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 SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG  
 

Az UNESCO 2003-ban nemzetközi egyezményt fogadott el 

a szellemi kulturális örökség megőrzéséről. Az egyezményt az 

Országgyűlés a 2006. évi XXXVIII. törvénnyel kihirdette. Az 

Oktatási és Kulturális Minisztérium ennek szellemében kezdte 

meg a szellemi kulturális örökségvédelem nemzeti rendszeré-

nek felépítéséhez. 

Első lépésként az egyes közösségek, csoportok vagy egyének 

azon szellemi javait kívánja összegyűjteni, dokumentálni és 

közismertté tenni, amelyeket a közösségi emlékezet és tudás 

részeként mint élő örökséget ismernek és gyakorolnak. Mind-

ebben számít az érintettek kezdeményezésére, egyetértésére és 

részvételére. 
Folytatás a 2. oldalon 

HELYI TERMÉKEK 
 

Sok sióagárdi termelő, termesztő, kézműves, 

iparos, helyi termékes van, aki jó minőségű sió-

agárdi terméket, árut állít elő. Sok sióagárdi pedig 

szívesen vásárolna jó minőségű sióagárdi terméket. 

Az igények támogatása érdekében új kezdemé-

nyezéssel jelentkezik lapunk. 2011. decemberétől a 

helyi terméket előállító sióagárdi vállalkozók, ma-

gánszemélyek és őstermelők a Sióagárdi Króniká-

ban ingyenesen hirdethetik portékáikat. 

A sióagárdiakat pedig ezúton is arra buzdítjuk, 

hogy ismerjék meg és vásárolják a helyi terméke-

ket!  
Folytatás a 2. oldalon 

 

 

November 11-én tartotta Márton napi ünnepségét 

a Német Kisebbségi Önkormányzat.  Az immáron 

hagyománnyá vált lámpás felvonulás 18 órakor 

indult az óvodától.  

Az ünnepi műsorban  német nyelvű szavalatok 

hangzottak el a sióagárdi gyerekek tolmácsolásá-

ban, majd Hámoriné Glück Terézia megtartotta a 

Kisebbségi Önkormányzat éves beszámolóját.  

Ezt követően került elfogyasztásra a Márton napi 

ludaskása, és kóstolásra az újbor, az est végül éj-

szakába nyúló zenés mulatsággal zárult. 
 

SIÓAGÁRDI TEMPLOM 125 ÉVES JUBILEUMA 
 

 

   Szeretettel hívjuk a sióagárdiakat december 3-ára, hálaadó ünnepi Szentmisére, melyet Főtisztelendő Dr. Udvardy 

György egyházmegyénk főpásztora mutat be. 

   Olyan különleges ünnepre hívom Önöket, amikor őseink hitéért és küzdelmeiért adhatunk hálát a mindenható Is-

tennek és saját hitünkben megújulhatunk. A Szentmise után a falu Kultúrházában népi vallási és kulturális kiállítás 

megnyitójára kerül sor. A kiállításon az Egyházközség vallási életéből összegyűjtött imakönyveket, képeket, szobro-

kat mutatjuk be, valamint Stekly Zsuzsa tűzzománc képei és általános iskolás gyermekeink alkotásai is láthatóak 

lesznek. December 4-én 18 órai kezdettel a  Gagliarda Kamarakórus Adventi Hangversenyét tekinthetik meg a helyi 

Művelődési Házban. 

„Mindez azért történik, hogy Krisztusban mindent megújítsunk.” vö. X.Pius pápa 

    Sióagárdi Egyházközség nevében      

  Kürtösi Krisztián atya 
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KEZDEMÉNYEZÉS A SIÓAGÁRDI ÉLŐ HAGYOMÁNYOK 

 SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NEMZETI JEGYZÉKRE JELÖLÉSÉRE 
 

Jelenleg 11 örökség elem szerepel a nemzeti listán: a Népművészet Mestere díj kitüntetettjeinek tudása és tevékenysége; 

Busójárás Mohácson; A kunsági birkapörkölt karcagi hagyománya; Élő hagyományok Kalocsa kulturális terében: hímzés, 

viselet, pingálás, tánc;  Mezőtúri fazekasság; A magyar solymászat; A halasi csipkevarrás élő hagyománya; Matyó örökség 

– a hímzés, viselet, folklór továbbélése; Emmausz Bólyban, Pünkösdi templomdíszítés Menden és a Tikverőzés Mohán. 

A célokat megismerve, úgy gondoltuk, hogy Sióagárd élő hagyományai, a hímzés, a viselet, a tánc, a szokások, a 

hagyományos ünnepek, a népi és egyházi építészeti emlékek és még sorolhatnánk, mind érdemesek a megőrzésre, 

melyért közösen is tennünk kell.  Úgy gondoljuk, hogy a Sióagárdnak helye van a nemzeti jegyzéken. A nemzeti jegy-

zékre jelölés hosszú folyamat. A  listára kerülés egyik feltétele, hogy a hagyományok őrzői, a sióagárdi emberek , 

civilszervezetek és mindenki, aki a sióagárdi hagyományok iránt elkötelezett,  egyetértsen a  nemzeti jegyzékre kerü-

lésével.  

Úgy gondoljuk, hogy hagyományaink megőrzése halaszthatatlan feladat. Ennek érdekében várjuk minden közösségnek, 

csoportnak és magánszemélynek a jelentkezését, aki egyetért a kezdeményezéssel. Egyúttal várjuk a javaslatokat arra is, 

hogy mely elemek kerüljenek fel a nemzeti jegyzékre. A javaslatokat 2012. január 15-ig lehet leadni a Művelődési Házban, 

Gergely Juditnál. Itt kerülhet sor a támogató nyilatkozatok aláírására is.  

Kérjük, vegyenek részt ebben a szép munkában és támogassák Sióagárd nemzeti jegyzékre kerülését! 

 dr. Varga Katalin körjegyző 

HELYI TERMÉKEK 
 

A helyi termék  olyan termék, ami helyben készül, amit 

nem az ország egyik feléből szállítanak a másikba, nem 

külföldről importálnak. Nem tömegáru, hanem helyi specia-

litás. Ami legalább 51%-ban helyi hozzáadott értéket tartal-

maz helyi alapanyag vagy helyi munkaerő tekintetében. 

