak-csak megmártottuk magunkat. Nekivetkőzni nem kellett, mert a szokásos nyári viseletben, klott gatyá-

ban voltunk. A ladikot hintáztatva lubickoltunk egy kicsit, aztán futás fel a partra. Ugrándozva szárítkoztunk a 

napon. Lerúgtuk a klott gatyát, hogy kicsavarjuk, csak akkor néztünk szemérmesen körül, hogy nem lát -e bennün-

ket valaki. A kicsavart ruha kellemesen hűsített, amikor visszavettük. A töltés tetején futva mentünk tovább, a híd 

felé. 

Hosszan futottunk, egészen a zsilipig, ami már egészen közel volt a hídhoz. Ott megálltunk, lenéztünk a kifolyóba. 

Ha tiszta volt a vize, akkor lehetett látni a benne úszkáló halakat. Itt már nem voltak bokrok a víz szélében, és 

lehetett látni a varsakarókat. Mind a két oldalon voltak varsák, egy öreg halász dolgozott itt, aki nem messze a 

hídtól ez egyik présházban lakott. A ladikja a híd alatt volt kikötve, ott volt a bárkája is, amiben a halakat tartotta, 

és ott szokta kiszolgálni a vevőket is. Reggel, meg este halászott, ilyenkor pihent a hűvös présházszobában.  

     Nem beszéltünk össze, de mind a hárman egyszerre késztetést éreztünk arra, hogy közelebbről is megnézzük a 

ladikot, meg a bárkát. Átmentünk a hídon, és a másik oldalon leereszkedve az öreg halász kitaposott útján odaset-

tenkedtünk a híd alá. 

A tágas nagy ladik meg sem mozdult a csendesen folydogáló vízen, hosszú lánca a part oldalába vert vasrúdra volt 

rátekerve, benne volt az evező is. Egy ideig álldogáltunk, aztán mintha valami vonzott volna bennünket nagy 

óvatossággal mind a hárman belementünk a ladikba. Leültünk a deszkára, néztük egymást, meg a vizet, nem 

beszéltünk. Egy idő után a bárkára tévedt a tekintetünk. A ladik oldalához volt kötve, a fedele egy szintben volt a 

vízzel. Látni lehetett, hogy minden oldalába lyukak vannak fúrva, hogy azon állandóan cserélődhessen a víz, hogy 

a benne tartott halak minél tovább életben maradjanak. Zár nem volt rajta, az ajtónak szolgáló fedelet egy ügyes 

mozdulattal le lehetett venni. 

    Nagy úr a kíváncsiság. Mintha valami megbabonázott volna bennünket, egymás után hajoltunk oda a bárka fölé, 

és kotorászni kezdtünk benne. A halak éltek, de a bárkában lelassulva nem ellenkeztek, és egyszer csak azon 

kaptuk magunkat, hogy ott állunk a ladikban, mindegyikünk kezében egy-egy nagy hal van, állunk, nézünk egy-

másra, és nem tudjuk, hogy mit akarunk, hogy mitévők legyünk. És ahogy ott tíblábolunk egyszer csak meglátjuk, 

hogy a másik oldalon a híd alatt, a bicikli kormányára támaszkodva ott áll Balogh János a kisbíró. Nem szól sem-

mit, csak néz bennünket, csak néz, még a fejét sem mozdítja meg. 

Az ijedtségtől béna dermedtség lett úrrá rajtunk. Egy darabig mozdulatlanul álltunk, a kisbíró sem mozdult. Aztán 

óvatosan visszaraktuk a halakat a bárkába, kiléptünk a ladikból, kióvakodtunk a híd alól, aztán futás.  

Nem tudom, hogyan értem haza. Az esetnek nem lett következménye, soha senkivel nem beszéltem róla, a kisbíró 

is hallgatott. Talán ott sem volt, talán nem is láttuk. Talán álom volt az egész. Egy azonban biztos. Álmaimban néha 

szoktam látni a kisbírót, amint ott áll a híd alatt, csak néz, csak néz, majd eltűnik a semmiben, mintha az álomban 

is csak álmodtam volna. 

Írta: Szabadi Mihály 
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