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Eltelt két esztendő és újra megrendeztük a szüreti viga-

dalmat Sióagárdon szeptember utolsó hétvégéjén.  

A színpompás szüreti felvonuláson kisbíró foglalta 

versbe a település elmúlt évének történéseit; lovasok, 

hintók, lovas kocsik, rengeteg népviseletbe öltözött gyer-

mek és felnőtt, valamint a hagyományőrző együttesek és 

a külhoni delegációk vonultak végig. A menet első meg-

állójánál került felavatásra a német barátaink által készí-

tett „barátságfa”.  

 Folytatás a 3. oldalon 

EGÉSZSÉGNAP AZ  

ÓVODÁBAN 

 

Kóstolta már a csírát? Még nem? 

Nos a helyi óvodásoknak erre is le-

hetősége nyílott az egészségnap ke-

retien belül, mely a védőnő, Csontos 

Judit szervezésében valósult meg 

szeptember 7-én. A gyerekek torná-

val indították a napot, majd játékos 

formában ismerkedtek meg az egész-

séges életmód hasznosságával.  

 
Az eseményen készült fotók megtekinthetőek a 

www.sioagard.hu weboldalon. 

IDŐSEK NAPJA 

 

Több éve már, hogy október 1-jén 

felköszöntjük településünk szépkorú 

polgárait, idén október 1-jén rendez-

tük meg az Idősek napját. Az esemé-

nyen ezúttal is egészségügyi szűrő-

vizsgálatokkal és a tehetséges sió-

agárdi fiatalok műsorával köszöntöt-

tük a programra ellátogatókat.  

A műsorban óvodásaink léptek 

színpadra verssel és mesével, vala-

mint az általános iskola tanulói mu-

tatták be a Csengős macska nem fog 

egeret c. színdarabjukat. 

SZÜRETI VENDÉGLÁTÁS 

 

Az idei szüreti vigadalomra meg-

hívást kaptak testvértelepüléseink 

delegációi is. Kezdetben azonban 

úgy tűnt, semmi sem halad a tervek 

szerint.  

A lengyelországi Gromadka tele-

pülés polgármestere két nappal a 

tervezett érkezés előtt mondta le az 

utat, német barátaink Malschwitzól, 

illetve Baruthból viszont váratlanul 

egy nappal előbb érkeztek, tizen-

egyen.  

Folytatás a 6. oldalon 
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Kedves Sióagárdiak! 
 

Lezajlott a helyhatósági választás, polgármestert és önkormányzati képviselőket választottunk magunknak. A kam-

pány időszakában elszabadultak az indulatok, ilyen a rendszerváltozás óta Sióagárdon még nem történt.  

Az egyik jelölt hívei nemtelen eszközöket is bevetettek, valótlan állításokkal próbáltak jelöltjüknek előnyt szerezni.  

A falu megosztása, a gyanakvás elhintése a közösség erejét gyengítette. A szavazatok újraszámlálása azonban végle-

gessé és változatlanná tette az eredményt, ezzel is igazolva a szavazatszámláló bizottságok jó munkáját. 

A polgármester-jelöltek programjai nagyon hasonlóak voltak, így az elképzelések megvalósítása során az együtt-

működésnek nincs akadálya.  

Az eredmény nagyon szoros volt, mindössze egy szavazatkülönbség jelentette a győzelmet. Ezen el kell gondol-

kodnom, hogy mi az oka ennek, mit csináltam rosszul, mit kell másként tenni a jövőben. Ehhez szükség van a sió-

agárdiak segítségére, támogatására, mert én valamennyi sióagárdi ember polgármestere szeretnék lenni. 

Lezárult egy időszak, kezdődik egy új négyéves ciklus. Fogjunk össze, közös erővel segítsük Sióagárd fejlődését. 

Minden Sióagárd érdekében tett javaslatot meghallgatok, keresem megvalósításának lehetőségét. A kritikát is elvá-

rom, hogy a hibákat minél előbb ki lessen javítani. 

