
 

Sióagárd Község Önkormányzata 

SIÓAGÁRDI KRÓNIKASIÓAGÁRDI KRÓNIKA   

2013. NOVEMBER 

VII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 

 
ADVENTI  VÁSÁR  

  
Az Adventi vásárt december 15-én (vasárnap) 13-17 óráig tartjuk az iskola udvarán.  

Akik árusítani szeretnének, jelentkezzenek a Művelődési Házban,  
hogy a helyeket ennek megfelelően tudjuk kialakítani.  

Márton-nap 
 

Mindig várva-várt esemény a faluban a Márton naphoz kapcsolódó lám-

pás felvonulás, mikoris az óvodás és iskolás gyerekek, szüleik, nagyszüleik 

együtt teszik meg az utat az Óvoda és a Művelődési Ház között. Kezükben a 

saját készítésű lámpással különleges hangulatot és látványt teremtenek az 

utcán és a ráérős séta alatt énekelnek, beszélgetnek.  

A Művelődési Házba érve a Német Nemzetiségi Önkormányzat idén is 

megvendégelte a vonulókat, zsíroskenyérrel, forró teával, kis nassolnivaló-

val várta őket. 

Folytatás a 2. oldalon. 

         

        ÚJABB JÁTÉK A KICSIKNEK… 
           

    Köszönjük a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy hozzá-

járultak, az Óvoda udvar újabb fejlesztéséhez!  

    Az általuk felajánlott összeget a szülői munkaközösségi tagok dön-

tése értelmében kiegészítettük az év eleji adománygyűjtésből meg-

maradt összegből és egy új korszerű, bővíthető mászókát vásárol-

tunk az ovisoknak.  

    Ez a játék fejleszti a koordinációt, a mozgást és a térérzéket, mi-

közben izgalmas játékot biztosít gyermekeinknek és egy újabb szín-

folt az udvarunkon.  

     Ovisok, szülők, óvoda dolgozói 

 
 

SIÓAGÁRD WASHINGTONBAN 
 

LELKI ÚTRAVALÓ 

2. oldal 

 

ÉVVÉGI PROGRAMOK  

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

3. oldal 

 

 

SPORTHÍREK 

5. oldal 

 

TÉ PISTI ÉS A „GLÓRIA” 

Szabadi Mihály írása 

6. oldal 



 2 SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 

 
Márton nap 

 
Az ünnepi műsor első fellépői az általános iskolában már korábban lezajlott német 

szavalóverseny díjazottjai voltak. Izgatottan léptek a színpadra, majd miután ügyesen 

elmondták verseiket, az iskola minden egyes kisdiákja pingvintáncot lejtett.  

Egy felajánlásnak köszönhetően az iskola összes tanulójának valamint az óvoda ré-

szére is könyveket adott át Hámoriné Glück Terézia és Fodorné Klein Brigitta, amitől 

aztán minden gyerkőc szeme felcsillant. 

A Fecske Bábcsoport Fehérlófia című meséje következett a színpadon, ezzel az elő-

adással idén a Kisfecskék arany minősítést kaptak az egri országos bábfesztiválon. A 

látványos darabot szájtátva figyelte a közönség, nagy taps volt a jutalmuk.  

Az ünnepi műsort a kisdorogi Blauer Enzian tánccsoport sváb táncokat bemutató szá-

ma zárta, két fiatal pár ropta nagy sikerrel.  

A műsorszámok között Málinger Anita gyönyörű hangja töltötte be a termet. 

Az elmúlt év Német Nemzetiségi Önkormányzatot és tagjait érintő eseményeiről Hámo-

riné Glück Terézia elnök számolt be és megtartotta az évi rendes közmeghallgatást is.  

Nem maradt más hátra, mint a hagyományos ludaskása elfogyasztása és az újborok 

megkóstolása. 
 