A helyi termék lehet friss házi kenyér; friss tojás; méz; 

paprika; kötözött sonka; kézműves termék, ételkülönleges-

ség, használati tárgy, hímzés, népművészeti dísz- vagy 

használati tárgy, és lehetne tovább sorolni. 

Célunk, hogy a helyi termékeseknek lehetőséget biztosít-

sunk a bemutatkozásra, melyet egyébként a hamarosan el-

készülő helyi piacon is szeretnénk biztosítani, ahol önma-

gukat és termékeiket bemutathatják, kínálhatják. A sióagár-

di vásárlóknak pedig lehetőséget kínálunk a helyi termékek 

megismerésére. 

VÉDŐNŐI ESZKÖZTÁMOGATÁS 
 

A Viktória a Gyermekekért Alapítvány támogatásával a 

Sióagárd-Fácánkerti Védőnői Szolgálat új eszközöket sze-

rezhet be. 

A támogatás révén új magzati szívhangvizsgáló berende-

zést vásárolhatunk a már elavult helyett, és sor kerülhet egy 

olyan komplex látásvizsgáló eszközcsomag beszerzésére, 

mellyel eddig egyáltalán nem rendelkeztünk. 

Az eszközök főként a kisgyermekek gondozásának körül-

ményein javítanak, de a látásvizsgáló eszköz felnőttek szű-

résére is alkalmas.  Az eszközöket nagy örömmel adjuk át 

Csontos Judit védőnőnek, aki a sióagárdi és fácánkerti kis-

gyermekek, várandós anyák gondozását folyamatosan nagy 

odaadással és kivételes lelkiismeretességgel végzi.  

A családok által is széles körben elismert  és szeretett 

védőnőnk, Csontos Judit munkáját ezúton is köszönjük!  

FALUSZÉPÍTÉS 
 

Egy régen beadott pályázat elbírálásra került, és támogatásra érdemesnek tartotta a pályázat kiírója, így a faluközpont 

zöldfelületeinek megújítása elkezdődik. Ezek a munkálatok érintik a játszótér, a világháborús emlékművek környékét. 

Nem csak a növényzet megújítására kerül sor, hanem szeméttartók, virágládák, padok kerülnek elhelyezésre, és két pergo-

la is épül. A kertészeti terv szerint növények kivágására is sor kerül, helyettük mások kerülnek elültetésre. Kőszórásos járó 

utak is létesülnek. 

Kérem a sióagárdiak megértését, a kivitelezés ideje alatti munkálatok zavaró hatásának elviselését, a terület használa-

ta korlátozott lehetőségének elfogadását. 

Bízom benne, hogy majd egy megújult parkot vehetünk birtokba, mely mindnyájunk örömét szolgálja!  

Háry János polgármester 

KÖZLEMÉNY 
 

Ezúton is tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2011. november 21-én 

18.00-órakor a településünkön lévő polgári védelmi célú szirénák meg fognak 

szólalni. A megszólalás alkalmával a szirénákról az Ellenőrző jel lesz hallható! 

A „MORGATÓ” ELLENŐRZŐ  jel kerül kiadásra 
 

A PRÓBA ( MEGSZÓLALÁS ) ALKALMÁVAL A LAKOSSÁGNAK 

SEMMILYEN TEENDŐJE NINCSEN! 

KÖSZÖNJÜK MEGÉRTÉSÜKET!                  Háry János polgármester 

http://www.orszagoshelyitermek.hu/termelok
http://www.orszagoshelyitermek.hu/termek
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ÚTI BESZÁMOLÓ 

VIRÁGOSÍTÁS 
 

Köztéri ágyásainkba több mint hétszáz tő 

árvácskát ültettek ki ősszel az önkormány-

zat munkatársai. Az árvácskákat a sióagárdi 

Horváth-kertészet ajánlotta fel a település-

nek. 

Horváth János évről-évre támogatja a 

települést, melynek köszönhetően szinte 

szezononként bővíthetjük a virágágyásain-

kat a közterületeken. 

A támogatást ezúton is köszönjük!    

SZELEKTÍV 

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetője jelezte, és mindnyájan tapasztalhatjuk, hogy a gyűjtőedények környékére 

is elhelyeznek hulladékot, amit így az üzemeltető nem tud elszállítani, és a környezetet is rontja a hulladék halom. Ennek oka, 

hogy az edények megteltek, vagy a bedobó nyíláson nem fér be a hulladék. (pl. befőttesüveg, stb.). 

Kérjük a lakosságot, hogy a megtelt hulladékgyűjtő edény mellé ne helyezzen el hulladékot, és a túl méretes hulladékot se 

hagyja az edények környékén. A gyűjtőedények megteltét, kérjük, jelezzék a községházán, és az esetleges soron kívüli szállí-

tásról az önkormányzat munkatársai intézkednek. 

Köszönjük segítő közreműködésüket!     VIGYÁZZUNK TELEPÜLÉSÜNK TISZTASÁGÁRA!  

FELHÍVÁS 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben használt bútorra, hasz-

nált műszaki cikkre van szüksége és azt szerény anyagi körülményei miatt 
nem tudja megvásárolni, jelezze a Családsegítő Központban.  

Továbbra is várjuk felajánlásaikat ha működőképes, de használaton kívüli 
mosógépe, tűzhelye, kályhája vagy egyéb háztartási eszköze van, és azt 
szívesen felajánlaná rászoruló embereknek, jelezze azt Székelyi Anikó csa-
ládgondozónál.  

Köszönjük a lakosság részéről eddig tett felajánlásokat!  
Székelyi Anikó családgondozó 

Tel.: 74/443-825, 74/540-711 
Minden héten szerdán: Sióagárd- Egészségház (Védőnői rendelő) 74/437-022 
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9. forduló        Sióagárd-Pálfa   7:1 (2:1)      2011.10.16. 
 

