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BURSA HUNGARICA 

 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 2014. évi  Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázatra  

 
Sióagárd Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is meghirdeti a  

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázatot. 

Kizárólag azok pályázhatnak, akik a települési önkormányzat területén állandó  

lakóhellyel rendelkeznek. 

A pályázattal kapcsolatos információk beszerezhetők Leicz Péter igazgatási ügyintézőnél, és elérhetők a 

www.sioagard.hu lapon. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 15.  

 

Sióagárd Község Önkormányzata 

SIÓAGÁRDI KRÓNIKASIÓAGÁRDI KRÓNIKA   

2013. OKTÓBER 

VII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 

 
FELHÍVÁS 

 
Kedves Sióagárdiak! 

Bajban van egyházközségünk! 
 

Mindig nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy templomunk és plébániánk rendezett legyen. Évek hosszú 

során át a templom állagmegóvására, valamint szépítésére koncentráltunk. Rendbe hozattuk a templom tor-

nyát, faszerkezetét és bádogozását, a tetőt és az esőcsatornát. A villanyhálózatot is felújítottuk, új csillárok, 

színes ablaküvegek is kerültek a templomba. Mindezt az egyházközségi hozzájárulásokból és külön ado-

mányokból valósíthattuk meg. 

Most viszont olyan helyzet állt elő, hogy a közüzemi díjakat sem tudjuk kiegyenlíteni, mert sok egyház-

községi hozzájárulás még nem érkezett meg hozzánk. Kérjük a jóakaratú embereket, hogy a hozzájárulás 

befizetésével segítsék templomunk és plébániánk fenntartását. 

Az egyházközségi képviselőtestület meghatalmazásával november első heteiben Nagy Istvánné Ilike 

óvónéni, Oszter Miklósné Franciska és Deli Gábor az egyházközség képviselőtestületének elnöke felkeresi 

Önöket, hogy esetleges elmaradásukat könnyebben pótolhassák. 

Megértésüket, jószándékukat előre is köszönjük. 
 

Krisztusi szeretettel: 

Az Egyházközség Képviselőtestülete 

 

SPORTHÍREK 
 

PROGRAMSOROLÓ 

5. oldal 
 

 

FEHÉR-FEKETE-FEHÉR 

Szabadi Mihály írása 

6. oldal 
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„ITTHON VAGY – MAGYARORSZÁG SZERETLEK!” 
 

Községünk sikeres pályázatának köszönhetően Sióagárd is 

csatlakozott az „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!” 

hétvégéhez. E hétvége célja többek közt az is volt, hogy meg-

mutassa a település közösségformáló erejét.  

A programok két napra szerveződtek, szeptember 28-án, 

szombaton, a játszótér melletti zöld területet foglalta el     

Toma és csapata. A játékmesterek folyamatosan foglalkoz-

tatták a gyerekeket, ügyességi játékaikkal, vetélkedőikkel jó 

hangulatot teremtettek.  

A népi kézműveseknek is nagy sikere volt, anyukák, nagy-

mamák is bekapcsolódtak a rojtkészítésbe, peddignádkosár 

fonásba, szövésbe.   

Szeptember 29-én, vasárnap leszakadt az ég. Úgy esett, 

ahogy nyáron kellett volna… Mi azonban nem ijedtünk meg, a Művelődési Ház udvarán sátrak alatt főztek a   

Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai valamint egy lelkes baráti társaság. A Hagyományőrző Egyesület is 

kitett magáért, jól beburkolózva ők is megfőzték pörköltjüket. A gyerekek eközben ping pongoztak, tollasoz-

tak vagy filmet néztek a művház termeiben. 

Vacsora után táncot roptunk, majd pontban 21.30-kor meggyújtottuk Szent-Mihály tüzét. Az eső ugyan még 

esett, de a tűzön és a kedvünkön nem fogott. 
 