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

 
Lelki útravaló 

 

Mit adhatunk Isten jóságáért cserébe? Tudjuk-e viszonozni a szeretetet, amellyel Jézus a kereszten megváltott min-

ket? Ha őszinték akarunk lenni, akkor belátjuk, hogy mindig adósai maradunk Istennek, aki mindenkor többet ad nekünk, 

mint amit megérdemlünk. 

Jézus azt kéri tőlünk, hogy utánozzuk Istennek ezt a nagyobb szeretetét emberi kapcsolatainkban. Embertársainkkal ne 

azért tegyünk jót, hogy majd egyszer ők is segítenek minket, azaz viszonozzák jóságunkat, hanem legyünk önzetlenek. A 

szeretetnek új távlata nyílik meg előttünk, amely nem emberektől vár jutalmat, hanem Istentől. „Boldog leszel, mert nem 

tudják neked viszonozni.” 

Az isteni jutalmazásba vetett remény nem ábrándozás az ember számára, nem olyan ígéret, amely nem fog bekövetkez-

ni. Azért remélünk, mert Isten nem hálátlan, szeret minket, bűnös embereket, akik akarunk, mindig jobbá válni. Az embe-

rek hamar elfelejtik, ha jót teszünk velük Isten viszont nem. A legkisebb jócselekedetért is megkapjuk mennyei jutalmun-

kat, ha azt tiszta szívből tesszük. 

Közeledik az ádventi idő, amikor Isten Fia jövetelét várjuk. Nem vagyunk méltók arra, hogy bűnös emberi világunkba 

belépjen az Isten, de ő mégis eljön. Kérjük őt hittel, hogy világunkba jöjjön, otthonunkba lépjen, és ennek érdekében bát-

ran nézzünk bele lelkünk legmélyére, hogy őszintén akarjuk bűneinket megvallani, és 

elhagyni.  

Segítsen ebben mindenkit a szentlélek! 

      Kincses Tibor, plébános 

 
SIÓAGÁRD HÍRE ELJUTOTT WASHINGTONBA 

 
Egy kedves látogatóm a Hímzésmúzeumban azzal lepett meg, hogy a        

Hímzésmúzeum Sióagárd című könyvemet elküldte  

a Washingtoni Kongresszusi Központ könyvtárába.  

Nagyon örültem, hogy a helyi kiállításnak ilyen messzire is eljutott a híre.  

2013. augusztus 8-án pedig megérkezett a könyvtár befogadó nyilatkozata,  

melyben elismerésüket és örömüket fejezték ki az elküldött könyv iránt. 
 

       Vargáné Kovács Veronika 

http://www.sioagard.hu
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A Művelődési Ház 2013. november-december havi programjai 

 

 

 

 

 

DECEMBER 5.    

helyszín: Művelődési Ház, Díszterem 17 óra  

előadás: A média hatása a kiskorú gyermekek erőszakos viselkedésére 

előadó: Füves Erika 

A hallgatóságnak pogácsával, meleg itallal kedveskedünk. 
 
Közben a nagyteremben 

adventi készülődés  16.30  

foglalkozásvezetők: Say Katalin, Gulyás Éva 

ollót, ragasztópisztolyba töltetet aki tud, hozzon magával 

NOVEMBER 28., 16.30  

adventi készülődés  

Helyszín: Művelődési Ház 

foglalkozásvezető: Gulyás Éva 

ollót, ragasztópisztolyba töltetet aki tud, hozzon magával 

NOVEMBER 30. Erzsébet-Katalin bál 

rendező: Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület  

A bál részleteiről Horváth Csillánál lehet érdeklődni, 20-586-9619 
 
helyszín: Művelődési Ház, 19 óra 

Zenés színdarab az egész család számára; címe: Kis Miklóska  
előadja: Paramissio Társulat 

gyermek belépőjegy: 500.- Ft 

felnőtt belépőjegy:    700.- Ft 

 

