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 FECSKE ÜNNEP  2015 
A Sióagárdi Fecske Bábcsoport idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. 

MÚLT 
A csoport neve egybeforr Tarlós Lászlóné Edit néni nevével. A FECSKE BÁBCSOPORTOT  1965-ben alapította, 
amelynek közösségépítő, személyiségfejlesztő hatása máig érezhető a településen, és hagyományőrző szerepét 
tekintve egyedülálló azóta is a megyében,  a régióban és országosan egyaránt. 
 
JELEN – ÚJABB SIKER! 
Jelenleg 3 generációs a Fecskék tábora. A „Kis” Fecskék 14-en vannak, ők óvodások és kisiskolások.  Tavaly nyári 
kezdeményezésünkre táborba hívtuk a bábozni szerető gyerekeket, és már 2014 szeptemberétől csatlakoztak is a 13 
„Nagy” Fecskéhez. Nagyon sok helyre hívnak bennünket fellépni, ahol a település hírnevét is öregbítjük, valamint 
örömet szerzünk gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt.  A Felnőtt Fecskék száma 6 fő, akik a hátteret, a bázist biztosít-
ják az irányításhoz, szervezéshez.  
Számos hazai és nemzetközi sikert tudhat magáénak a folyamatosan megújuló csapat. Minden évben résztvevői 
vagyunk a regionális és az országos gyermek bábfesztiválnak, melyeken színvonalas előadásainkkal, többnyire saját 
készítésű bábjainkkal méltán vívjuk ki a zsűri és a közönség elismerését. 
A népmese feldolgozásokban szeretjük beépíteni a versek, mondókák mellett a citerazenés népdalokat, melyek aztán 
igazi kuriózumként színesítik az előadást. Köszönhető mindez Horváth Andrea támogató hozzáállásának. 
 
Így született meg az idei darab is, a Csókalányok című, amit a Kaposvári „Cucorka” Regionális Gyermek Bábfesztiválon a zsűri 
érdemesnek tartott arra, hogy ismét „elrepülhessünk” vele május végén Egerbe, az országos fesztiválra. 

 
JÖVŐ 
Célunk, hogy folytassuk a félszáz éve megkezdett magas szakmai színvonalú bábos munkát, ápoljuk a település 
hagyományait a bábcsoport működtetésével. 
Ebben az évben számos programmal hívjuk majd fel a figyelmet elődeinkre, magunkra és Sióagárdra, terjesztve a 
bábjáték varázsát, összetartó és fejlesztő erejét. 
                                                  Boldog Születésnapot Isten Áldásával! 

                                                                                                      Pekari Bernadett csoportvezető 

 

MÁJUS 29.    17:00  Szücsné Pál Ilona, Horváth János és Baksits Levente kiállítása                                 

                 18:00 Ünnepi testületi ülés 

MÁJUS 30.    13:00 Hagyományok Háza megnyitó,  találkozás a hazaváró vendégeivel 

                 15:00 Falunap  

                 17:00 Mesekocsi Színház Bohócai 

                 20:00 Varga Feri és Balássy Betty koncert 

JÚNIUS 13.    9:00 Gyermeknap 

JÚNIUS 20.    XXI. Sió-menti Halfőző verseny 
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ÖRÖKSÉG  -   KÖTELESSÉG  

HAGYOMÁNYOK HÁZA  FELAVATÁSA 
  

    Ahányszor csak hallom és olvasom a feliratot ÖRÖKSÉG – KÖTELESSÉG, meghatódom. Azzal, hogy me-

mentóként a Hagyományok Házának falára íródott, érzem-tudom és vallom is, hogy hatása van e  két szónak. Azt 

hiszem, hogy a három kis helység, mely egy kis szeletét képviseli SIÓAGÁRD kultúrájának, méltán és méltón 

képviseli azt, amire hivatott.  

       2014. derekán készült el az egykori iparos ház pályázati támogatásból ujjá alakított un. HAGYOMÁNYOK 

HÁZA. Az önkormányzat 2014. augusztusi ülése döntött arról, hogy a három szoba adjon otthont, a sióagárdi 

népi hagyományoknak, Kövesdi Mihály Sióagárd szülötte naív festő képeinek és Sióagárd egyháztörténete c. 

állandó kiállításnak.  

       A kiállítások és azok kivitelezése, a tervezéstől a megvalósulásig Sióagárd kultúráját szerető, azért tenni is akaró 

emberek munkáját dicséri.  

       A sióagárdi népi hagyományok helysége lett az un. VISELETES szoba. Első kiállítása a hétköznapi 

sióagárdi viseletet mutatja be életképekben, a ruhák mellé téve az adott tevékenység használati tárgyait és 

munkaeszközeit.  Bemutatásra kerül egy arató pár és egy  piharcos asszony, egy idősebb és egy fiatalabb asszony 

öltözete. A későbbiekben  a falusi élet jellegzetes időszaki viseleteinek bemutatását tervezzük, majd ha ezeken is túl 

vagyunk, akkor kifogyhatatlannak tűnő ötletek vannak arra, hogy a gyönyörű népviselet jellegzetes korszakait, hogy 

jelenítsük meg. Ebből kitűnik, hogy a kiállítási anyagok folyamatosan megújulnak, élesztve a sióagárdiak bemutat-

kozási kedvét. Reméljük, hogy előveszik őseik ruháit, eszközeit és az újakat is. Nem titkolt cél az sem, hogy ezeket 

folyamatosan megörökítsük és a képeket a helyi értéktár anyagaként összegyűjtsük. Ebből is látszik, hogy ez min-

dannyiunk, az egész falu kiállítása lesz.  Szeretnénk a kiállítások mellé, annak „témájához” illeszkedő, a viseletekhez 

kapcsolódó bemutatókat is tartani, pl. fonott nagykonty készítése, kontyos fejkendő bemutatása, kenyett kötény 

elkészítési technikájának bemutatása stb.  