   Sióagárd: 100 néző, vezette: Bese 
Sióagárd: Szegletes - Dombi, Domokos, Horgos, Répás (Tarlós) – Brill, 
Orosz, Tóth F., (Simon J.), Győrfi Sz. (Lépő) – Tóth A., Zsinkó (Győrfi G.) 
Edző: Szabó Tibor 

20. perc: Zsinkó jól ugrott ki középen a védők közül, de rálépett a labdá-
ra, majd estében is továbbított Tóth F. elé, aki 10 méterről ballal a hosszú 
sarokba lőtt. 1:0. 
29. perc: Horgos jól indította a jobbszéle Brillt, aki jól adott középre, Tóth 
A. levette a labdát az ötösön és a bal sarokba lőtt. 2:0. 
36. perc: a Vendégek védője végigvezette a jobb oldalon a labdát, 
hátvédeink csak nézték, és a kifutó Szegletes mellett a hosszú sarokba 
lőtt. 2:1. 
50. perc: Győrfi Sz. balról átívelt a jobb oldalra, Tóth F. középre emelt és 
Tóth A., az ötösről a léc alá emelt. 3:1. 
52. perc: A kiugró Zsinkót fölvágták a tizenhatoson belül, 11-es. A bünte-
tőből Brill a kapu közepébe lőtt. 4:1. 
67. perc: Ismét Győrfi Sz. ívélt át a jobb oldalra, Domokos középre fejelt, 
Horgos bele tudott piszkálni a labdába, amely a bal sarokba csorgott. 5:1. 
75. perc: Tóth F. 20 méterről lőtt a vendégek kapusa kiütötte a labdát, 
Brill ívelt a kapus megint védett, a labda így Tóth A. elé került, aki egy 
finom csel után a kapura emelt. 6:1. 
88. perc: Horgos jobbról becsavart szabadrúgását Tóth A. a hálóba so-
dorta. 7:1. 

Góllövők: Tóth A., (4),  Tóth F., Brill (11-es), Horgos 
Jók: Tóth A., (a mezőny legjobbja), Tóth F., Horgos, Brill 
Ifjúsági csapatunk: három vereség után fölényes szinte. 7:1 (4:0)-es 
győzelmet aratott. 
 

10. forduló     Decs-Sióagárd   2:2 (1:2)      2011.10.23. 
 

Decs: 80 néző, vezette: Rácz 
Sióagárd: Szegletes - Dombi (Sólyomvári), Orosz, Domokos, Répás, Páli- 
Brill, Tóth F., Horgos, Győrfi Sz. (Tarlós) – Tóth A., Zsinkó, Edző: Szabó 
Tibor 

2. perc: Zsinkó elvette a labdát a védőtől, kapura tört és bal lábbal a jobb 
alsó sarokba lőtt. 0:1. 
14. perc: egy szögletrúgást követően az egyik decsi védő kezére pattant 
a labda a bíró 11-est ítélt. A bűntetőből Brill a bal alsó sarokba lőtte a 
labdát. 0:2. 
24. perc: jobb oldalon futott egy decsi támadás, amit kapura lövéssel 
fejezett be a támadó. A labda a fölső kapufáról a befutó Répásra, majd a 
hálóba pattant a labda, öngól. 1:2. 
71. perc: védőink rosszul lestaktikáztak, a decsi támadó egyedül vezette 
kapura a labdát, és a kifutó Szegletes mellett a jobb alsó sarokba lőtt. 
2:2. 

Góllövők: Zsinkó, Brill (11-esből) 
Jók: Orosz, Brill, Tóth F., Zsinkó 
Összefoglalva: az első negyedóra végén már 2:0-ra vezetett csapatunk, 
ami talán kissé kényelmessé tette a játékosokat. A Decs fokozatosan jött 
fel, és ha némi szerencsével is, de egyenlített. Ezután csapatunk mindent 
megpróbált a győzelem érdekében, de helyzetei kimaradtak, így be kellett 
érni a döntetlennel. 
Ifjúsági csapatunk ismét győzött, ezúttal 4:3 (1:2) arányban. 
 

11. forduló     Sióagárd-Dunakömlőd   2:1 (1:1)      2011.10.30. 
 

Sióagárd: 100 néző, vezette:  Éreth A., 
Sióagárd: Szegedi-Czinege (Sólyomvári), Orosz, Domokos, Páli - Brill, 
Tóth F., Horgos (Simon J.), Győrfi Sz. (Répás) – Tóth A., Zsinkó (Győrfi  
G.), Edző: Szabó Tibor 
23. perc: A védőkről kipattanó labdát Tóth F. mellre vette, majd egy kipat-
tanó után 17 méterről a jobb alsó sarokba bombázta. 1:0. 

42. perc: A vendégek baloldali támadása után egy gyenge lövéssel a bal 
kapufa mellé ment volna a labda, Szegedi nem vetődött rá és a berobba-
nó csatár, szinte az alapvonalról a hálóba lőtt. 1:1. 
74.perc: Páli ívelt balról a kapu elé egy szabadrúgást, a védők röviden 
fejelték ki a labdát és Orosz 14 méterről jobbal, kapásból a hosszú sarok-
ba bombázott. 2:1. 

Góllövők: Tóth f., Orosz 
Jók: Tóth f., Tóth A., Domokos, Orosz 
Ifjúsági csapatunk: 3:2 (1:1) arányú győzelmet aratott. 
 

12. forduló      Bátaapáti-Sióagárd   2:4 (1:3)        2011.11.06. 
 

Bátaapáti: 60 néző 
Sióagárd: Szegletes – Dombi, Orosz, Domokos, Páli (Répás) – Brill, Hor-
gos (Sólyomvári), Tóth F., Zsinkó (Győrfi Sz.)-Kész (Győrfi G.), Tóth A., 
Edző: Szabó Tibor 
2. perc: A kitörő Tóth A.- t a kifutó kapus fellökte a 16-oson belül, 11-es. A 
büntetőből Brill a bal alsó sarokba lőtte a labdát. 0:1. 
24. perc: Domokos jól indította Brillt a jobb oldalon, ő középre adott és a 
befutó Tóth A., a jobb alsó sarokba passzolt. 0:2. 
36. perc: A hazai támadó balról középre emelte a labdát, amit középre 
passzoltak és a berobbanó csatár a kapusunkat megelőzve a hálóba lőtt 
öt méterről. 1:2. 
44. perc: Brill adott jobb oldalról középre és a hazai védő kezét találta el. 
A játékvezető ismét 11-est adott. A labdát Brill ezúttal is a bal alsó sarok-
ba lőtte. 1:3. 
70. perc: Egy kapu elé lőtt labdát védőink röviden fejeltek ki, a hazai tá-
madó 18 méterről a bal kapufát találta el, a kipattanóra egy másik hazai 
támadó érkezett elsőnek, és egy lövőcsel után a jobb sarokba lőtt. 2:3. 
89. perc: A néhány perccel korábban beálló Répás bal oldali lecsúszott 
beadása a bal fölső sarokban kötött ki. 2:4. 