DECEMBER 7.  Mikulás napi ünnepség  

helyszín:  Művelődési Ház,  17 óra   

fellépnek:  Fecske Bábcsoport 

 
DECEMBER 14.  TÁMOP „Építő közösségek” ZÁRÓ ÜNNEPSÉG, bemutatók 

helyszín:   Művelődési Ház 16 óra 

akik az év során készített munkáikat bemutatják:  

  általános kézműves szakkör 

  képzőművészeti szakkör 

  népi kézműves szakkör 

  fotográfia szakkör 

fellépnek: citera szakkör, bábszakkör 
 

18 óra  Gagliarda Kamarakórus ünnepi hangversenye 

 
DECEMBER 15.  ADVENTI VÁSÁR 

helyszín : Általános Iskola udvara 13-17 óra 

DECEMBER 19.   Általános Iskola karácsonyi műsora 

helyszín:    Művelődési Ház, 18 óra 

 fellép még:    bábszakkör 



VII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM SIÓAGÁRDI KRÓNIKA  4 

Kedves Sióagárdiak! 
 

        Nagyon szépen köszönöm azt a rengeteg zöldséget,  

gyümölcsöt,  amit a konyhára hoztak!  

Mindenkinek személy szerint, tisztelettel és szeretettel köszönöm, a  

konyhán a célnak megfelelően felhasználásra került  

és még kerül is a sok vitamin. 
 

Ringwaldné Balogh Katalin, élelmezésvezető 

 
M E G H Í V Ó 

 
SIÓAGÁRD község Települési  

Agrárgazdasági Bizottságának 

 alakuló ülésére. 
 

Tisztelt Agrárgazdasági Kamarai Tag! 
 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei Szervezetének Elnöksége a Kamara Alapsza-

bályának 0/3. pontja alapján 27/2013. (IX.04.) sz. határozatával valamennyi Tolna megyei települé-

sen Települési Agrárgazdasági Bizottság felállítását rendelte el. A Települési Agrárgazdasági Bizott-

ság a helyi kamarai tagok területi, illetve ágazati érdekeinek egyeztetési és képviseleti fóruma, mely-

nek tagjai a településen lakóhellyel, székhellyel, telephellyel rendelkező, regisztrált kamarai tagok. 
 
Az alakuló ülés helyszíne: Sióagárd, Művelődési Ház 

Az alakuló ülés időpontja: 2013. december 5. (csütörtök) 14:00 óra 

Napirendi pontok:  

   1.   Döntés az Sióagárd Települési Agrárgazdasági Bizottságának megalakulásáról 

   2.  Döntés a Települési Agrárgazdasági Bizottság elnökének megválasztásáról 

   3.  Döntés a Települési Agrárgazdasági Bizottság vezetőségének  

          megválasztásáról 

   4.  Egyebek (ezen belül tájékoztató a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. számú törvényről) 

Az alakuló ülés – határozatképtelenség esetén – azonos napirendi pontokkal az eredetileg kitűzött idő-

pontot követő fél óra múlva (14:30 órakor) megtartásra kerül. A megismételt ülés a jelen lévő tagok számá-

ra tekintet nélkül határozatképes. 
 
S z e k s z á r d , 2013. november 19. 

     Tisztelettel: 

Dr. Hadházy Árpád s.k. 

megyei elnök 
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SPORTHÍREK 
 

7. forduló, Dunakömlőd – Sióagárd 4:0,  

2013. 09.28. 
 

A szombaton lejátszott mérkőzésen 4 játékosunk lesérült és mivel 

nem volt csere, így a játékvezető a szabályoknak megfelelően a 72. 

percben lefújta a mérkőzést, amit a pályán elért eredménnyel ka-

pott meg a Dunakömlőd. 
 

8. forduló, Sióagárd – Szekszárd UFC 1:3 (1:2), 2013.10.06. 
 

Sióagárd: 90 néző, Vezette: Kovács Tamás 

Sióagárd: Szegedi-Vajda (Czinege), Sümegi, Kelemen (Simon J.), 

Dombi – Horváth P., Tóth Adrián (Páli), Sólyomvári, Sági Gy. – 

Orosz, Vass G. 