       A középső szoba állandó kiállításként, de változó anyaggal bemutatja Kövesdi Mihály naív festő  képeit. A 

mostani anyag elsősorban az egyházi és népi ünnepek képeit sorakoztatja fel. A kiállítás   egy helyi művész Kövesdi 

Mihályról készült portréját is bemutatja. Köszönjük Horváth János közreműködését.  

       Az egyháztörténeti állandó kiállítás tervezete 2011-re nyúlik vissza. A templom fennállásának 125. éves évfor-

dulóját ünnepelve imakönyvi szentkép kiállításra gyűjtöttünk képeket, mely tárgyi kiállítássá szélesedett igen szép és 

gazdag anyaggal. A képeket felajánló hívek azt „mondták”, ez olyan szép, hogy maradjon így,  s az meg is maradt, 

40 db A/3-as méretű tabló formájában. A művelődési ház bejárati folyosóját díszíti 16 tabló, a többi pedig az állandó 

kiállítás keretében kerül bemutatásra. Az összegyűjtött 1200-nál több imakönyvi szentkép - tablóra nem került képei-

nek - jellegzetes példányai digitalizálva lettek és kiegészítik a falakon látható anyagot. A bemutatott tárgyak között 

van pl.: 1850-ből származó értékes imakönyvek, könyvek, fényképek, eredeti   egyháztörténeti dokumentumok, stb.      

A bemutatott tárgyak és emlékek mind végleges felajánlások, köszönet érte a sióagárdi híveknek. A kiállítás 

egy másik jellegzetes része a templom történetének leírása és dokumentálása, valamint egyházi ünnepeink, fényké-

pekkel illusztrált bemutatása. Értékes kép, amely 1912-ben készült Rómában a pápa meglátogatása alkalmából. A 

csoportképen 12 sióagárdi család férfitagja látható. Bemutatásra kerül a legrégebbi miseruha, amit a sióagárdi 

asszonyok díszítettek hímzésükkel. Úgy értékelhető, hogy nagyon szép anyag gyűlt össze a sióagárdi felajánlásoknak 

köszönhetően.  

       A bemutatáshoz szükséges tárlókat Daradics Zoltán helyi asztalos készítette el, az egyházi anyagokhoz méltó 

kivitelben.   A leírtak csak rövid ízelítőt adnak a kiállításokon látottakról.   

  

 Szeretettel várunk minden sióagárdi lakost és vendégeiket a Hagyományok Háza  

 megnyitójára május 30-án 13 órakor.              

    Írta: Kabarc Katalin 
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    ISKOLAI KIRÁNDULÁS 
2015. május 13-án, Mórágyon voltunk kirándulni. Délelőtt 

három csapatban, a csodálatos környezetben lovagoltunk, szer-

encsepatkót festettünk, ismerkedtünk a lóápolással, rímfaragás-

sal. Délután gyalogtúrával ellátogattunk a „Mórágyi rög”-höz, 

majd szamárfogaton, dalolva bejártuk a falut. Végül megnéztük 

a helyi tájjellegű múzeumot.  

Jól éreztük magunkat, újra elmennénk! 

  Kis Lovasok Csapata 
 

Rá, rá, rá hajrá! 

Megjöttek a kislovasok, 

elindultak a csapatok. 

Festünk, írunk, lovagolunk, 

jó nagyokat kacagunk! 

A bendőnk is tele már, 

üljünk fel a lóra Hát! 

Rá, rá, rá hajrá! 

Eszes Lovak Csapata 
 

Gyerünk! Gyerünk Eszes lovak! 

Mindenkinek jár egy kobak. 

Lovagoljunk egy-kettőre, 

menjünk fel a dombtetőre! 

Onnan nézzünk szerteszét, 

a ló sörényét fújja szél! 

Nagyon jó a mai nap! 

A paciknak jár a zab! 

Pici Pacik Csapata 
 

 

Pici paci Laci mindig nasizik, 

sohasem szomjazik, 

de sokat hapcizik! 

Pici paci Lacika, 

gyerekeknek barátja. 

Üljetek a hátára, 

 menjetek a Mátrába! 

Bemutatkozik a Trambulin Tehetségtámogató Alapítvány 

 

 

    - Alapítványunk 2013. óta 
működő civil szervezet Sióagádon 
- Székhelyünk a helyi Könyvtár 

Célunk: 
        Különböző módszerekkel kideríteni, hogy a gyerekek 
miben tehetségesek, milyen irányú az érdeklődésük. 
        Ennek érdekében hazai és nemzetközi kutatásokat 
végzünk. Folyamatosan, minden évben pályázunk. 2013-
ban a Nemzeti Tehetség Program nyertes pályázatának 
köszönhetően Franciaországba is eljutottunk, ahol a 
Párizs és környéki óvodák és iskolák tehetséggondozó 
munkáját vizsgáltuk. 
       A francia pedagógusokkal a szakmain túl - azóta is 
fennálló - szinte baráti kapcsolatot ápolunk. 2015. 
február végén ők is látogatást tettek Magyarországon, 

így mi is bemutathattuk a hazai oktatási rendszert.  
        Jártunk a sióagárdi óvodában is, ahol feledhetetlen 
élményekben volt részünk. Népviseletbe öltözött gyere-
kek fogadtak bennünket, és táncoltak is vendégeinknek. 
Tapasztalatainkat konferenciákon (Pécsi Tudományegye-
tem), szakmai napokon, továbbképzések (Szekszárd, At-
tala, Hidas, Bonyhád) alkalmával megosztjuk pedagógu-
sokkal is, hiszen ez is feladatunk. Fontos feladatunk a 
helyi hagyományok őrzése, ápolása is. 
       2013-tól támogatjuk a Fecske Bábcsoport 
működését pályázatok keresésével, megírásával, fellé-
pések szervezésével, lebonyolításával. A helyi citera-
zenekar tagjai pedig nyári 
táborban dolgozhatnak 
együtt a „fecskékkel” a 
Sióagárdi Önkormányzat 
támogatásának köszönhe-
tően. 