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

 
KÖLTÖZIK A SZÖVŐSZÉK 

 

      A TÁMOP „Építő közösségek” népi kézműves 

szakköre szeptemberben hozzálátott, hogy a szövés 

tudományába kicsit jobban belemélyedjen. Egy napsü-

téses szombati napon átköltöztettük a Civil Ház udva-

rára az addig Szabadi Miska bácsi fészerében ideigle-

nes álmát alvó gyönyörű szövőszéket. Az elemeire 

szétszedett szövőszék minden egyes darabját gondosan 

átmosták, leporolták a gyerekek, majd ápolószerrel 

átkenték. Végül a Művelődési Házban állítottuk fel 

újra. 

      Komjáthy Tamás Antalné a szakkör vezetője el-

mondta, hogy Sióagárdon több évtizede nincs haszná-

latban lévő, felállított szövőszék, úgyhogy mondhatni „történelmet írnak” a gyerekek. 

         A szövőszéket majd fel is vetik és a szakkör részvevői megtanulják, hogy régen milyen sióagárdi 

szőtteseket készítettek. A szőttesek egyébként a ruházat alapanyagát is képezték, láthatunk ilyen darabokat 

a Tájházban, a Hímzésmúzeumban és Finta Mihályné gyűjteményében is. 

 

 

http://www.sioagard.hu
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LELKI ÚTRAVALÓ 

 
Az imádságról  

 

Fontos kérdés, amit minden kereszténynek tisztán kell látnia: mit kell, mit szabad kér-

nünk az Istentől imádságainkban? Helytelen gyakorlat lenne olyasmit kérni Tőle, amit a 

saját munkánkkal is megszerezhetünk. Meg kell érteni, hogy a jó Isten léte és az ima nem a 

munka és a kötelesség kiváltására van.  

Ha ezt tesszük, kitérünk saját kötelességünk teljesítése elől és megtételét kényelmes módon Istenre há-

rítjuk. Hiába kérünk békét, ha jómagunk semmit sem teszünk ennek megvalósításáért. Hiába imádkozzuk: 

mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, ha jómagunk megfeledkezünk kenyérszerző és kenyérosztó 

feladatunkról. Helytelen minden kérés, amely elmulasztott kötelességünket Istennel akarja elvégeztetni, 

hiszen azért ajándékozott meg nagyszerű képességekkel, hogy ne csupán kéregetők, hanem ajándékozók is 

lehessünk. 

Kéréseinknek elsősorban olyan javak felé kell irányulnia, amelyeket emberi erővel nem szerezhetünk 

meg. Ilyenek az úgynevezett természetfölötti ajándékok, kegyelmek, amelyeket KRISZTUS SZERZETT 

SZÁMUNKRA. Általa kapjuk a meghívásunkat az örök életre. Ilyen az evangélium tanítása, a hit átváltoz-

tató ereje, a remény kivirágzása, a szenvedést áldozattá szépítő szeretet. Mindezeket nemcsak szabad, de 

kell is kérnünk Istentől. 

Október a rózsafüzér hónapja, Mária Jézushoz vezet minket, imádkozzunk, falunk minden lakójáért, 

hogy a sok munka és gond mellett se felejtsenek Hálát adni Az Istennek, mindenér, jóért és -talán első pil-

lanatban rossznak tartott,- dolgokért is. 

 

Kincses Tibor 

Plébános 

 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI 

 

A templom új csillárja, mely a Lourdes-i Mária Oldaloltárt 

világítja meg. A csillár Finta Mihályné hathatós közreműkö-

désével készült el és került méltó helyére. 

A Pécsi Egyházmegye kézműves pályázatán ezzel a képpel       

különdíjat nyertek a középiskolás hittanosok: Simon Kinga, 

Deli Dorina, Daradics Dóra, Győrfi Klaudia és Barsi Julianna. 

 

Gratulálunk a szép eredményhez! 
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SPORTHÍREK  
 

5. forduló, Madocsa-Sióagárd 4:0 (2:0), 

2013.09.15. 
 