Edző: Szabó Tibor 

5. perc: Vass G. jól indított Horváth P.-t, lövését a kapus kiütötte 

és Orosz 7 m-ről kapásból a kapuba lőtt. 1:0 

27. perc: Egy előreívelő labdánál a védőink nem tudtak felszaba-

dítani és a kipattanó labdát a vendég támadó a jobb sarokba bom-

bázta. 1:1 

40. perc: Egy jobb oldalra pattanó labdát a lesen lévő vendég tá-

madó a jobb sarokba lőtt. 1:2 

76. perc: Jobb oldali vendég támadás után a középre passzolt lab-

dát a támadójuk a jobb sarokba továbbított. 1:3 

Góllövő: Orosz 

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

Összefoglalva: A kényszerből több fiatallal felálló csapatunk jól 

tartotta magát, végig szorossá tudta tenni a mérkőzést, de a lesről 

kapott 2. gól megpecsételte a sorsát. A játékvezető nagyot hibá-

zott. Küzdelemből azonban jelesre vizsgázott csapatunk. 

Ifjúsági csapatunk ezúttal nem játszott, mert az ellenfélnek nincs 

ifi csapata. 
 

9. forduló, Bátaapáti – Sióagárd 0:2 (0:0), 2013.10.13. 
 

Bátaapáti: 60 néző 

Sióagárd: Szegedi-Dombi (Dusa), Kelemen, Simon J., Páli-Vajda, 

Horváth P., Sólyomvári, Sági-Orosz, Tóth Attila, 

Edző: Szabó Tibor 

73. perc: Egy előrevágott labdát Orosz a 16-osnál szépen fejelt 

Tóth Attila elé, aki a kapus alatt a hálóba lőtt. 0:1 

76. perc: Tóth Attila jó ütemben rajtolt egy rossz hazaadásra, amit 

a kapus ért el előbb, de nekirúgta a labdát és róla a hálóba pattant. 

0:2 

Góllövő: Tóth Attila (2) 

Jók: Az egész csapat dícséretesen küzdött. 

Összefoglalva: Az első 10 perc után csapatunk átvette a játék irá-

nyítását, és végig a kezében is tartotta. Védőink szoros emberfo-

gással megelőzték a hazai támadókat, már a labda átvételénél. 

Kevés gólhelyzetet tudtunk kialakítani, de azt jól értékesítette Tóth 

Attila. Összességében magabiztos és megérdemelt győzelmet ara-

tott csapatunk. 

Ifjúsági csapatunk 1:1 (1:1)-es döntetlent ért el, mert sok gólhely-

zetet elhibázott. 

Góllövő: Schaffler 
 

10. forduló, Gerjen – Sióagárd 4:2 (1:1), 2013.10.20. 
 

Gerjen: 60 néző 

Vezette: Weitner 

Sióagárd: Szegedi – Czinege (Hámori), Mosonyi, Kelemen, Páli 

(Dombi) – Horváth P., Tóth Adrián, Sólyomvári (Simon J.), Vajda

-Orosz, Tóth Attila 

Edző: Szabó Tibor 

28. perc: Jobb oldali szöglet után a védők között elsuhanó labdát a 

hazai támadó kapásból a bal sarokba bombázta. 1:0 

 

44. perc: Orosz jól indította Horváth P.-t, aki jobbról középre 

adott és Tóth Attila az 5-ről a jobb sarokba perdített. 1:1 

51. perc: Bal oldali beadás után a Szegediről felperdülő labdát a 

hazai támadó a hálóba sodorta.2:1 

58. perc: Sólyomvári jól indította Oroszt, aki a kifutó kapus fölött 

a hálóba emelt. 2:2 

59. perc: Kelemen fölött átpattant a labda és a befutó hazai táma-

dó a hálóba emelt. 3:2 

73. perc: Jobb oldalról belőtt szabadrúgás után a berobbanó hazai 

támadó a hálóba perdített. 4:2 

Góllövők: Tóth Attila, Orosz 

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

Összefoglalva: Egy megnyerhető mérkőzésen kapott ki csapatunk, 

óriási védekezési illetve egyéni hibák után. Az ellenfél is sok hibá-

val játszott, de jobban akarta a győzelmet, jól használta ki a véde-

lem megingásait, és mindent egybevetve megérdemelten győzött. 