TUDTA-E, hogy 

 

Termőföld tulajdonosok figyelem! 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 5 §-ának (5) bekezdése alapján, Sióagárd település 

teljes külterületén 2015. június 14-től, október 7-ig a termőföldek hasznosításának érdekében, a Szek-

szárdi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által átfogó határszemle kerül megtartásra. 
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       A sióagárdi Nyugdíjasok Egyesületében 2015. 04. 

16-tól a megválasztásom napjától veszek részt, mint el-

nök.                                                                                                                                                                         

2003. Március 24-én költöztünk a faluba, azóta szinte 

minden megmozduláson részt vettünk, bekapcsoló-dva a 

falu életébe.                                                                                                                                                     

A 2015-ös nyugdíjasok pályázatát az aktívan működő 

Vezetőségi Tagok fogalmazták meg és adták le, bízva a 

tisztelt Képviselő Testület kedvező elbírálásában. Eddig 

még soha nem tapasztalt figyelemben volt részük a nyug-

díjasoknak a pályázat kihirdetésekor.  Igaz, hogy nagyon 

tartalmas, színes programokat fogalmaztak meg a 2015 

évre. Például a Farsangi összejövetel, ami a 2014 évi 

beszámoló esetében volt megtartva, a végén finom 

vacsorával és baráti beszélgetéssel zárult.                                                                                                                       

2015 03. 06-án Nőnapot tartottunk, finom zsíros kenyér-

rel, a Polgármester úr virággal köszöntött bennünket a 

férfitagjaink kedves figyelmessége mellett.                                                                                                   

Először került sor a Május 1-i majálisra a sportpályán, 

ahol nagy számban jelentünk meg a családtagjainkkal 

együtt, gulyást főztünk, sok-sok lángost sütöttünk minden 

megjelent, majálison résztvevő személynek,   itt is az 

egymás iránti szeretet, tisztelet, összefogás és figyelem 

volt a Készítők munkájában, amit nagy összefogással 

valósítottunk meg.                                                                                                                                                                                        

Május 19-én köszöntjük meg Férfitagjainkat, hasonló 

módon, mint ahogyan ők köszöntöttek bennünket a 

Nőnap alkalmával. Ezek az összejövetelek mindig újabb 

erőt adnak a hétköznapokhoz, hogy törődjünk és figyel-

jünk egymásra egy jó beszélgetés mellett.                                                  

     Május 30-án a Falunapot is izgatottan várjuk, együtt 

főzéssel jól szórakozva.                                              

Május 16-án Regionális Nyugdíjas Találkozón veszünk 

részt, 10 főt hívtak meg Medinára, itt a kiválasztás a 

jelentkezés sorrendjében történt. Megbeszélésünk szerint, 

szeretnénk életben tartani ezeket a találkozókat, megis-

merni más falvak nyugdíjasainak életét, tapasztalatokat 

átvenni, természetesen viszonozva majd a meghívásukat.                                                                                                                                                                                                   

A nyári kirándulások szervezés alatt vannak. Ami biz-

tosra mondható, hogy a többség Pannonhalmára szeretne 

elmenni. Horgászkirándulás is szervezés alatt van. A 

további nyári programokról időben tájékoztatást adunk a 

Sióagárdi Krónikában.                                                                                                                                                         

Novemberben Erzsébeteket- Katalinokat köszöntjük.                                                                                                               

Decemberben Évbúcsúztató, ill. Mikulásünnep kerül 

majd megrendezésre.  Ahol a már megélt tapasztalatokat 

megbeszéljük, hogy a következő évben még jobb legyen 

minden összejövetelünk.  

 Somlai Gáborné  Elnök 

SIÓAGÁRDI NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE 

   
 

   
 A második században élt egy pogány bölcselő, Celsus. Tagadta az ószövetségi jöven-
döléseket, a csodákat, s különösen gúnyolta Krisztus személyét és tanítását. Egyszer 
egy gyönyörű mozaik Golgotát látott. Erre azt mondta: "Nagyon furcsa Isten az, aki 
kínjában nyög és panaszkodik, ahelyett, hogy csodával nyilvánítaná ki hatalmát az el-
lenségek felett, s valóban leszállna a keresztről " - Aztán később hozzátette: úgy látszik, 
semmit sem értettem meg a kereszténységből. 
 
"Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, hogy bűneitek bocsánatot nyerjenek" (ApCsel 
3,19). 
Szent János leveléből is hasonlót emel ki a liturgia: "Ezeket azért írom, hogy ne köves-
setek el bűnt. De ha valaki bűnbe esik, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus. az 
Igaz. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ 
bűneiért is". 
A feltámadt Mester pedig apostolainak ezt mondta: "Meg van írva, hogy a Messiásnak 
szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűn-
bocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek 
Én meg kiárasztom rátok atyám ígéretét"  

Visszatérve a II. század Krisztust gyűlölő Celsusához: Semmit sem értettem meg a kereszténységből. - Aki 
nem fogadja el, hogy szűkség van Megváltásra, és Krisztus a Megváltó, az valóban nem értette meg a kereszténység 
lényegét. Aki nem látja világunkban a bűn jelenlétét, s aki nem látja azt, hogy az Egyház a bűnbánat, a megtérés 
Egyháza, az még nem ismeri az Egyházat. 
              Weis domonkosrendi szerzetesatyának jelent meg egy könyve: „Élet és lelkiismereti kérdések". Ebben az 
egyik fejezetnek ezt a címet adta: „A legelfelejtettebb dogma az az hitigazság". Ezt a bűnre értette; sok modern köny-
vet elolvasott, tanulmányokat, pszichológiai, nevelési könyveket, és nem találta meg bennük ezt a szót: bűn, bűnbá-
nat, holott ez szomorú kísérője az életnek. 
Mély igazságot állapított meg az atya ezzel, hiszen belesulykolták a világba, hogy nem bűn a káromkodás, nem bűn 
az istentagadás, a misemulasztás, a szülök eldobása, a gyilkosság, az abortusz, az eutanázia, a házasságon kívüli sze-
xualitás, a lopás, a rágalom, a becsületsértés. - Mindez nem bűn a modern felfogás szerint, legfeljebb „félresikerült 
cselekvés"! Hová is jutunk így? 
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1885. szeptember 14-én halt meg a nemes festő, Eduard v. Steinle. Halála előtt két nappal mondta egyik 

barátjának, látogatójának: „Milyen semmi most minden dicséret, amelyet életemben kaptam Füstté lett minden elis-
merés, amelyben részesültem Most egyetlen baj van: bűneim, az én végtelen sok bűnöm. 
Az Egyház éppen ezt akarja, hogy komolyan vegyük, amit a szentmisében imádkozunk: „Sokszor és sokat vétkez-
tem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztássál". Elfeledkezünk arról, hogy a bűn a gondolatokból, a szívből 
ered. Jeremiás próféta egyik beszédében kitért a gondolati, a szív bűneire is: Tisztítsd meg a rossztól szívedet, 
hogy megszabadulj! Meddig tartózkodnak még bensődben gonosz gondolataid?"  

            Az Üdvözítő is szólt erről: „A szívbál származnak a rossz gondolatok, gyilkosságok. házasságtörések, er-
kölcstelenségek, lopások, hamis tanúskodás, káromkodások Ezek teszik tisztátalanná az embert" Nem lehetünk 
romlott szívű, mocskos szájú emberek. 
           Az úr rokona, Szent Jakab úja levelében: "Nyelvünkkel áldjuk az Istent és az Atyát, és azzal átkozzuk az 
embereket, akiket Isten a saját képére teremtett. Egyazon szájból ered az áldás és az átok. Testvéreim, ennek nem 
kellene így lennie" És ugyancsak ő mondja: "Ha valaki a szavában nem hibázik, az tökéletes ember, s az ilyen féken 
tudja tartani egész testét is"  
A gonosz gondolatokat, beszédet pedig legtöbbször követik a gonosz cselekedetek. 
 

Sokszor egy életen át kíséri az embert az elmulasztott lehetőségek emléke. Tanulhattam volna. Felelőtlen 
kapcsolatok. Hány ember lelkiismeretét furdalta, hogy rosszul bánt másokkal. S meg kell említenünk a szülők sok-
sok mulasztását, amikor gyermekeiket nem nevelték Isten ismeretére és szeretetére. Egy idős anya mondta: Soha 
nem tudom jóvátenni, hogy elmulasztottam gyermekeim vallásos nevelését". 
Egy pap bácsi szellemes tanítására emlékezett vissza egyik tanítványa. Amikor az első szentgyónásra való felkészí-
téskor azt kérdezte a pap bácsi 
- Mi történik a szentgyónásban? - A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket. 

            Az atya itt megállt: Gyerekek, álljunk csak meg! Isten megbocsátja bűneinket: "Ha" Ha megbánjuk azokat. 
A volt tanítvány úgy mondta el ezt az esetet, hogy egész életén át, minden szentgyónása alkalmával eszébe jutott ez 
a "ha". És mindig hálával gondolt a papjára. 
Nemcsak a nagyböjt szent idejét határozza meg a bűnbánat szelleme, hanem a húsvéti ragyogásban is az irgalmas 
Jézussal találkozunk. Aki megbocsátja bűneinket, ha megbánjuk, megvalljuk azokat. A húsvéti időben is szól hoz-
zánk a Szentírás szava: 
            "Térj az Úrhoz és hagyd el bűneidet, könyörögj az úr színe előtt. 
Időszerű a Mindenszentek litániájának kérése egész életünkben: "Hogy minket igaz bűnbánatra vezérelj, kérünk Té-
ged hallgass meg minket".                                                                                                                                                           

Kincses Tibor  Plébános 

Horgászegyesületi hírek 

        A Sióvölgye Horgászegyesület 2015.04.25.-én ren-

dezte horgászversenyét a Keselyüsi Holt-Sión 25 fel-

nőtt és 5gyermek részvételével. 

          A felnőtt kategóriában I. Szegletes Norbert 2310 

ponttal, II. Danóczi Nándor 2260 ponttal, III. Béldi 

Gáborné 1600 ponttal. A legnagyobb halat Szegletes 

Norbert fogta 2,31 kg. 

         Gyermekhorgász versenyt Béldi Barbara nyerte 

160 ponttal, második Tamás Alexander lett 20 ponttal. 

Sajnos a többi gyermeknek nem sikerült halat fogni. 