 

Madocsa: 120 néző, Vezette: Farkas 
 
Sióagárd: Szegletes – Dombi, Orosz, Kelemen, Czinege – Hor-

váth P., Tóth F., Tóth Adrián, Sági – Kész, Tóth Attila 

Edző: Szabó Tibor 
 
16. perc: Bal oldalon ugrott ki a madocsai támadó, Szegletes 

későn indult ki a kapuból, így nem érte el a labdát, és a kapu 

közepébe emelt. 1:0 

25. perc: Ismét a bal oldalon futott az ellenfél támadása. A csa-

tár védőink asszisztálása mellett középre gurított és az előretörő 

középhátvéd a bal sarokba emelt. 2:0 

69. perc: Mint kés a vajon, úgy mentek át védelmünkön, és a 

jobb oldali beadást követően a hazai csatár a kapu közepébe 

vágta a labdát. 3:0 

86. perc: Védőink ismét betlizek és a hazai támadó a bal sarok-

ba lőtt. 4:0 
 
Összefoglalva: Csapatunk kishitűen játszott és gyakorlatilag 4 

gólt rugatott a kissé kényelmesen játszó Madocsával. Még sze-

rencsénk sem volt, mert 4 óriási helyzetünk is kimaradt. Megér-

demelten győztek a hazaiak. 

Jók: TóthF., Tóth Adrián 
 
Ifjúsági csapatunk: 5:0 (3:0)-ra győzött. 

Góllövők: Simon Gy. (2), Szabó B., Dombi, Schafler 

 

6. forduló, Sióagárd – Decs, 2:1 (0:0), 2013. 09.22. 
 
Sióagárd: 90 néző Vezette: Antal I. 

Sióagárd: Szegedi – Czinege (Hámori), Kelemen, Tóth Adrián, 

Répás (Dombi), Horváth P. (Simon J.), Tóth F., Vass G., Sági – 

Tóth Attila, Orosz 

Edző: Szabó Tibor 
 
49. perc: Sági jól ment el a bal oldalon, az alapvonalról középre 

gurított és Tóth Attila kapásból 12 m-ről a jobb alsó sarokba 

lőtt. 1:0 

62. perc: Ismét Sági adott középre labdát, Orosz jó labdaátvétel 

után a jobb alsó sarokba bombázott. 2:0 

73. perc: A vendégek hátvédjét gólhelyzetben lévő játékos ellen 

elkövetett szabálytalanság miatt kiállították és büntetőt ítélt a 

játékvezető. A 11-est a sértett Tóth Attila végezte el, de a jobb 

sarokra taró lövését a kapus kiütötte. 

76. perc: A vendégek középpályása balról 22 m-ről lőtt, és a 

labda a bal kapufáról pattant a hálóba. 2:1 

Góllövők: Tóth Attila, Orosz 

Jók: Tóth Adrián, Tóth F., Vass G., Tóth Attila 
 
Összefoglalva: Csapatunk pontatlanul, sok rossz passzal ját-

szott. A 2. félidő elején szerzett gól hatására javult a játék és 

több gólhelyzetet is kidolgoztak, de ezek közül csak egyet sike-

rült értékesíteni. A vendégek támadójátéka nagyon gyenge volt, 

de egy jól eltalált lövéssel mégis sikerült szorossá tenni a mér-

kőzést. A játék képe alapján az eredmény a vendégekre hízelgő. 
 
Ifjúsági csapatunk: mérkőzése az ellenfél kérésére későbbi 

időpontban lesz lejátszva. 
 

Tudósító: Finta Mihály 

 
PROGRAMSOROLÓ 

 
Október 23., 17 óra 

ünnepi megemlékezés a Kopjafánál 
 

November 8., Márton nap 

Márton-napi felvonulás 

rendező: Német Kisebbségi Önkormányzat 

indulás 18 órakor az Óvoda udvaráról, 

19 órától ünnepi műsor a Művelődési Házban, 

fellépnek az iskolás versmondók, Málinger  Anita, 

Barsi Orsolya, a Fecske Bábcsoport 
 

november 23. 