Kérek minden jóérzésű, Sióagárdért tenni akaró embert, hogy bízva az összefogás, a közösség erejében, közös cél-

jaink megvalósításában vegyen részt. 

Köszönöm mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy a következő négy évben szolgálhatom a falut.  

Háry János polgármester 

VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEINK 
 

Elkészültek a sióagárdi ingatlanok helyi védelmét jelző táblák, melyek Rács Róbert 

várdombi keramikus munkáját dicsérik. 

A falubeli házakra, kápolnákra, keresztekre, szobrokra még szeptember közepén felke-

rültek a táblák. A település építészeti  értékeinek nagyon fontos részei a leányvári  pin-

cék, présházak, melyek közül az építészetileg legértékesebbekre szintén ilyen táblákkal 

szeretnénk felhívni a figyelmet. 

Az önkormányzat célja a táblák elkészíttetésével az volt, hogy méltón hirdesse, hogy a 

védett épületek a sióagárdi közösség számára fontosak, és különleges figyelemre, meg-

becsülésre érdemesek. 

A napokban eljuttatott levelünkben a leányvári tulajdonosoktól azt kértük, hogy nov-

ember 15-ig helyezzék el a táblát az ingatlanok út menti homlokzatán, melyhez igény 

esetén kollégáink segítséget nyújtanak. 

Reméljük, hogy a kerámia táblák nemcsak az idelátogatók számára nyújtanak tájékoz-

tatást, hanem azok segítségével magunk is újra és újra  büszkén rácsodálkozunk majd, 

hogy a hímzés, a viselet, a  természeti szépségek mellett az épületeink is kivételesen 

egyedülállóak. 

KÉMÉNYSEPRŐIPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS 

 

Tájékoztatjuk a község lakóit, hogy a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. Október 29-ig végzi a településen a kémény-

seprő-ipari közszolgáltatást. 

Kérünk mindenkit, hogy saját érdekében ellenőriztesse kéményét és amennyiben szükséges, kotortassa ki. 

A Kft. munkatársai közvetlen élet- és tűzveszély esetén azonnal rendelkezésre állnak. 

Telefonszámuk: 74/310-845 
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MESEMONDÓ VERSENY MEDINÁN 
 

2010-09-24-én ismét megrendezésre került az óvodások mesemon-

dó versenye Medinán. A kis mesemondók ismét nagyon szép ered-

ménnyel szerepeltek a megmérettetésen.  

Mocsári Anna emléklapot kapott szép mesemondásáért, Fábián 

Panna különdíjat, Farkas Csaba pedig 3. helyezett lett. 

Felkészítőik: Nagy Istvánné, Lechner Péterné, Horváth Andrea 

voltak. 

Gratulálunk az ifjú mesemondóknak és felkészítőiknek és további 

szép sikereket kívánunk! 

Helyreigazítás: Lapunk szeptemberi számában a Történetek Sióagárd életéből c. rovatunk írásában tévesen jelentettük meg a 

szerző Fejős János nevét, a hibáért elnézést kérünk. 

 

.  

A felvonulás megállóhelyein jól bevett szokás szerint zeneszóval és tánccal köszöntötték a nézelődőket, akik cseré-

be süteménnyel és üdítővel kínálták a felvonulókat. 

Bukovinai és sváb nemzetiség táncai elevenedtek meg a felvonulást követő szüreti gálaműsoron az iskola udvarán, 

ahol meglepetésként a Baruthi Tűzoltók kórusa is bemutatkozott, nagy sikert aratva a nézők körében. A szüreti viga-

dalmat végül egy fergeteges hangulatú, hajnalig tartó bállal zártuk. 

Idén az esemény meghívott vendégei voltak: a német és erdélyi partnertelepülések delegációi, a kakasdi Sebestyén 

Ádám Székely Társulat Táncegyüttese, a bonyhádi Kranzlein Táncegyüttes, és az őcsényi Rózsa tanya lovasai. 

Melengette jó párunk szívét, hogy ekkora érdeklődés övezte az eseményt, mely idén az összefogás jegyében való-

sult meg, hiszen nagyon sokan segítettek abban, hogy sikerrel zárjuk a vigadalmat.   