További sok sikert kívánunk!                                       

       A versenyen készült képek megtekinthetők a 

sióagárdi honlapon. 

       A kellemes időben, szép környezetben eltöltött napot 

finom ebéd zárta, Kiss Sándor által főzött füstöltcsülkös 

bab. 

       Első ízben vettünk részt 2015.05.02.-án immár 8 

alkalommal rendezett Suli-kupán. 

        Összetett versenyben 30 helyezési számmal a 7. he-

lyet sikerült megszereznünk. Gratulálunk a versenyzők-

nek! 

         A csapat összeállítása: Tamás Alexander, Fiáth 

Zalán, Danóczi Nándor, Kásler Antal.  

         A verseny támogatói: Gerő Attila polgármester, 

HGT Invest Kft., Wels Horgászbolt 

        Az egyesületi vezetők 2015.05.09.-én rendezett 

versenyén csapatunk szintén a hetedik helyen végzett.  

A csapat összeállítása: Danóczi Nándor, Schüller Ákos, 

Szentpáli Ferenc. Gratulálunk! 

         Az egyesület szervezésében gyermeknapi hor-

gászatra hívjuk a már horgászó, és még nem horgászó 

gyermekeket. 2015.06.07.-én reggel ½ 8 – 8-ig  
gyülekező Sági Józsefék kistavánál.  9 - 11 óráig a már 

aktív gyermekhorgászoknak verseny. 11 órától minden 

gyermek kipróbálhatja a horgászást. Minden érdeklődőt 

szeretettel és meglepetéssel várunk!!!!! 

Pesti Gyuláné elnök 
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       A magyar országgyűlés 2012. április 2-án elfogadta 
A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvényt. Ennek végrehajtásáról a 
114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet  in- tézkedik.  

       A törvény célja, hogy számba vegyük nemzeti 
értékeinket, ebből  adatbázist alkossunk, mely a kul-
turális örökség tovább élesztését célozza. A törvény 
szerint az összegyűjtött értékeket közkinccsé tesszük, 
célja, hogy minél többen megismerjék a múlt értékeit, 
kezdeményezi a széleskörű ismertetést, minden réteg, 
de kiemelten a fiatalok körében.   

         A gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körre 
javasolja kiterjeszteni. Az összegyűjtött nemzeti 
értékekből a HUNGARIKUM BIZOTTSÁG  létrehozza a 
Magyar Értéktárat, melynek  elemiből választják ki  az 
un. HUNGARIKUMOKAT. A törvény célja mindezek 
mellett az is, hogy elősegítse a hungarikumok fennma-
radását és védelmét, ezzel erősítve nemzeti tuda-
tunkat. 2015. első negyedévéig a Magyar Értéktárba 
bekerült 124 termék - pl. Szekszárd bor, Tolna bor, 
Sárköz népművészete, HUNGARIKUM  48 termék - pl. 
magyar szürke marha, herendi porcelán, karcagi 
birkapörkölt stb.   

         A településszintű értéktári felterjesztéseket a 
Megyei Értéktár Bizottsága  fogadja be, értékel és 
javaslatot tesz az értékek országos értéktári nyilván-
tartásba vételére.  A bizottságnak  két sióagárdi  tagja 
van:  Dr. Say István és Szabadi Mihály. 

        Településünk a kölesdi központú Sió - menti Érték-
tár Bizottságban vesz részt a fenti feladatok meg-
valósításában, Dr. Varga Katalin és Dr. Horváth Erika  
bizottsági tagok  közreműködésével.  A bizottság fe-
ladata,  hogy  SIÓAGÁRD  területén  lévő  nemzeti 
értékeket a törvény által megszabott kategóriák alap-
ján feltárja, azonosítsa és nyilvántartásba vegye. A 
kategóriák a következők: agrár és élelmiszer gaz-
daság, egészséges életmód, építészeti környezet, ipari 
és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, ter-
mészeti környezet, turizmus és vendéglátás.  

        Ez ideig  helyi értékként felvételre került a   Me-
gyei Értéktár Bizottság adatbázisába: a Tájház, a 
Leányvári pincefalu, a Sióagárdi viselet és hímzés, 
Hímzésmúzeum, Király Anna / Népművészet Mestere / 
munkássága és hagyatéka, Szabadi Mihály Sióagárdról 
szóló írói munkássága.    

        A  feltáró, gyűjtő és felterjesztő munka jobbítását 
célozza, hogy 2015-ben 7 fővel  Értéktár Munkacsoport 
jött létre a Sióagárd Jövője Alapítvány keretein belül.  

Célja, hogy  a munka gördülékenyebb  és ered-
ményesebb legyen. Természetesen a Sió - menti 
Bizottság munkájába is bekapcsolódik Sióagárd, hiszen 
egymás értékeinek megismerése és megismertetése 
egy szélesebb körű cél.  

       A sióagárdi csoport tagjai: Finta Mihályné, Kovács 
Jánosné, Vargáné Kovács Veronika, Takács Gyula, Pesti 
Gyuláné, Petz Ildikó és Kabarcz Katalin.  Próbáltunk  
lelkes és tenni akaró sióagárdi embereket keresni és 
találni a kategóriák szerinti képviseletre. A bizottság 
tagjaink kívül legalább 30 sióagárdi embert szívesen 
megszólítanánk, akiknek  munkájára az adott 
kategóriákban  számítunk. 

         Fontos tudni, hogy BÁRKI - minden sióagárdi ál-
lampolgár - kezdeményezheti  nemzeti értéknek  
sióagárdi értéktárba való felvételét a  kormányrende-
letben  található nyomtatványminták alapján.  