Összefoglalva: csapatunk gyorsan szerzett két gólos előnyt és simán 
megnyerhette volna a mérkőzést. A játékunk azonban pontatlanná vált és 
az ellenfél szorossá tette a mérkőzést. 2:3-as állásnál  három-négy óriási 
helyzetet puskáztak el a hazaiak, így azt mondhatjuk, hogy szerencse is 
kellett a biztosnak látszó győzelemhez. 
Góllövők: Tóth A., Brill (2), Répás 
Jók: Szegletes, Domokos, Brill, Tóth A. 
Ifjúsági csapatunk: 3:1 (1:1)-es győzelmet aratott, ez sorozatban a ne-
gyedik győzelmük. 
 

13. forduló     Sióagárd-Németkér  1:1 (0:0)   92. percben félbeszakadt 
 

Sióagárd: 100 néző, vezette: Nyakas 
Sióagárd: Szegletes - Dombi (Simon J. ), Orosz, Domokos, Répás (Páli) – 
Győrfi G., Brill, Horgos (Sólyomvári), Győrfi Sz. (Tarlós) –Tóth A., Zsinkó 
(Lépő) Edző: Szabó Tibor 
71. perc: Bal oldali szabadrúgás után védőink elaludtak és a hosszú olda-
lon befutó támadó zavartalanul fejelt a jobb alsó sarokba. 0:1. 
83. perc: Brill jobb oldali beadását az előrehúzott Orosz félmagasan a bal 
sarokba fejelte. 1:1. 
87. percben a vendégek játékosa beszédért kiállításra került. 
92. percben második sárga lappal kiállítottak még egy vendég védőt, aki 
meglökte a játékvezetőt, és egy perccel a hosszabbítás lejárta előtt félbe-
szakította a mérkőzést. 

Góllövők: Orosz 
Jók: Szegletes, Orosz, Brill, Tóth A., 
Összefoglalva: Csapatunk továbbra sem játszott jól, rengeteg volt az 
eladott labda. A vendégek azonban valószínűleg szereztek két pontot 
nekünk a mérkőzés félbeszakításával. 
Ifjúsági csapatunk: 2:1 (1:1) arányú győzelmet aratott, sorozatban az 
ötödiket. 

 
Tudósító: Finta Mihály 

SPORTHÍREK 
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SZOMSZÉDOLÓ 

Novemberi hűvös délután, korán sötétedik, a házak ké-

ményei csak úgy bukják a füstöt, interjúra készülök ezúttal 

az „Új uccába”. Tudják, a Deák utca folytatása, amelyet 

hivatalosan Bartók Béla utcának neveztek el.  A Ress csa-

ládhoz indulok, ahol Nóra mosolyogva nyit ajtót a kis Láz-

árral a kezében,  Gábor pedig éppen akkor próbál életet 

lehelni a kandallóba.  

Igazán barátságosak és közvetlenek, a lassan kétéves 

Lázár akkor még épp „kiengedőben”...aggodalomra semmi 

ok, kisidővel aztán már ő is bekapcsolódik a beszélgeté-

sünkbe. 
 

HOGYAN KERÜLTETEK IDE SIÓAGÁRDRA? MIÉRT 

PONT ERRE A FALURA ESETT A VÁLASZTÁS? 

Nóra: Amiatt Agárd, ami miatt mindenki ezt választja, hogy 

zsákfalu, hogy csendes, hogy nyugodt, hogy aránylag jómódú.  

Gábor: megnéztünk többet, eredetileg lakásban gondolkodtunk, 

de aztán elkezdtük nézegetni a lakás árakat, és kijött, hogy egy 

70-80 m2 –es új építésű lakás 2008-ban, olyan 17-18 millió 

körül jött ki. Osztottunk, szoroztunk, hogy ettől nem sokkal töb-

be fog kerülni a házépítés, és igazunk lett, mert nem sokkal 

több lett, de kétszer akkora. Mégiscsak egy családi házikó, kert-

tel. 

Nóra: És egész más helyen van; igazából mi ennek a helynek, 

csak az előnyeit élvezzük, és mióta az előző interjút olvastam, 

azóta azon gondolkodom, mit tudnék mondani, ami ennek a 

falunak konkrétan a hátránya. Mert ugye, mint általában a fal-

vaknak természetesen van hátránya, de olyat, ami erre a falura 

lenne igaz, én nem tudok mondani.  

HOL LAKTATOK ELŐTTE? 

Gábor: Szekszárdon laktunk, de csak én vagyok szekszárdi, a 

Nóra az… 

Nóra: Én eredetileg szegedi vagyok, onnan költöztünk el a 

családommal Sopron mellé, először Fertődre, aztán Fertődtől 

pár kilométerre Petőházára. Ott építettek végül a szüleim házat, 

és ők az óta is ott laknak, én onnan kerültem el ide.  

Gábor: Én csaltam el ide. 

Nóra: Így van, úgy hogy én így kerültem ide először Szek-

szárdra, aztán ott is maradtam. 

Gábor: Nézegettünk ott is telkeket, de ami 

szóba jött, az már gyakorlatilag nem 

Szekszárdon volt, vagy ami ott volt, arra 

annyi pénzünk valószínű az életben nem 

lesz. Aztán elkezdtük nézegetni a környék-

beli falvakat. Nagy előny, hogy apunak jó 

kapcsolatai vannak, nagyon sok önkor-

mányzatot ismer, meg falvakat. 

Nóra: Igen, hát én ugye nem ismertem itt 

a környéket, pont amiatt, hogy én alig 

voltam itt pár éve, de mondjuk azt tud-

tam, hogy Őcsény, Decs meg Sárpilis 

nem jöhet szóba. 

Gábor: Szálkát néztük még, de Szálkával 

is az a baj, hogy nagyon szép, nagyon jó, 

picit drágább ugyan, de télen nyűgösebb, nehezebb a közleke-

dés. Barátaink laknak kint, és volt már hogy megjártuk.  

Nóra: Én nem is ismertem ám ezt a falu egyáltalán, csak egy-

szer mondta a Gábor, hogy jöjjünk ki, nézzük meg, hogy mi-

lyen, tetszik-e.  

MI VOLT AZ ELSŐ BENYOMÁS? 