Segítőink voltak: iskola, óvoda, az önkormányzat és a konyha dolgozói, a helyi borosgazdák, Asszonyklub, Hagyo-

mányőrző Egyesület, Nyugdíjasklub, a Sióagárd Jövője Alapítvány, Simon László, Katus József, Ódor József, Kovács 

Dénes és még sorolhatnánk hosszasan.  

Köszönjük! 

Az eseményen készült fotók megtekinthetőek a www.sioagard.hu weboldalon! 

SZÜRETI VIGADALOM 

 

http://www.sioagard.hu
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4. forduló   2010.09.12. Sióagárd – Nagydorog 3:2 (0:1) 

Sióagárd: 110 néző, vezette: Mészáros L. 

Sióagárd: Szegedi- Dombi, Domokos, Páli – Horváth P., Mol-

nár D., Vajda, Tóth F.,  Erlich – Győrfi (Dusa), Kész 

Edző: Simon F. 

Rosszul kezdődött a mérkőzés, mert az ellenfél vette át a 

játék irányítását és már a 9. percben megszerezte a vezetést. A 

vendégek csatára jó labdát kapott és a 16-oson belülről a jobb 

sarokba lőtt. 0:1.  A 43. percben Kész jó ütemben ugrott ki a 

védők közül egyedül vitte kapura, de laposan a jobb sarok mel-

lé lőtt. 

A második félidőt nagy akarással kezdte csapatunk. Az 51. 

percben Győrfi Készt találta el a labdával az ötösön. Az 53. 

percben góllá érett a fölényünk. Készt lerántották baloldalon a 

16-os sarkánál, és a megítélt szabadrúgást a sértett a jobb felső 

sarokba csavarta. 1:1. Az 58. percben a vendég csatár egyedül 

vezette kapura a labdát, de óriási helyzetben Szegedi nagyot 

védett, a következő percben Kész mellé lőtt.  

A 64. percben Pálitól elvették a labdát, az ellenfél csatára 

egyedül vitte kapura és a bal sarokba lőtt. 1:2. A 70. percben 

egy védőkről kipattanó labdával Molnár D. kapura tört, becse-

lezte magát a 16-oson belülre, és szép gólt lőtt a jobb sarokba. 

2:2. A 76. percben Dombi indította Vajdát a jobb oldalon, ő jól 

adott középre és Kész a kapus fölött a hálóba lőtt. 3:2.  A 82. 

percben a vendégek középpályását a második sárgalap miatt 

kiállították. A 83. percben a másik középpályásukat beszédért 

állította ki a bíró. A 87. percben  Erlich a bal oldalon az ötösig 

cselezte magát, átemelt a kapuson és Kész a bal kapofa mellől a 

hálóba sodorta a labdát. A bíró kezezés címén érvénytelenítette 

a gólt.  

Góllövők: Kész (2), Molnár D. 

Jók: Szegedi, Molnár D., Erlich és Kész 

Ifi csapatunk 8:1-re győzött. 
 

5. forduló 2010.09.19. Madocsa – Sióagárd 4:0 (0:0) 

Madocsa: 50 néző, V.: Illés T. 

Sióagárd: Szegletes – Dombi, Domokos, Lépő, Répás – Vajda 

(Horváth J.), Horváth P., Tóth F., Erlich – Győrfi (Páli), Kész 

Edző: Simon Ferenc 

A hazaiak óriási akarással kezdtek a vizes talajú pályán, és 

mezőnyfölényben játszottak.  Az első gólhelyzetük a 10. perc-

ben alakult ki, amikor egy jobboldali beadás után a tiszta hely-

zetben lévő csatár a bevetődő Domokosba lőtte a labdát. A 35. 

percben csillant meg a gólszerzés lehetősége csapatunk előtt, 

de Kész 25m-es szabadrúgását hamarosan védte a hazai kapus. 