Ifjúsági csapatunk: könnyed, laza de gyenge játékkal is magabiz-

tosan győzött 6:1 (2:1) arányban. 

Góllövők: Schaffler (3), Simon Gy. (2), Bogáncs 
 

11. forduló, Sióagárd – Mórágy, 5:0 (1:0), 2013.10.27. 
 

Sióagárd: 110 néző 

Vezette: Szincsák 

Sióagárd: Szegedi-Dombi, Mosonyi, Kelemen, Páli (Czinege)-

Horváth P., Tóth Adrián (Molnár D.), Orosz, Sági Gy. (Vajda)-

Kész, Tóth Attila (Sólyomvári) 

Edző: Szabó Tibor 

21. perc: Kész bal oldalról jól emelt középre, Tóth Attila kiugrott 

a védők közül és 10 m-ről a kifutó kapus fölött a hálóba emelt. 1:0 

51. perc: Kész nagy labdával ugratta ki Oroszt, aki két lövőcsel 

után sarokkal Kész elé tette a labdát és ő a bal sarokba bombázott. 

2:0 

53. perc: Dombi ívelt középre jobb oldalról, Sági kapáslövését 

még lábbal védte a kapus, de a befutó Tóth Attila a léc alá bombá-

zott. 3:0 

80. perc: Molnár D. átcselezte az egész vendégvédelmet, majd 

jobbról középre adott és Vajda 2 m-ről a kapuba passzolt. 4:0 

83. perc: Molnár D. jól indította a középen kiugró Készt, aki 12 m

-ről a léc alá bombázott. 5:0 

Góllövők: Tóth Attila (2), Kész (2), Vajda 

Jók: Mosonyi Horváth P., Kész , Tóth Attila, Molnár D. 

Összefoglalva: Jól kezdett csapatunk, kapuja elé szegezte a vendé-

geket, de a sok pontatlan átadás miatt csak nehezen szerezte meg a 

vezetést. A 2. félidő jól indult, viszonylag gyorsan rúgtunk 2 gólt, 

és a játék is feljavult, különösen Molnár D. beállítása után. Ezután 

szép támadásokat vezetve és parádés gólokat rúgva, biztosan sze-

rezte meg a győzelmet csapatunk. 

Ifjúsági csapatunk: sok hibával játszva, de így is magabiztosan 

győzött 5:2 (4:1) arányban. 

Góllövők: Simon Gy. (2), Horváth V., Sümegi, Szabó B. 
 

6. forduló, 2013.11.03. 
 

2013.09.22-éről elhalasztott Sióagárd – Decs ifjúsági mérkőzést 

most játszották le, amit csapatunk könnyed, szép játékkal 15:0 

(5:0) arányban magabiztosan nyert meg. 

Góllövők: Szabó B. (5), Feller (3), Simon Gy. (2), Sümegi (2), 

Tóth Adrién (2), Sági Gy. 

Ezzel a győzelemmel ifjúsági csapatunk őszi bajnok lett, ami-

hez gratulálunk! 