Nóra: Az volt az első, hogy kint vannak a szódák a házak előtt 

a pénzekkel, és ez egy bevett szokás akkor itt, hogy a pénz kint 

van az utcán, és mindenki tudja, hogy ott van, mégsem tűnik el. 

Akkor mondtam a Gábornak, hogy ez egy jó hely. Ahol laktam 

(Petőháza), ott is ez volt a jellemző. Majd eljöttünk a park mel-

lett, ott volt a játszótér, szépen rendbe tartva, így nekem elsőre 

nagyon szimpatikus volt, aztán a Gábor mesélt is róla.  

Gábor: Elég gyorsan megtaláltuk ezeket a telkeket. 

Nóra: Pont erre jöttünk és kint volt a tábla, először egy másik 

telket akartuk megvenni, de nem sikerült megegyeznünk, így 

vettük meg ezt, és elég gyorsan el is kezdtük az építkezést. 

Gábor: 2008 nyarán vettük meg a telket, megjöttek az engedé-

lyek, 2009 tavaszán elkezdtük építeni, és még abban az évben 

kész is lett. 2009 karácsonyát már itt is töltöttük. 

Nóra: Tulajdonképpen karácsonykor költöztünk. 

Gábor: Sürgettük is a dolgot, mert akkor már tudtuk, jön a Láz-

ár és szerettük volna, hogy addigra legyen kész a ház. Imádja ő 

is ezt a környéket, hogy jöhet-mehet, kiszaladhat kismotorral az 

útra, mert mi fog történni? - ki repül max. egy vagy két galamb. 

Nóra: Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ez egy jó hely, nemcsak 

a közbiztonság jó, hanem úgy általában az emberek. Úgy cso-

dálkozom, hogy ilyen közvetlenek, ahova költöztünk Fertőd és 

környéke is jó hely, de azért ott máshogy fogadtak minket. 

AZÉRT TI ELÉG FIATALOK VAGYTOK… 

Nóra: igen, én ’83-as vagyok, Gábor ’78-as, öt év van köztünk, 

de azért nem huszonkettő vagyok, mint itt sokan néznek. 

MI A FOGLALKOZÁSOTOK?  

Gábor Nórára mutat és csak ennyit mond: Anya, aztán magára 

és ezt mondja: Apa. :) 
Nóra: Én közgazdász vagyok, először Győrben végeztem szál-

loda-közgazdász szakon, utána Pécsett még két évet, így egye-

temi közgazdász diplomám van. A szakmában is dolgoztam 

Lázár érkezése előtt. 

Gábor: Én pedig jogász vagyok a kormányhivatal munkaügyi 

központjában. 

MIVEL TÖLTITEK A SZABADIDŐTÖKET? 

Nóra: Kint vagyunk a kertben, mi abszolút élvezzük, hogy itt 

lakunk. 

Gábor: Igen, nekem már hiányzott, meg kellett 

is a nyugalom, én mindig örülök, ha hazaérek. 

Meg nekem a középiskolai és egyetemi évek 

elég pörgősek voltak, alig van így is olyan 

hétvége, amit pihenéssel töltenénk, vagy hogy  

ne jönne valaki, vagy mi mennénk valahova. 

Be vagyunk táblázva év végéig minden hétvé-

gére, meg így hogy a Nóra szülei messze lak-

nak, azért megosztjuk hogy egyszer ők jönnek, 

egyszer mi megyünk. 

HOBBI? 

Gábor: Igen, a zene! Gitározom, majdnem 

minden nap játszom a „Tökmaggal”, nagyon 

élvezi a zenélést, ütlegeljük a gitárt, meg a 

basszusgitárt is. 

Nóra: Igen, egy kicsit szándékosan terelgetjük. Van nagyon 

sok hangszere: xilofon, ritmushangszerek, meg a gitáron szok-

tak játszani, furulyája van, szájharmonika. Az utcabálon is leg-

alább negyed órán keresztül táncolt, és nem is figyelt oda más-

ra.  
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Gábor: A kertbe sok idő elmegy, meg mi úgy költöztünk ide, 

hogy az alap dolgok megvoltak, de nagyon sok mindent mi csi-

náltunk meg. Bent is a festést, a meleg burkolást, a hőszigete-

lést, vakolást, mindent, és ez rengeteg időt elvisz. Ami szabad-

időnk volt, azt a házra fordítottuk. 
 

MIT GONDOLTOK AZ AGÁRDIAKRÓL, A HELYI EM-

BEREKRŐL, MILYEN TAPASZTALATAITOK VAN-

NAK? 

Nóra: Nekem ez pozitív csalódás volt, hogy azért itt közvetle-

nebbek az emberek.  

Gábor: Nekem először fura volt, hogy mindenki vagy köszön, 

vagy biccent, vagy bólint, vagy int. És így nem tudtam mit csi-

náljak, de most ott tartok, hogy másik faluba, ha megyek az 

autóval, automatikusan intek az embereknek, pedig nem is ott-

hon vagyok. Én már nagyon megszoktam. 

Nóra: Mondjuk az jó, hogy amikor ideköltöztünk itt sosem 

éreztem azt, amit Fertődön, hogy nem akarnak segíteni az em-

berek, hanem mindig érdeklődtek, hogy kik vagytok, hol lak-

tok, Bartók Béla? Azt nem tudom melyik… 
 

ARRÓL MÁR BESZÉLTÜNK, HOGY NAGYON NEM 

TUDNÁTOK HÁTRÁNYT MONDANI A FALURÓL, MI-

LYEN ELŐNYEIT TAPASZTALJÁTOK? 

Nóra: Azt, hogy zsákfalu, hogy nincsenek balhés családok, 

nagyon sok a fiatal, nyugalom van, csönd van, az emberek ba-

rátságosak, segítőkészek. Tulajdonképpen minden meg van a 

faluban 

Gábor: De egy hátrány van, amin nem tudunk változtatni, hogy 

sokat fúj a szél. Nekem nagyon nehéz volt ezt megszokni, mert 

Nóráéknál mindig fúj a szél a Kisalföldön, neki teljesen termé-

szetes volt, nekem elég hosszú idő kellett.  

Nóra: Folytatva a gondolatot, nagyon sok fiatal van, ami jó, 

mert látom a falunak a jövőjét. 
 

MIT JELENT NEKTEK AGÁRD? 