A második félidőben még nagyobb lendülettel kezdtek a hazai-

ak és a 47. percben óriási helyzetet hagytak ki. Ismét jobb olda-

li beadás után a közeli fejest. A 64. percben ismét jobb oldali 

beadás, de óriási helyzetben Szegletes kezébe fejelték a labdát. 

Egy perc múlva egy 25 m-es a sorfalban álló Vajdáról megpat-

tanó szabadrúgás után megszerezték a vezetést a hazaiak. 1:0. 

 A 75. és 76. percben előbb Vajda, majd Szegletes mentett 

szögletre. Az utóbbi beívelése után a hazai csatár szép gólt fe-

jelt 2:0. A 83. percben az egyedül kiugró madocsai csatár mellé 

lőtt, majd közvetlen utána egy jobb oldali beadás után ismét 

gólt fejelt a hazai csatár. 3:0. Négy perccel később Lépő sza-

bálytalankodott a 16-oson belül, a 11-esz értékesítették a hazai-

ak. 4:0. Az utolsó percben Domokost felrúgták a 16-oson belül, 

ez is 11-es. Kész lövését a jó irányba vetődő hazai kapus ki-

ütötte a jobb sarokból. 

Jók: Domokos, Lépő, Horváth P., Tóth F. 

Ifi csapatunk 4:2 (3:2) vereséget szenvedett.  
 

6. forduló 2010.09.26. Sióagárd – Fadd 3:0 (0:0) 

Sióagárd: 50 néző, vezette: Rácz Zoltán 

Sióagárd: Szegedi – Dombi, Domokos, Lépő, Répás (Páli) – 

Horváth P. (Bogáncs), Tóth F., Molnár D., Győrfi Sz., (Felkert) 

– Győrfi G. (Vajda), Kész 

Edző: Simon Ferenc 

A faddiak kezdték jobban a játékot, de 10 perc után kiegyen-

lítődött a mérkőzés. Mindkét oldalon 1-2 gólhelyzet akadt, de 

ezeket a támadók kihagyták így az első félidő 0:0 eredménnyel 

ért véget.  A második félidőt is a faddiak kezdték jobban és két 

óriási helyzetet hagytak ki gyorsan egymás után. Ahogy ez a 

labdarúgás törvényei szerint lenni szokott, jött a büntetés. Az 

54. percben Molnár D. ívelte szabadrúgásból, jobb oldalról 

középre a labdát, a befutó Domokos előre vetődve fejelt a háló-

ba. 1:0. Öt perccel később Készt vágták föl a kaputól kb. 23 

méterre, a jobbösszekötő helyén. A szabadrúgást a sértett vé-

gezte el, és erős jól helyezett lövése a hosszú sarokba vágódott. 

2:0  

A 60. percben egy vendég kapus által kiöklözött labdát Tóth 

a 16-osról, kapásból alig lőtt fölé. A 83. percben Páli bal oldal-

ról ívelt keresztbe, de a nagy gólhelyzetbe került, 1 perc múlva 

szöglethez jutott csapatunk. A bal oldalról Molnár D. lőtte kö-

zépre a labdát és a védők közé berobbanó Kész nagy gólt fejelt 

a léc alá 3:0. 

Góllövők: Kész (2), Domokos 

Jók: Domokos, Tóth F., Molnár D., Kész 

Ifjúsági csapatunk 2:1 arányú győzelmet aratott. 
 

7. forduló 2010.10.03.Györköny – Sióagárd 0:2 (0:0) 

Györköny: 50 néző, V: Rákosi T 

Sióagárd: Szegedi – Dombi, Domokos, Lépő, Répás-Horváth 

P., Tóth F., Orosz (Vajda), Győrfi G. (Felkert) 

Edző: Simon Ferenc 

Az első félidőben meddő mezönyfölényben játszott csapa-

tunk, mindkét oldalon egy-két kimaradt gólhelyzettel. Kb. tíz 

perc ment el a második félidőből, amikor megszereztük a veze-

tést. Egy baloldali beadás után kavarodás támadt a kapu előtt, a 

labda Horváth P. elé került, aki jobbról, kapásból nagy erővel a 

kapuba lőtt. 0:1 

Ezután is fölényben játszott csapatunk, Kész egy jó indítással 

kilépett a védők közül, rávezette a kapusra a labdát, aki elhúzta 

a csatár lábát. A bíró 11-est adott és kiállította az ellenfél kapu-

sát. A jogosan megítélt büntetőből Horváth P. a bal sarokba 

lőtt. 0:2. A 83. percben Répást második sárga lap miatt kiállí-

totta a játékvezető 8mindkét alkalommal fölöslegesen keze-

zett). A visszalévő időben is csapatunk irányította a játékot, és 

magabiztosan őrizte meg előnyét. 