Vezetőségválasztó és évzáró taggyűlés  

vacsorával 

Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesülete 

helyszín: Művelődési Ház, 18 óra 
 

november 28., 16.30 

adventi készülődés 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Sióagárdi Kirendeltsége 

Hétfő:   ügyfélfogadási szünet 

Kedd - Csütörtök:  8.00-12.00  

  13-16.00 

Péntek:   8.00-13.00 

Elérhetőség: Kossuth L. u. 9. 

Tel.: 74/437-295 

E-mail: sioagard@sioagard.hu 

http://www.sioagard.hu      
 

ORVOSI RENDELŐ 
Cím: Kossuth u. 46.  
Tel: 74/437-051, Tel: 30/929-5645  

Horváthné Dr. Horváth Erika 

Hétfő, kedd, péntek:  8.00-13.00 

Szerda:   14.00-18.00 

Csütörtök:  11.00-13.00 

 vérvétel:    8.00-11.00  

VÉDŐNŐ 
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  

Fehér – fekete - fehér 

Az asszonynépet valamikor régen a magyar szóhasználatban fehércselédnek nevezték. Adódott mindez 

abból a tényből, hogy a ruha, ami a testét borította, fehér színű volt. A férfiember ruhájának is ilyen volt a 

színe, de hát arra ki figyel oda.  

Felfoghatatlanul hosszú idő telt el a Paradicsomból való kiűzetés óta. Az Édenkertben még elég volt a 

fügefalevél, de az isteni gondviselés megszűntével az emberre rászakadt a természet valósága. Verte az eső, 

égette bőrét a nap, és évről évre megjött a tél, hóval borította be a világot, és az ember fázott, nagyon fázott. 

Az isten hidege elől barlangok mélyén keresett menedéket, de ez nem volt elég. Még az sem volt elég, hogy 

segítségül hívhatta a tüzet. A mindenható úgy teremtette Ádámot és Évát, hogy nem szabott meleg bundát a 

testére, hiszen az éden idilli világában nem volt erre szükség. De megtörtént a baj, és az ember ott ált a zor-

don természetben védtelenül, csupaszon.  

Az ember nemcsak abban különbözik a körülötte élő állatoktól, hogy nincsen bundája, hanem abban is, 

hogy gondolkozik. Amikor Ádámot az angyal kitessékelte az Édenkert kapuján, valami olyan sugallatot kapott, 

hogy hajtsa uralma alá a természetet. Hát az ember ezt nem felejtette el. Kezdte azzal, hogy a leölt állatok 

bőrét vette magára, azzal takarta, védte testét a hideg ellen. De ez nem volt elég, mert az asszony, talán már 

akkor is a divatot keresve, megtanult szőni-fonni. 

Milliókban lehet mérni az évek számát, amíg az ember eljutott addig, hogy magaszőtte vászonba takarja 

testét. Uralkodni sohasem tud a természet felett, de titkait kutatva elveszi azt, amit a maga hasznára fordít-

hat. Rátalált azokra a növényekre, melyeknek alkalmas rostjai vannak.  Kitapasztalta, mimódon lehet az erre 

alkalmas növényből fonalat, majd vásznat készíteni. A mai ember emlékezete addig ér el visszafelé, hogy a 

kender az a növény, melynek rostjait kifehérítve meg lehet fonni, vásznat lehet szőni, és üngöt, gatyát, 

péntőt, szoknyát lehet varrni belőle.  

A vászon nagy találmány volt, és sok-sok emberöltőn keresztül szolgálta az embert. Fontossága akkora, 

hogy a műanyagok világában élő XXI. századi ember is kénytelen ráébredni arra, hogy ez a természetes 

anyag nélkülözhetetlen. 