Gábor: Most lesz két éve, hogy itt lakunk, de én azért mindig 

úgy érzem, hogy hazajövök. Én nagyon szekszárdi vagyok, lo-

kálpatriótaként költöztem ki először, és nagyon tartottam tőle, 

hogyan tudom megszokni, de aztán annyira megszokott lett a 

mindennapi ritmus, hogy ez így jó.  

Nóra: Szerintem Agárd itt olyan a környéken, ha hasonlatot 

kéne mondanom, akkor az hely, ahol mindig süt a nap.  
 

MILYEN TAPASZTALATAITOK VANNAK A KÖZÖS-

SÉGEKRŐL? 

Nóra: Nekem egyenlőre szimpatikus az ovi, párszor már vol-

tunk bent is, nagyon örülök neki, hogy családias a hangulat, 

meg mondanak még nagyon sok jót. A baba klubnak nagyon 

örülök, hogy van, mert ez azoknak a kismamáknak, akik itthon 

vannak naphosszat, nagyon sok mindenkivel sikerül(t) megis-

merkedni.  

Gábor: Nekem eddig a nyárnyitókon volt alkalmam ismerkedni, 

mert én reggel elmegyek, este megjövök, nem az az első inger, 

hogy na akkor menjünk a szomszéd utcába ismerjük meg egy-

mást.  

Nóra: Sokszor én hozom a Gábornak az infókat, és mesélem el 

hogy ki kicsoda. 
 

CSALÁDBŐVÍTÉS? 

Nóra: Igen, majd lesz testvére Lázárnak, de nem most. Én sze-

retnék visszamenni, dolgozni., úgyhogy most munkát keresek, 

korábban a Strabagnál dolgoztam. Egy dolgot tudok mondani 

én is, ami nagy hátránya Sióagárdnak, így az egész falut ahogy 

van át kéne rakni Sopron mellé, lehetőségileg sokkal jobb vol-

na munka és javak szempontjából.  
 

FALUVEZETÉSSEL KAPCSOLATOSAN? 

Egy falunak a hátránya, hogy mindenki valakinek a valakije, 

ezért néhány dolog nehezebben halad előre, ilyen módon nehe-

zítheti a létet. 

Gábor: Az építkezéssel kapcsolatosan voltak rendezetlen viszo-

nyok. 

Nóra: Igen, ami miatt nekünk házi szennyvíztisztítónk van, és 

nem kötünk rá a hálózatra. 

Gábor: És ami miatt két és fél méterrel előrébb van a házunk. 

Nóra: Azt lehet mondani, hogy mindent probléma nélkül meg 

tudtunk oldani. 

Gábor: Benne volt, hogy első építkezők vagyunk az utcában, és 

nagyon sok dolgot nekünk kellett kitaposni, meg kijárni és kide-

ríteni, és ezzel nagyon sok idő, és sajnos nagyon sok pénz is 

elment.  
 

VAN OLYAN AMI VÁLTOZTATNÁTOK, HA LENNE 

RÁ LEHETŐSÉG? 
 

Nóra: Én a járdákat javítanám, mert ki kell menjek babakocsi-

val az útra, és az egy dolog, hogy nagyon figyelek, és ha jön 

egy autó nemcsak lehúzódok, hanem le szoktam menni, mert 

nem akarom kockáztatni, hogy egyszer valaki nem figyel.  

Gábor: Ilyenek vannak, de ez főként mentalitás kérdése, hogy 

magam után eltakarítom a szemetet, és ezért nem kell szólni. 

Vagy a faluban nem 80-nal megyek, hanem csak 40-nel, mert itt 

kisgyerekek vannak. Nagyon sokan, nagyon idétlen tempóban 

közlekednek, ilyenekre jó lenne, ha jobban odafigyelnének.  
 

A JÖVŐBEN MILYENNEK TUDNÁTOK ELKÉPZELNI 

A FALUT? 

Nóra: Jó lenne a közterületen picit több lenne a szín, mert min-

denki figyel arra, hogy rendbe legyen a portája, a közterülete-

ken is, de mégis az az érzésem, hogy sokkal virágosabb lehet-

ne. 

Gábor: Ami nagyon elhúzza az ember tekintetét az közvetlen az 

aszfaltozott utak széle, az a fél méter, amit senki nem gondoz 

rendesen, mindig nagy gödrök vannak mindenhol, kitapossák. 

Mikor eső van, hatalmas tócsa, és az ember ott döcög át rajta 

mikor egymást kell kerülni, de tök jó lenne, ha egyszer meg 

lehetne csinálni. Nem is lehet ezt egyszerre megcsinálni, hiszen 

rengeteg pénz, de úgy szépen lassan haladni, és megcsinálni a 

szegélyeket, és utána is odafigyelni, vigyázni rájuk.  
Nóra: Azt még egy picit hiányolom, hogy lehetne jobb a kom-

munikáció, hogy ne az legyen hogy márpedig ez lesz és kész. 

Mert én idejöttem, és kompromisszum kész vagyok, mert tu-

dom, hogy nekem is vannak igényeim, de nyilván nem mind-

egyik valósítható meg, úgy ahogy én azt gondolom. Semmi 

gond, üljünk össze és beszéljük meg, én abszolút tekintettel 

tudok lenni másokra, és megérteni az ő álláspontjukat. 
 

KÖSZÖNÖM, HOGY NYILATKOZTATOK! 

Nóra: Mi köszönjük! Azt reméljük, hogy ez minket is közelebb 

hoz másokhoz, és nem éreznek majd minket idegennek.  Mond-

juk minket már nagyon sokan ismernek, babakocsizásból; sokat 

segített, hogy nemcsak a fiatalok, hanem az idősebbek is érdek-

lődnek, mert őket az érdekli, hogy ki ez és mit akar, de ez jó, ez 

az előnye a falunak, hogy odafigyelnek. 
 

Készítette: Gergely Judit 
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PROGRAMSOROLÓ 
 

 

November 26.   

Erzsébet-Katalin bál 

Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesülete 
 

November 29.  15 
00

-18 
00

 

Ruhabörze a Művelődési Házban  
 

November 29.  18 00 

Adventi készülődés 

Kézműves foglalkozás a Lányok-

Asszonyok Klubja vezetésével 
 

December 3.  