Góllövők: Horváth P., (2, egyet 11-ből) 

Jók: Domokos, Tóth F., Horváth., Kész 

Ifi csapatunk 1:0-s győzelmet aratott 

 

Tudósító: Finta Mihály 

SPORTHÍREK 
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PROGRAMSOROLÓ 
 
Október 22. (péntek) 19 óra 
Ünnepi megemlékezés a Kopjafánál 
 

November 7. 
Mágnás Miska – operett 3 felvonásban 
Iregszemcsén 
Bővebb információ a Művelődési Házban 
 

November 12.  
Márton nap a NKÖ szervezésében 
18 órától lámpás felvonulás 
19 óra ünnepi műsor és vacsora 
 

November 20.  
Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület Er-
zsébet – Katalin bálja 
 

November 27. 
Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesületének Er-
zsébet – Katalin bálja 

VARROTT CSIPKE ÉS ROJT KÉSZÍTŐ SZAKKÖR  

indul a Művelődési Házban 

 

A szakkör résztvevői megismerik a díszítő összevarrások, szegélyek, 

dísz azsúrok, betét és szélcsipkék készítésének technikáját. A foglalko-

zások heti egy alkalommal két óra időtartamban kerülnek megrende-

zésre 2010. október és 2011. májusa között, a szakkörre 12 éven felüli 

érdeklődők jelentkezését várjuk, részvételi díj foglalkozásonként 100 

Ft/fő. A szakkör vezetője: Vargáné Kovács Veronika. 

Az első foglalkozás időpontja és helyszíne 2010. október 19. (kedd) 

17 óra Sióagárdi Művelődési Ház. 

EMAGYARORSZÁG PONT  

MŰVELŐDÉSI HÁZ 
 

A Pári Minimum Fesztiválon mutatko-

zott be az eMagyarorszás Program mobil-

pontja Tolna megyében.  A mobilpont le-

hetőséget biztosított az érdeklődők számá-

ra a világhálón elérhető szolgáltatások és 

kommunikációs lehetőségek, valamint a 

Program megismerésére.  A gyerekek játé-

kos formában, míg a felnőttek a kötetlen 

beszélgetések keretében ismerkedtek a 

digitális írástudatlanság megszűntetését 

zászlajára tűző eMagyarország program-

mal. 

 

Alábbi szolgáltatásainkkal várjuk  vendé-

geinket: 

Internethasználat 

Szövegszerkesztés 

Irodai szolgáltatások (fénymásolás, 

nyomtatás, szkennelés, faxolás) 

Helyi kiadványok értékesítése: 

 

 

 

Közeledünk az év vége felé, lassan befejeződnek a mezőgazdasági 

munkálatok, és újra beköszönt a tél; hogy olvasóink addig sem unat-

kozzanak, egy összegzésben szeretnénk közreadni milyen szórakozási 

lehetőség vár még Önökre a Művelődési Házban az év hátralévő részé-

ben.  

Hétfőn és csütörtökönként 18 órától továbbra is várjuk a mozogni 

vágyó hölgyeket. Kedden és pénteken pinpongozni várnak minden ér-

deklődőt a helyi fiatalok. 

Október 22-én rendhagyó időpontban 19 órai kezdettel emlékezünk 

meg az 1956-os eseményekről, majd november 12-én Márton napi ün-

nepre és lámpás felvonulásra invitálunk.  