Évszázadok teltek el úgy, hogy az emberek maguk szőtte fehér vászonba öltözve jártak. A fehér szín 

jelentést kapott, testük lelkük tisztaságának jelképe lett, ezzel fejezték ki gyászukat is.  A jelentés megma-

radt egészen addig, amíg a századok alatt tökéletesedett népviseleteket ki nem szorította a városi divat, az 

uriruha.  

Az ember, aki folyamatosan tökéletesedik – és ezzel párhuzamosan talán korcsosodik is, – a fehér vász-

nat a természetben található színezőanyagokkal megfestette, használhatóbbá, és ezzel változatosabbá tette 

öltözetét. Aztán a megszülető ipar meg a kereskedelem révén nemcsak a kastélyok meg a városok népe, 

hanem a falvak lakói is bővítik, gazdagítják ruházatukat. Megjelenik a selyem, a kasmír, a bársony, a színek 

változatosak lesznek, gazdagodik az öltözködéskultúra. A fehér szín már nem domináló, de ennek ellenére 

jelentőségét nem veszíti el. Az ember testét fedő alsóruházat hosszú ideig, a paraszti kultúrában mind a mai 

napig fehér marad, és – noha már nem sokan figyelnek rája - megmarad a jelentés is. A fehér továbbra is 

alapszín marad. A csodálnivaló színvilágú hímzések is úgy jelentek meg először, hogy a fehér vászonra a 

lelkükben kibimbózó virágokat fehér színnel varrták rá a falusi asszonyok. A dologtévő napokon a kapálás 

közben vagy a szőlőmunkában természetes volt a fehér vászon, még az aratók öltözetében is csak a kötény 

volt kékfestő. 

Az utóbbi évszázadokban kialakult népviseletek szín és formagazdagságát lehetetlen leírni. A vasárnapi 

misére nagyünneplőbe öltözött lányok, asszonyok serege pompázatos látvány. De a hímzések alapja a fehér, 

és a nagysúlyú brokát szoknyák formáját is az alsószoknyák határozzák meg. A kikeményített, ropogósra 

vasalt, vagy ráncokba szedett, hófehér pöndők, péntők, rokolyák adják a tartást, a formát. És az öltözködés 

szerkezete olyan, hogy a nehéz felsőruha alól is csillogva kivillanjon a fehér, jelezvén egyértelműen, hogy a 

pompa alatt patyolatosan tiszta az ember.  

Temetés van a faluban. A ravatalozó körül emberek álldogálnak. Nők, férfiak, a többség fekete vagy sötét 

ruhában. Néhány férfinak fehér az inge, a nők öltözetében nem látszik a fehér, valószínű, hogy a fehérnemű-

jük is más színű már. Ez a XXI. század, az emberek nem járnak népviseletben.  

Amikor valakit temetnek, az elmúlt időben történt események forognak gyászolók gondolataiban. De a 

valóságban is jelen van a múlt. A jellegtelen öltözetű emberek között az egyik gesztenyefa alatt, mint egy 

csendes felkiáltójel álldogál egy kicsi öregasszony. Talpig feketében. Diszkréten csillogó fekete selyemből van 

a kendő, a löbi, a szoknya, meg a kötény is. Nem kétséges, ezt a ruhát még sok évvel ezelőtt nászajándékba 

kapta a körösztanyjától. Ebben is fogják eltemetni. Tiszta fekete. Vagy mégsem? Azt nem látni, de bizonyos, 

hogy a fekete szoknya alatt centire kilátszik a fehérszoknya csipkéje, és a begombolt löbi fölött ujjnyi széles, 

csillogóan fehér csipke szalad körül a nyakán. Íme a jel, a jelentés. Vegyétek észre emberek! A feketeség 

takarásában patyolat tiszta ez a madárnyi öregasszony, egy azok közül, akik már a gesztenyefák alatt nyug-

szanak. Akik valaha még valamennyien fehérben jártak.  
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