125 éves a Sióagárdi Római 

Katolikus Templom 

Ünnepi szentmise 

Kiállítás megnyitó: Stekly Zsuzsa, 

Művészeti Iskola, Egyházközség 
 

December 4.  18 óra 

Gagliarda Kórus Adventi 

Hangversenye a Művelődési 

Házban 
 

December 5. 18 óra 

Adventi készülődés 

Kézműves foglalkozás - szatinálás 
 

December 7.  17 óra 

Mikulás 
 

December  9. 18 óra 

Adventi készülődés 

Kézműves foglalkozás – karácsonyi 

gömbök készítése temari 

technikával 
 

December 10. 14 óra 
Utolsó esély! – agykontroll 

Málinger Károly parapszichológus, 

szellemi gyógyító előadása 
 

December 11. 13-17 óra 

Adventi vásár az Iskola udvarán 

Kézművesek, hobbiművészek, helyi 

termelők jelentkezését várjuk a 

Művelődési Házban! 
 

December 12.  18 óra 

Adventi készülődés 

Karácsonyi dekoráció készítése 
 

 

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 
 

November 29-én a  Lányok-Asszonyok Klubja nyitja meg az adventi kézműves fog-

lalkozássorozatot. Első alkalommal papírcsillag, angyalka, ablakdísz, gyöngyből fű-

zött csillag, valamint szalmacsillag készítését mutatják be az érdeklődőknek.  A fog-

lalkozáshoz szükséges eszközök: olló, snitzer. 

A további foglalkozásokat a Programsoroló c. rovatunkban olvashatják, a részvétel 

ingyenes.  

Minden kézműveskedni vágyó gyermeket és felnőttet szeretettel várunk!  

RUHABÖRZE 
 

Ne feledjék, újra gyűjtést szervezünk Sióagárdon, hogy a már nem használt, de még 

használható, feleslegessé vált  felnőtt és gyermek ruhaneműket, lábbeliket, játékokat 

összegyűjtsük és börzét szervezzünk.  

A börzén becsületkassza működik, a befolyt összeget jótékony célra használjuk fel, a 

megmaradt ruhaneműket jótékonysági szervezeteknek továbbítjuk! 

A börze időpontja: november 29. kedd  15-18 óra, Művelődési Ház 

Felajánlásokat várunk: november 28-án (hétfőn)  8-16 óra között a     

      Művelődési Házba 

REMÉNYHAL A GUGÁS-GÖDÖRBEN 
 

Lezárult a Gugás-gödör szépítésére indított mozgalmunk első szakasza. Sok minden 

történt áprilistól októberig.  Először szemetet szedtünk, aztán vállalkozói segítséggel a 

gödörvíz medrének és partjának kialakítása következett. Ezt követően aztán egyfolytá-

ban szemetet szedtünk,  fél év alatt összesen tizennégy alkalommal. Közben volt 

gréderezés, tárcsázás, meg mindenféle próbálkozások a víz megtisztítására. Közben 

időnként kilátástalannak tűnt a helyzet, de olyankor mindig Danóczy Nándi szavaira 

gondoltunk, aki egy szemétszedés alkalmával ezzel bíztatta a megfáradtakat: „Egyik 

este kitalálok valamit!”  És így is volt! 

Áprilisban kezdtük a bútorok elkészítését is. Kérgezés, gyalulás és a faanyag lekezelé-

se után ősszel került sor az összesen négy asztal és tizenkét pad összeállítására. Május-

ban felállítottuk a Gödörkaput, gödörtulipánok kerültek a postaládákra, majd pár mo-

csári teknős és hal a gödör vizébe. Október 28-án végre olyan állapotba került a terület, 

hogy megkezdhettük az ültetést. Elültettünk összesen 76 fát, (madárberkenye, fehérfűz, 

szil-, kőris és nyárfák) 295 db cserjét (ötféle madárbirset és kétféle cserszömörcét) 112 

db kúszónövényt, 56 tő fehér rózsát, és 200 db igénytelen évelőt, hétféle színű és min-

tázatú dísznádat, négyféle díszfüvet és több csenkeszfélét. A növények körül a helyi 

komposzttelepről kapott két konténer mulcsot is elterítettük még aznap. 

A munkákhoz rengeteg segítséget kaptunk a helyi vállalkozóktól, civilszervezetektől, 

a hivataltól és a lakosságtól. Összesen 118 fő vett részt az önkéntes munkában, sokan 

szinte minden alkalommal, ezen kívül a Sióagárdi Általános Iskola tanítói és tanulói, 

valamint összesen 15 fő a MOL-tól, akik tíz országból érkeztek, többek között Ausztri-

ából, Olaszországból, Szerbiából, Horvátországból, Bulgáriából. 

A programra 600.000 forint összegű támogatást nyertünk az Ökotárs Alapítványtól, de 

ennek majdnem a tízszerese valósult meg értékben, az adományoknak és felajánlások-

nak köszönhetően. Az önkéntesek nevét sajnos nincs itt hely felsorolni, pedig megérde-

melnék! Köszönjük a sok munkát! A www.gugasgodor.blogspot.com  oldalon az összes 

név olvasható. 

Közben számos új pályázatot is benyújtottunk, többek között az Ökotárs Alapítvány 

Zöldövezet Programjára, melynek első fordulóján eredménnyel túljutottunk. Továbbra 

is várjuk az ötleteket és köszönünk minden segítséget! Tervünk, hogy jövőre, fűzépíté-

szeti technikával  egy élő kunyhót építsünk a Gugásnál. 

Köszönjük a sok munkát és a sok támogatást! 

    dr. Varga Katalin –Sióagárd Jövője Alapítvány 

http://www.gugasgodor.blogspot.com
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
Sióagárd-Fácánkert Községek körjegyző-

ségének ügyfélfogadási ideje 

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  

Horváthné Dr. Horváth Erika 

Tel: 30/929-5645 
 

VÉDŐNŐ 

Csontos Judit 

Tel: 20/426-7744, 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: 17-19, szerda: 10-12, péntek: 15-19 

óra 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ 

Cím: Kossuth u. 1.  

Vezető: Gergely Judit  

Tel: 74/437-309  

Email: muvhaz@sioagard.hu 

A Teleház nyitva tartása: 

Hétfő: 13-17 óra 

Kedd: 8-12 és 15-19 óra 

Szerda: 8-12 óra 

Csütörtök:8-12 és 15-19 óra 

Péntek: 8-14 

 

Falugazdász fogadóórája 

Szerda: 8-12 
 

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 

Ismereteim községünk római katolikus templomának építéséről és  a 

templom életéről az 1920-30-as évekből  
 

Az 1920-as években szüleink, illetve az akkori felnőttek között gyakori téma volt a „templom” építésének 

körülményei. Mégis nagyon keveset tudtam meg az építés részleteiről. 