Közeledve az év egyik legjelentősebb ünnepéhez november végétől 

újra megrendezzük karácsonyváró kézműves foglalkozásainkat. Dec-

ember 5-én elérkezik hozzánk a gyerekek által egész évben oly sokat 

várt Mikulás, akit reményeink szerint Tüskeböki Mikulásváró műsora 

fog idecsalogatni.  

Adventi hangversenyre invitál bennünket a Gagliarda Kamarakórus 

az év utolsó hónapjában, kiállításra az általános iskola, és december 12

-én adventi vásárt tartunk. Az év vége felé közeledvén már nem marad 

más hátra, mint a gyerekek karácsonyi játszóháza december 18-án. 

 

Kedves Olvasók  programjaink mindenki számára nyilvánosak,  

szívesen látunk mindenkit! 

ÍZELÍTŐ TERVEZETT PROGRAMJAINKBÓL 
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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  

Dr. Kovács Éva 

Tel: 20/947-0258   
 

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 15-19 óra 

Péntek: 8-14 
 

Falugazdász fogadóórája 

Szerda: 13-16 óra, Csütörtök: 8-12 óra 
 

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 

SZÜRETI VENDÉGLÁTÁS 

 

 Ez csütörtök este okozott némi meglepetést a vendéglátó családoknál, ám 

Ambrusné Ági néni és Hámoriné Terike rutinosan oldották meg a váratla-

nul előállt helyzetet; vendégeink bőséges vacsorát kaptak, és mit sem vettek 

észre a pillanatnyi zavarból. 

Másnap, pénteken a baruthiak felállították a település központjában a 

maguk készítette Barátságfát, amelyet a szüreti felvonuláson ünnepélyesen 

adtak át Sióagárd népének. Az ajándékot annak reményében készítették, 

hogy valahányszor ránézünk a partnertelepüléseink irányát és távolságát 

mutató táblákra, jószívvel gondolunk az ott élőkre. 

Péntek délután kirándulást tettek vendégeink a környéken, majd innentől 

úgy folytatódott a program, ahogy terveztük. Este már közösen  fogadtuk az 

egyetlen olyan delegációt, mely se előbb, se később nem érkezett a terve-

zettnél: Dimény Zoltán polgármester vezetésével az erdélyi Bereckről né-

gyen látogattak el hozzánk. 

Szombaton délelőtt egy hagyományos, puttonyos, lovaskocsis, fakádas 

szüretre hívtuk a vendégeket és a vendéglátókat a Leányvárba. A jó hangu-

latú program zárásaként szüreti vegyes pörköltet ebédeltünk, - ahogy szaká-

csunk viccesen mondta:  egy ló, egy liba, amit persze nem fordított le senki. 

Aztán sietve készülődtünk a felvonulásra. Német vendégeink izgatottan, 

mi pedig kíváncsian vártuk a Barátságfa átadását és a műsort is. A parádés 

szüreti menetet követő műsor zárószámaként a Baruthi Tűzoltók kórusa 

lépett színpadra, mondhatni holtsápadtan az izgalomtól. Vendégeink több 

hónapja készültek erre az alkalomra, és a nagyon figyelmes hallgatók észre 

is vették, hogy a konferálás magyarul történt. Barátaink kedvessége, bájos 

igyekezete sokkal emlékezetesebb marad, mint az énekük. J 

Aztán a szüreti bálban együtt mulattunk, táncoltunk, és vendégeink a 

koronák árverezéséből is derekasan kivették részüket, a jegyzői koronáért a 

berecki polgármester ígért a legtöbbet. 

Vasárnap közösen hallgattuk meg a Kajsza Kvartett koncertjét a temp-

lomban, az búcsúestét pedig a Leányvárban töltöttük. Ismét búcsút kellett 

vennünk a sok sióagárdi családban már-már rokonoknak számító 

baruthiaktól, és a berecki vendégektől. 

Köszönjük mindenkinek, hogy szeretettel fogadták a település vendégeit 

Sióagárdon, akik ismét nagyon jól érezték magukat, mi pedig büszkék le-

hettünk, (vagyunk) hogy itt élünk! 

 

Dr. Varga Katalin 

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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