         A törvény és rendelete szélesebb értelmezésében 
MINDEN SIÓAGÁRDOT  SZERETŐ LAKOS ennek a 
munkacsoportnak tagja lehet, aki a javaslatokon túl  
bekapcsolódik a munkába is.  

         További  javaslatok a helyi értéktárba való felvé-
telre és  felterjesztésre:                                                                     
-Építészet:   Helyi kápolnák – írásban és képekbenPince-
falu – írásban és képekben                        ---------
Vendéglátás:  Sióagárdi becsinált, kulcsos és madaras 
kalács írásban - képekben és filmen.                    -Kulturális 
örökség:  Sióagárdi szőttesek  képekben                                                                                                       
-A sióagárdi egyház története írásban – képekben                                                                                              
-Úrnapi körmenet -  írásban és képekben                                                       

                                                                                                                                                     
Ezen kívül az élet más területein feltárt egyedi  
értékeink, pl . halottak napi koszorúk   készítésének 
kultúrája -  írásban és képekben. 

         A  közösen végzett munka eredménye egy gazdag 
ismeretanyag életünk ismert és kevésbé ismert értékei-
ről, és ezen keresztül Sióagárd és a sióagárdi ember 
megismertetése  szűkebb környezetünkben,  or-
szágunkban és  a nagyvilágban is.   

        Én új sióagárdiként lelkesen és büszkén veszek 
részt ebben a nemes munkában. Példaképeim azok a 
sióagárdi ősök, akik pl. 11 hónap alatt felépítettek egy  
templomot,  vagy országos hírnevet szereztek 
munkájukkal, művészeti tevékenységükkel, vagy egysz-
erű sióagárdiként  tovább élesztik ma is  pl. a sióagárdi  
viseletet, a szép és megható nép - szokásokat. És ez 
nem kevés.     

           Kabarc Katalin 

MEGALAKULT A SIÓAGÁRDI  ÉRTÉKTÁR 

 

                           Sióagárdi Visszhang 
  A jövő hónaptól ez a hasáb közvélemény rovatként működik. Szívesen várunk  

minden észrevételt, tanácsot, kritikát ,dícsérő szót bármivel kapcsolatban, 

ami mindannyiunkat érint!   

Minden hónap első hetében  lehet elküldeni az  észervételeket  ide  a Művelődési Házba, személyesen, vagy a 
muvhaz@sioagard.hu  címre. 
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 15. forduló 2015 03.22. Madocsa- Sióagárd 8:0 

(2:0) Madocsa: 100 néző Vezette: Lengyel Sióagárd: An-

tal- Auth, Petőcz, Tóth Adrián, Sólyomvári- Hámori, Horváth 

P., Kovács K., Vajda- Tóth Attila, Győrfi G.(Szabó T.) Edző: 

Szabó Tibor 5.perc: Jobb oldalon ugratták ki Szakácsot, aki a 

rossz ütemben kifutó kapus mellett a hosszú sarokba emelt. 1:0 

25.perc: Ismét Szakácsot indították, aki teljesen egyedül ma-

radt a jobb oldalon és okosan a bal sarokba gurított. 2:0 47-

.perc: Szakács jobb oldali beadását Böde perdítette a jobb alsó 

sarokba. 3:0 65.perc: Szöglet után, az egyedül hagyott Hahn a 

hálóba sodorta a labdát. 4:0 72.perc: Böde a 16-on belül 3 vé-

dő között a jobb alsó sarokba lőtt. 5:0 78.perc: Jobb oldali be-

adás után Antal kapus kiejtette a labdát és Kern könnyedén a 

hálóba passzolt. 6:0 83.perc: Böde 4 védőnk díszkíséretében, 

14m-ről a jobb sarokba lőtt. 7:0 90:perc: Ismét Böde cselezge-

tett a 16-on belül, lövése a védőkről  Schulteisz elé pattant, aki 

a jobb sarokba lőtt. 8:0 Jók: Antal, Petőcz, Horváth P. Össze-

foglalva: Az előző hetihez képest 5 helyen változott a csapat, 

ami előrevetítette a vereséget. Ennek ellenére a 70. percig jól 

tartotta magát a csapat, ezután azonban összeomlott a társaság 

és az ellenfél tetszés szerint rúgta a gólokat. A gólkülönbség 

túlzott. Ifjúsági csapatunk: 3:1 (2:0) arányú győzelmet ara-

tott. Góllövők: Szabó B., Győrfi Adrián, Schaffler B. 

16. forduló 2015 03.29. Sióagárd- Fadd 0:2 (0:1) 

Sióagárd: 80 néző Vezette: Kövesdi Sióagárd: Szegedi- 

Auth G., Mosonyi, Tóth Adrián, Győrfi Sz.(Sólyomvári)- 

Petőcz, Horváth P., Kelemen (Nagy M.) Sági Gy. (Feller)- 

Győrfi G., Tóth Attila Edző: Szabó Tibor 26.perc: Egy hosz-

szú indítás elszállt védőink feje felett, Gáncs lecsapott a labdára 

és a kifutó Szegedi felett a kapuba emelt. 0:1 61.perc: 25m-ről 

küldött lövés kipattant a jobb kapufáról, Fazekas eszmélt a leg-

gyorsabban, és 10m-ről kapásból a jobb alsó sarokba lőtt. 0:2 

Jók: Tóth Adrián Összefoglalva: Csapatunk főleg az első 

félidőben óriási hibaszázalékkal játszott, egymás után három-

szor nem tudták egymáshoz passzolni a labdát. Az ellenfél sem 

volt jó, de jól használta ki a védelmi megingásokat. A második 

félidőben volt egy 10-15 perces fellángolás, de gólt nem sike-

rült szerezni a verhető Fadd ellen. Ifjúsági csapatunk: Köze-

pes játékkal is biztos győzelmet aratott. Góllövők: Szabó B.(2), 

Tóth M., Győrfi A. 

