
annyira tönkrement, hogy 
le kellett bontani. 

1879-ben Sághy 
Pált nevezték ki 
Agárdra plébános-
nak, aki költséget 
nem kímélve ma-
kacs konoksággal 
járt a közalapítványi 
hivatalhoz, a Ma-
gyar Királyi Vallás- 

Templom
A település központjában álló templom 1886-
ban épült. A valamikori Agari pusztának már 
1334-ben volt fatemploma és papja. 672 évvel 
ezelőtt aztán nőtt a település 1747-ben az akko-
ri uraság gr. Trauthson János szekszárdi apát, 
bécsi érsek Szt. János tiszteletére Agárdnak 
templomot építtetett. A második templom 150 
évig szolgálta a híveket és az Istent. Ekkorra A sióagárdi templom

és Közoktatási Minisztériumhoz, hogy a köz-
ségben templom épüljön. 1886. március 10- én 
letették a templom alapkövét, december 18-án 
pedig már szentségimádást és szentmisét tartot-
tak a templomban, amit Nepumuki Szt. János 
tiszteletére szenteltek fel.



Leányvár
Sióagárd, a Leányvár a szőlő és a bor ősi fész-
ke, már a rómaiak idejében, Probus császár a 
katonáit a háborúk szünetében rávette a szőlő-
művelésre.

A Leányvár, melynek tetején, a szőlők a nap-
fényben érlelődnek, belsejébe fogadja a termést 
jelentő bort, több mint háromszáz pincéjében 
fejlődik és kiteljesedik a hegy leve, amit dicsér-
ni nem nehéz. Az értelmes élet és a borfogyasz-
tás között szoros a kapcsolat. A bor a kemény 
és állhatatos munka gyümölcse, a természet 

ajándéka, melyet pohárba töltve 
csodálhatunk, a színében 

csillogó gyertya lángja 
szemünkben vissza-
tükröződik, az illatok 
és az ízek ezerféle-
sége megvidámítja 
életünket és gondo-
lataink bölcsője.

Az olaszrizling 
illatos, keserűman-
dulára emlékeztető 
borát, a kékfran-
kost, mely bíborlila 
színével, kellemesen 
száraz fűszeres ízé-
vel ad felejthetetlen 
élményt, a cabernet 
zweigelt és merlot 
fajtákat, melyek egy 
más világ üzenetét 
közvetítik boraikkal, 
végül az ős-honos, 
igazi magyar kadar-
kát, melynek rubin-
vörös színe, fűszeres 
illata-íze semmivel 
sem keverhető ösz-
sze, visszatérésre 
készteti az ide láto-
gatót.

tása jóvátehetetlen volt a 
falu életében. A magyar 
népesség teljes egé-
szében elhagyta. A 
konszolidációt elő-
segítendő a törökök 
az elhagyott faluhe-
lyet délszláv telepe-
sekkel telepítették 
be. Agárd 1715-re 
települt újra, száz-
százalékosan rác né-
pességgel. Az első magyarok az 1720-as évek 
végén telepedtek le a községben, a tótokkal 
együtt. Utóbb a rácok egészében elvándorol-
tak, így összeállt a falu mai korra jellemző ma-
gyar népessége.

Tájház
A színes népviseletéről, hímzéseiről híres, a 
Sárközhöz sok szállal kötődő Sió menti falu 
néprajzi gyűjteménye egy XIX. századi pa-
rasztporta épületeiben látható. A tisztaszoba, a 
konyha, a lakószoba, a kamra, a kocsiszín és az 
istálló berendezésének korát egy 1895-ös évszá-
mú virágozott sarokpad mutatja. A régi bútor-

festő stílust a konyha falába 
beépített tékaajtó kép-

viseli. A telek elején 
lévő kisházban agárdi 
hímzéseket, viseletet 
és egyéb néprajzi 
tárgyakat állí-
tottak 

ki.

Hímzésmúzeum 
Vargáné Kovács Ve-
ronika helytörténeti 
textilgyűjteménye, 
mely az országban 
egyedülálló sióagár-
di népviseletet és dí-
szítőművészetet mu-
tatja be az 1800-as 
évektől napjainkig.

Sióagárd története 
Az első emberek megjelenésében, majd évez-
redekkel később a falu kialakulásában a víznek, 
a Sár vizének volt meghatározó szerepe. Akkor 
a vidék hatalmas kiterjedésű, többé-kevésbé 
összefüggő mocsárvilágot alkotott. Előkerül-
tek olyan edénytöredékek, melyeket a vonal-
díszes kultúra jellegzetes, bekarcolt mintái 

ékesítettek. A vidék különösen 
gazdag bronzkori leletek-

ben. Nemcsak tárgyak, 
hanem kora bronz-
kori házak nyomai is 
előkerültek a falutól 
pár kilométerre.

A középkorban 
fejlett tógazdálko-
dás és halászat folyt 
itt. A XVIII. század-
ban megkezdődött a 
vízszabályozás, mely 
Agárd számára is 

megnyitotta az utat a mezőgazdasági termelés 
előtt. Tudni kell azonban, hogy a Sárvíz egész 
völgyére jellemző mezőségi talaj nem túl jó 
minőségű, művelése még a mai agrotechnika 
számára is nehézséget jelent. Az állattartás fel-
tételeit a falu szűk határai igencsak megnehe-
zítették. 

A török hódoltság idején a 
tizenöt éves háború 
pusztí-

Sióagárd

Leányvár

Hímzésmúzeum

Sióagárdi népviselet 1986-os
postázású képeslapon

Leányvári pince

Leányvár 1945 előtti
képeslapon

Gugás gödör