Tudósító: Finta Mihály 



 6 

Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő.: Fábiánné Málek Judit, megjelenik: havonta;   
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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  
 

Té Pisti és a „glória” 
 

A háborúnak már vége volt. Akik odavesztek, azokat elsiratták, a könnyek felszáradtak, de akik fogságba estek 

azokat hazavárták. Évek múltak már el a világégés óta, és már-már gyengülni látszott a várakozás ereje. A reményt 

az éltette, hogy egyszer-egyszer váratlanul csak-csak megérkezett valaki. A hadifoglyok akik talán maguk sem 

hitték hogy hazakerülnek, nem szokták levélben jelezni érkezésüket, a várakozásban is váratlanul egyszer csak 

betoppantak.  Így érkezett haza Té Pisti is, akit fiatalon vittek el a frontra, hazatértekor is még legényembernek 

számított. Az apja megölelte, az anyja szipogva törülgette a könnyeit a köténye sarkába, és futott a kertbe tikot 

vágni. A húga az utcára szaladt, és hírül adta a falunak: meggyütt a Pisti. 

A hír melegséget vitt az emberek lelkébe, mert Té Pistit mindenki szerette a faluban. Nem különbözött a többi 

legénytől, talán egy kicsit vékonyabb volt mint a vele egykorú pajtásai, de akár lakodalomban, akár a farsangi 

tikszedéskor az utcán, vagy este egy lányos ház ablaka alatt megszólalt a nóta, fényesen csillogó magas tenorja a 

többiek fölé emelte. Játszott a színdarabokban is, és a KŐR színpadán az egész falu csodálhatta, ahogy mondta a 

magyar nótát.    

  Az itthon maradt legénypajtások már házas emberek, az utcán már nem dalolnak, legfeljebb a lányvári pincesze-

ren, ott volt alkalom arra, hogy újra összemelegedjenek a hangok. Ám ahol Té Pisti hangja újra megtalálta a helyét, 

az a templom volt. A kóruson, mint annak előtte, újra a kántor mellé állt, és amikor a nagymisén az orgonaszó meg-

rezegtette a templomi magasságot, hangja egyszerre szólalt meg az asszonyok énekével, mindenki hallotta, és 

mindenki érezte, hogy Té Pisti hazaért.  

A falusi emberek életében az ünnepek ünnepe a karácsony. Karácsony éjszakáján nagykabátba, meleg 

keszkenyőbe bugyolálva,   apró lámpásokkal világítva ballagnak az emberek az éjféli misére, hogy ott áhítattal teli 

lélekkel tanúi legyenek a csodának. A templom megtelik áhítattal. Megszólal az orgona, hangja a padokban ülő 

emberektől a fényesen világító csillárig betölti a magasságot, a pap latinul kántálja a liturgia szövegét, és amikor 

elhallgat, a kóruson elkezdődik a pásztorjáték. Az emlék él az emberekben, és mindenki várja, a pillanatot, amikor 

az egyik pásztor jelenti társainak: ”Pásztortársak csodát láttam”, és ezután Té Pisti hangján megszólal az angyal: 

„Glória”. És a fényesen csillogó magas tenor hang zengve árad szét a templom születésre váró csendes áhítatában. 

Ez így volt akkor is mielőtt bevonultatták, és így lehetett akkor is, amikor évek multán hazatérhetett.  

A naptár 1964-et mutatott. Ezekben az esztendőkben pezsgő kulturális élet volt a faluban. Rendszeresen játszott a 

Déryné Színház, fiatalok és idősebbek részvételével műkedvelő csoportok töltötték meg esténként a művelődési 

házat. Az emberek szerettek együtt lenni, ez főleg annak volt köszönhető, hogy még működött a faluközösség, és a 

nehéz időkben lelkes pedagógusok nevelték rá az embereket a közéletre.  