17. forduló  2015 04.04 Gerjen- Sióagárd 6:1 (3:0) 

Gerjen: 80 néző Vezette: Knap Sióagárd: Szegletes- Auth, 

Petőcz, Tóth Adrián (Szabó T.) Vajda- Tóth M., Horváth P., 

Kelemen, Sólyomvári- Tóth Attila, Nagy M. Edző: Szabó Ti-

bor 19. perc: A játékvezető lesről elengedte Gyenist, aki balról 

betört a 16- on belülre, és 10m- ről a hosszú sarokba lőtt. 1:0 

24. perc: Bal oldali hazai támadás után a szépen visszapasszolt 

labdát Domsa D. lőtte kapásból a bal alsó sarokba. 2:0 45. 

perc: Védőink elnéztek egy hosszú indítást, Szegletes is rossz 

ütemben futott ki és Lacza 16m- ről a kapuba emelt. 3:0 50. 

perc: Tóth Attila szép csellel tört be a 16-on belülre és a hosz-

szú sarokba lőtt. 3:1 59. perc: Bal oldali beadás után az üresen 

hagyott Domsa egy csel után 14m- ről a léc alá lőtt. 4:1 61. 

perc: Jobb oldali támadás után sakk- mattra játszották védel-

münket és Szatmári a bal sarokba lőtt. 5:1 67. perc: Csapatunk-

ból Vajdát szövegelés miatt kiállította a vezető. 84. perc: Mol-

nár a félpályától indulva végig futott a bal oldalon és védőink 

díszkísérete mellett 12m- ről a hosszú sarokba lőtt. Góllövő: 

Tóth Attila Jók: Szegletes, Tóth Adrián, Tóth Attila Összefog-

lalva: Csapatunk javuló formában, de nem eléggé összeszedet-

ten játszott ennek eredménye, hogy a 2. félidő közepén 10 perc 

alatt 3 gólt kapott. Némi szerencsével sokkal szorosabb is lehe-

tett volna az eredmény. Ifjúsági csapatunk: Sok gólhelyzetet 

elhibázva így is magabiztos 3:0 (2:0)- ás győzelmet aratott. 

Góllövők: Horváth V., Kovács Sz., öngól  

18. forduló 2015 04.12 Sióagárd- Dunaszent-

györgy 1:2 (0:1) Sióagárd: 100 néző Vezette: 

Hagymási Sióagárd: Mosonyi- Auth, Orosz, Kelemen, Só-

lyomvári- Győrfi G., Petőcz, Pokol, Horváth P., - Nagy M., 

Tóth Attila Edző: Szabó Tibor 34. perc: Búzás 18 m- ről job-

bal a jobb alsó sarokba lőtt. 0:1 63. perc: Orosz jól indította 

Nagy M.-t a bal oldalon aki 12 m- ről a hosszú sarokba lőtt. 1:1 

70. perc: Búzás 18 m-es lövése kipattant a kapusról és a befutó 

Kreksz kapásból a jobb fölső sarokba lőtt. 1:2 Góllövők: Nagy 

M. illetve Búzás, Krebsz Jók: Auth, Orosz, Horváth P., Tóth 

Attila ill. Kollár, Debreceni, Búzás, Dömény Összefoglalva: 

Ezúttal lényegesen jobban játszott csapatunk, végig egyenrangú 

ellenfél volt és ha nem kényszerkapus véd talán még pontot is 

szerzett volna. Dicséretet érdemel az egész csapat a küzdőszel-

leméért. Ifjúsági csapatunk: Sok gólhelyzetet elhibázva, és 

potya gólokat kapva 4:3 (2:1)- re elvesztette a mérkőzést, ami 

könnyen a bajnoki cím elvesztését is jelentheti. Góllövők: Si-

mon Gy. (2), Horváth V. 

19. forduló 2015 04.19 Bátaapáti- Sióagárd 4:3 

(2:2) Bátaapáti: 70 néző Vezette:Éreth   Sióagárd: Sze-

gedi- Auth, Mosonyi, Sólyomvári, Győrfi Sz.,- Feller, Pokol, 

Orosz, Petőcz (Hámori)- Nagy M., tóth Attila Edző: Szabó 

Tibor 18. perc: Hesz bal oldali szögletből, jobb lábbal csavarta 

a léc alá a labdát. 1:0 39. perc: Petőcz jobb oldalról pontosan 

adott középre és Orosz szép fejest küldött a jobb alsó sarokba. 

1:1 44. perc: Bahanics Gy. végig cselezte magát a védőinken, 

Szegedit is kicselezte és balról a hosszú sarokba lőtt. 2:1 45. 