Amire emlékszem, hogy a templomtető céljára szolgáló cserepet Apatinból szállították hajóval a Dunán. 

Onnan pedig a Sión fel, a ma is létező vashídon, az úgynevezett pártliközig. A mai Baross utcából  ez a kes-

keny köz, szűk kocsiút vezetett le a Siói partra és a barai földekre. A cserép kirakodásánál a lakosság, a 

hívek segítettek, illetve teljes egészében ők végezték, férfiak és nők egyaránt. A cserép szállítását ugyan-

csak a hívek végezték lovas kocsikkal és ökrös szekerekkel.  A szóbeszéd folyamán sohasem esett szó az 

építkezés idejéről, hogy meddig tartott és arról sem, hogy mikor készült el. Főleg arról beszéltek, hogy a 

hívek valamennyien ott dolgoztak az építkezés egész ideje alatt. Arról hallottam, hogy az asszonyok a nehéz 

fizikai munkát kitartó erővel végezték, hogy a téglát és a cserepet a fejükön vitték, hordták a mesterek keze 

alá.  

A saját magam által megélt ismereteim a templom életéről.  

1935-ben pl. harangszentelés volt. Ugyanis az első világháború alatt, hadicélra elvittek egy harangot a to-

ronyból – az ún. harmadik harangot. Ennek pótlására a hívek adakozásából beszereztek egy új harangot. 

Felszentelése a templom előtti téren volt, nagyszámú hívői gyülekezettel. A felszentelést az akkori esperes 

plébános, Koch Alajos eszközölte.  A harangra 2 db „finom” farúd volt rászerelve és ezeken 4 fő erős férfi-

ember a vállán vitte  a több mint 100 lépcsőn  a toronyba. A harang súlya kb. 150 kg. A négy férfiember közül 

még ma is él kettő, egyikük Horváth Mihály – Burkus – a Kossuth utcából és Páli Mihály – Csanádi – a Rákó-

czi utcából. A felszentelésen magam is részt vettem, 15 éves voltam. A harangszentelésről készült fénykép 

ma is él a hívek körében. Az új haranggal teljes lett a harangállomány.  

A templom íratlan szokásai az istentiszteleteken és a templomi rendezvényeken. 

A szokásrend nemre és korra tekintettel alakult ki és kimondottan eltérő volt a férfiak és a nők esetében. A 

templom teljes jobb oldalán a férfiak, a teljes bal oldalán a nők – asszonyok –helye volt. Ez vonatkozott az 

oldalhajókra is. A főhajóban lévő széksorokban „előjogokat” élvező hívek foglalhattak helyet. Ez a hely 

örökölhető volt. Gyakorlatilag az összes padsori ülőhelyet ezek a személyek el is foglalták. A jobboldali 

széksor első két padjában foglalt helyet a községi elöljáróság, bíróval az élen. A széksor előtt kis karos 

padban a templom atya és a gondnok ültek. Az előjoggal rendelkező ülőhelyeken való öröklésen előfordult 

torzsalkodás olyankor, ha nem egyenes ági öröklés folytán foglalták el az ülőhelyet.  

A baloldali széksorok első két padjában – értelmiségi nők foglaltak helyet. Az iskolás gyerekek részére az 

istentiszteleten – miséken – a részvétel kötelező volt. Az iskola egyházi fenntartással működött. A tanulók 

az iskola előtt – esetleg az iskolában – gyülekeztek és a tanító vezetésével vonultak a templomba, megha-

tározott helyre, közvetlen a szentélyt elválasztó rács elé. Az első - felső lépcsőre az első osztályos fiúk, 

utána ugyanilyen sorban az iskolás lányok sorakoztak. Az utánuk következő sorokban az iskolából kikerült 

lányok sora következett, a csillár alatt már az eladó lányok sora volt. A velük egyidős fiúk – legények – 

szabad hely választással a kóruson helyezkedtek el, általában a fiatalabb férfiak mind  a kóruson álltak.   

A főhajóban a széksorok között középen az asszonyok helyezkedtek el, álló sorokban. Az első sorban az élen 

a legutóbb férjhez ment új menyecske helye volt. A sorok hátsó részében a már több évtizede asszonysorban 

lévők álltak, ritkuló sorokban.  Úgy a lányok, mint az asszonyok színtiszta „AGÁRDI” népviseleti ruhában 

voltak, ami káprázatosan szép látvány volt… 

Hozzátartozott a templomi rendhez, hogy az iskolás fiúkból kerültek ki a ministránsok és az orgona műkö-

déséhez szükséges fujtatók is. Ennek beosztását a kántor végezte az iskolában. A nagyobb iskolás lányokból 

került ki a 4 fős „fehérlány” csoport, akik tiszta fehér népviseleti ruhába öltözve minden újhold vasárnap  és 

nagy egyházi ünnepeken az erre a célra rendszeresített díszes lámpákat vitték és a szentélyben helyezked-

tek el. A körmeneteken az oltáriszentséget vivő pap után haladtak a baldachin után. A vasárnapi és ünnepi 

nagymiséken 4 fő ministráns fiú segédkezett a szertartáson.  A kántornak volt 2 fő segítője, ők a kántor 

mellett ültek az orgona ülőkéjén. Az ünnepi nagymise előtt mintegy fél órával előénekeltek és a gyülekező 

hívek válaszoltak énekelve. Néhány perccel a nagymise előtt a kántor mondott el egy elég hosszú imát, 

amire a hívek válaszoltak. 

A vasárnap délutáni litániák látogatottsága is jelentős volt, főleg az asszonyok részéről. A község lakói 

igen vallásosak voltak, így az istentiszteletek látogatottsága folytán teljesen megtöltötte a templomot. A 

község templom papja ebben az időben Koch Alajos – 1919- 1943-ig, esperes plébános volt. A temető kápol-

nájában van eltemetve.  

A kántor 1927- kb. 1941-ig Simai Vince kántortanító volt, feleségével Zsigmond Blanka tanítónővel. Szolgá-

latuk alatt  2 leány gyermekük született.  
 

2011. november első napjaiban írta:    Fejős János sióagárdi lakos 

Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő.: Gergely Judit, megjelenik: 

havonta;  szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu,         

web: www.sioagard.hu 
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