Nagy Andor pedagógus volt a művelődési ház vezetője, aki színjátszó csoportot vezetett. A népszínműveket már 

leparancsolták a színpadról, ezért az akkori időkben megjelent – főleg egyfelvonásos – darabokat mutattak be. A 

fiatalok szívesen játszottak. Endrődi Jóska - a megyénél dolgozó népművelő – énekkart vezetett. Sokszor csodáltam 

a türelmét, ahogy a kottát nem ismerő falusi embereket tanította a többszólamú éneklésre. Melengető érzéssel 

néztem a népdalon, meg magyarnótán nevelkedett parasztemberek tekintetét, ahogy rácsodálkoztak a madrigálok 

szépségére. Ez időben a lányok már nem karikáztak a hősiszobor mellett, a lakodalmakban az emberek szobájában 

már nem zengett a magyarnóta, de őket megragadta az együtténeklés öröme, szívesen jártak a próbákra, és kiálltak 

a falu elé is énekelni. Én a tánccsoportot vezettem. 20 – 25 fiatal dolgozott a próbákon, és már a falun kívül is több-

ször megmutatkoztunk.  

Megszületett a terv, hogy a három csoport közösen mutassa meg a falunak, hogy mit tud. Összeállítottuk a mű-

sort, a három együttes mellett szavalókat is beszerkesztettünk, de éreztük, hogy hiányzik valami. Szólóének kelle-

ne. Igen, de ki énekeljen? A kórus egyik idősebb tagja adta a javaslatot: - Szóljatok a Té Pistinek! – Ezt többen is 

megerősítették, bizonygatván, hogy Té Pisti nagyon szépen tud danúni. A javaslatot elfogadtuk, így még teljesebb 

lesz a szereplőgárda, és több lesz az érdeklődő is.  Énekeljen, de mit?  

Én, mint falubeli ismertem Té Pistit. Gyerekkori emlékeim között mélyen bevésődve ott élt az éjféli misék fénye-

sen zengő „glóriá”-ja, és láttam, hallottam, ahogy a népszínműves korszakban a színpadon zengette a hangját, 

tudtam, hogy az egyik legnagyobb magyarnótás a faluban. Énekeljen, de mit?  

Én abban az időben ismerkedtem Olsvai Imre mellett a népdalgyűjtés fortélyaival. Ma már az idő multával tudom, 

hogy a magyarnótának hol van a helye a magyar kultúrában, de akkor, mint kezdő folklorista, némi bigottsággal is 

rendelkezve, hallani sem akartam róla.  Jóska meg Bandi más véleményen volt, de nem vitatkozott velem.  

Té Pistit behívtuk egy este, és beszélgettünk. Készséggel vállalta a szereplést, de ő maga sem tudta, hogy mit is 

szeretne énekelni. Én sorra előszedtem a faluban közismert népdalokat, egyiket -másikat el is mondtuk. Végül kivá-

lasztottunk három dalt. Jóskának volt zenei képzettsége segített a csokor megszerkesztésében. Té Pisti el is énekel-

te, szólt a hangja szépen, és mi megnyugodtunk, hogy gazdagabb lesz a műsorunk.  

Eljött az előadás ideje. A színpadon folyik az előadás, a művelődési ház nagyterme zsúfolásig telve. Megtörtént a 

műsorszám bejelentése. Az énekes kilép a résnyire nyitott függönyszárnyak között, mögötte összefogom a bársonyt. 

Jóska is Bandi is ott áll a színpadon. A kilépő kedves ismerőst megtapsolják, aztán csönd, mindenki várja, hogy 

megszólaljon a legendásan szépen zengő tenor.  De Té Pisti csak áll, nem kezdi az éneket, mi meg várakozunk. 

Összenézünk. Tekintetünk azt kérdezi, most mi lesz. Végre megszólal. Bizonytalan, szinte nyekergő, a saját hangfek-

vésénél sokkal mélyebb hangon elkezdi: „Ha kimegyek a vasútra...” 

Jóska, Bandi rám néz. Aztán a lehető leggyorsabban sarkonfordul, hogy a beléjük szorult nevetést odakinn az 

udvaron hagyják kibuggyanni. Természetesen rajtam nevettek.  

Té Pisti már régen nincs az élők sorában. Nem mondja a magyarnótát, de talán odafenn az angyalok kórusában is 

vele énekeltetik a „glóriát”. 
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