perc:  Pokol jól ívelt középre, Orosz Tóth Attila elé készítette a 

labdát, aki a léc alá emelt. 2:2 73. perc: Egy bal oldalról átívelt 

labdánál védőink nagyon rosszul helyezkedtek és az üresen 

maradt Bahanics N. a hosszú sarokba lőtt. 3:2 84. perc: Auth 

ívelt jobbról keresztbe, a kapus kiütötte a labdát, és a befutó 

Tóth Attila a kapuba emelt. 3:3 88. perc: Szöglet után nagy 

kavarodás támadt a kapunk előtt, 4 lövést blokkoltak védőink, 

de nem tudtak fölszabadítani, végül Bahanics F. a kapuba bom-

bázott. 4:3 Góllövők: Tóth Attila (2), Orosz Jók: Szegedi, Mo-

sonyi, Pokol, Tóth Attila Összefoglalva: Csapatunk helyenként 

jól játszva végig partiban volt ellenfelével, de az utolsó percek-

ben elkövetett nagy hiba miatt ismét vereséget szenvedett. Kár 

érte mert némi szerencsével fordított is lehetett volna az ered-

mény. Ifjúsági csapatunk: Könnyed játékkal 8:0 (4:0) arányú 

győzelmet aratott. Góllövők: Simon (2), Horváth V., Vass, 

Kovács K., Schaffler B., Győrfi Adr., Dombi   

                SPORTHÍREK 
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ORVOSI RENDELŐ 
Cím: Kossuth u. 46.  
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Helyettes háziorvos: Dr. Kovács Éva 
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CSALÁDSEGÍTŐ ÉS  

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

Székelyi Anikó  
Tel: 74/437-022, 74/443-825 
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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 

Szombat: 8-10 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ 
Cím: Kossuth u. 1.  
Vezető: Tamás Edina 

Tel: 74/437-309  

Email: muvhaz@sioagard.hu 

A Teleház nyitva tartása: 

Hétfő: 8-16 

Kedd: 8-12 és 15-19 óra 
Szerda: 8-16 

Csütörtök:8-12 és 15-19 óra 

Péntek: 8-14 
Szombat: 8-10 

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 
 

POLGÁRŐRSÉG 

Kökény András 

Tel:20/2316-999 
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Kedves Vera néni, meséljen kicsit a 70. születésnapja és a Hímzésmúzeum 
fennálásának 10. évfordulójára rendezett ünnepségről! 
 

Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jeles év-

forduló volt, hiszen a múzeum létrejöttét meg-

előzte egy 30 éves múltra tekintő gyűjtőmun-

ka, 1980 óta foglalkozom vele, azóta könyv is 

készült róla, a múzeum emlékkönyve pedig 

betelt, benne a 10 év látogatóinak jókívánsá-

gaival.  Ezt szerettük volna keretbe foglalni 

egy ünnepséggel. A világ minden tájáról ér-

keztek hozzánk látogatók, Kanadából, Fran-

ciaországból, Ausztriából, Ausztráliából, Vaj-

daságból, Felvidékről, Erdélyből, de mégis a 

legnagyobb büszkeségem, hogy a rendezvény 

előtt három héttel Japánból, Tokióból is ér-

keztek vendégek, nagy öröm nekem, hogy a 

japánok tudják, hogy létezik Sióagárd, és 

hogy érdemes ide eljönni. Egy évben legalább 

kétszer is el szoktak látogatni Japánból.                                                                           

 Az ünnepség létszáma behatárolt volt, nem tudtuk a végtelenségig nyújtani a meg-

hívottak létszámát, ezért csak a szoros szállal kapcsolódó baráti kör lett meghívva, 

így volt a létszám 85 fő.                                                                                                         

Az ünnepi beszédet Barsi Balázs atya tartotta, Őt kértük fel, mint sióagárdi, boldo-

gan vállalta. Nagyon sok támogatónk volt, hihetetlen élmény volt a sok, felénk 

irányuló segítőszándék, és az, hogy az Önkormányzat minden kívánságunkat telje-

sítette.  Gyakran megkérdezik tőlem és a vendégköröm néhány tagja is feltesz, 

hogy honnan jutott eszembe nekem az, hogy múzeumom legyen?! Az agárdiak 

közül sokan kérdezik, hogy miért pont a Vera csinálja, miért nem egy Sióagárdi 

lakos? A válaszom annyi volt: Ezt a feladatot én fentről kaptam és hiszem azt, 

hogy kiválasztott vagyok, és ehhez mérten állok hozzá, ilyen felelőséggel viszem 

tovább a Múzeumot, és kérem az agárdiakat, hogy már fogadjanak el agárdinak. 

Kit szeretne utódjának, aki később továbbviszi a Hímzésmúzeumot?                                                                                                       

A legalkalmasabbnak a fiamat és a családomat gondolom és a szépen mesélő me-

semondó Kincső unokám, aki olyan hangsúllyal tud előadni, hogy rá szívesen rá-

bíznám a múzeumot, Ők olyan néprajzosok, akiknek szívesen továbbadnám a mú-

zeumot. 

Úgy hallottuk, hogy a Vera néni által vezetett Hímzőszakkör jelentős támogatást 

kapott az Önkormányzattól..                                                                                                                                                           

Igen, ezúton is nagyon szépen köszönjük, és nagyon örülünk neki. Ebből az ösz-

szegből szeretnénk beszerezni egy olyan francia hímzőfonalat, amely jelenleg nem 

kapható az országban, ez egy színtartó és vékony minőségű fonal, amivel a régi 

hímzések készültek.  

Ennyi munka mellett Vera néniéknek jut idejük egyáltalán a pihenésre, szoktak 

például kirándulni?                                                                                                                

A következő évben tervezünk egy tanulmányi kirándulást a hímzésszakkörrel. A 

szakkör volt már a Budapesti Néprajzi Múzeumban, és arról egy nagyobb anyagot 

hoztunk lemezen, ami nagyon szép kidolgozni való mintákat tartalmaz.  

Mi szerepel a jövőbeli terveiben?                                                                                                                             
A Hímzésmúzeum második kötetének kiadása. Ez egy mintagyűjtemény, amire a 
hímzőknek nagy igénye lenne. 

                                                                   Készítette: Illés Adél és Telkes Elizabeth 

mailto:sioagard@interware.hu

