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Bizonyára mindannyian észrevettük, hogy egyre többen költöznek be 
a hozzánk, főleg fiatalok, és alapítanak otthont, családot. Sokszor lá-
tunk új arcokat a boltban, az utcán babakocsit tologatva,  az óvodában, 
a közösségi programokon, mégis, alig ismerjük őket. 

Persze kíváncsiságunk hajthatatlan és érdeklődünk az ismerőseinktől, 
hátha ők szert tettek már az újakkal való barátság valamiféle formájára. 
Nos, mi felkerestük őket, hogy megismerjük őket. 
 

 A Sióagárdi Krónikában Szomszédoló címmel új rovatot indítunk, 
ahol bemutatjuk az „új agárdiakat”. 
 

Folytatás a 6. oldalon 

EGÉSZSÉGESEBB SIÓAGÁRDÉRT 
PROGRAM 

 

Lezárult az Egészségesebb Sióagárdért elne-
vezésű program, melynek megvalósulását a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program tette 
lehetővé.  

A 2011. januártól szeptemberig időszakban 
számos előadáson, szűrővizsgálaton, családi 
programon vehettek részt Sióagárd lakosai.  

A projekt szeptember végén záródott az isko-
lai és óvodai egészségnapok megrendezésével 
valamint a szeptember 30-i idősek napjával.  
 

A TEMPLOMOT ÁBRÁZOLÓ RÉGI KÉPEKET KERESÜNK 

 

Nagy lelkesedéssel zajlik a Sióagárdi Templom jubileuma alkalmából rendezett eseménysorozat keretében, decem-
berre tervezett kiállítás anyagának gyűjtése. Szépen gyűlik a kiállítás anyaga:  relikviák, bibliák, szentképek, szob-
rok. 

Még mindig várjuk azonban a templomot ábrázoló régi képeket, esetleg az építéséről szóló történeteket. (Kabarcz 
Katalin, Rákóczi utca 46.) Természetesen minden, a kiállításra felajánlott dolgot visszaadunk. 

 

Az eddigi felajánlásokat, segítséget mindenkinek nagyon köszönjük! 

ÚTI BESZÁMOLÓ 

 
 

A lengyelországi Gromadka testvér-
község polgármesternek meghívására 
Sióagárd képviselőtestületének 2011. au-
gusztus 9-i döntése alapján 3 fős küldött-
ség utazott – egy fő tolmáccsal – a 2011. 

augusztus 13-án 14.00 órai kezdettel ren-
dezendő „Borówkach” ünnepre. 

A látogatás tartalma: 2011. augusztus 
12-től augusztus 15-ig tartott, melyben 

benne foglaltatik az utazás ideje is. 
 

Folytatás a 3. oldalon 
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KÖZÉRDEKŰ HÍREINK 

NÖVÉNYÜLTETÉS A GUGÁS-GÖDÖRNÉL 

 

Folytatjuk a Gugásnál megkezdett munkát. Elkészült a bútorok nagy része, melyeket hamarosan kihelyezünk a Gö-
dörhöz, és sor kerül a tervezett növényültetésre is. 
A növényültetés október 28-án (pénteken) 9.00 órakor kezdődik, 
 

mely az eddigiekhez hasonlóan önkéntes munkában zajlik. Sok fa, bokor és évelő növény elültetésére kerül majd sor, 
ezért sok segítő kézre lesz szükség. A MOL felajánlotta, hogy munkatársai egy kisebb csoporttal részt vesznek a 
munkában. 
 

Kérjük, jöjjenek el minél többen, hogy az Ökotárs  Alapítvány és a MOL által támogatott pályázat    segítségével 
megvásárolt növényeket egy nap alatt el tudjuk ültetni. 
Az ültetéshez szükség van a szokásos szerszámokra. A részt vevő önkénteseknek ebédet biztosítunk, melyet a sze-
métszedések során gyűjtött fémhulladék árából tudunk finanszírozni.  (A vasat egyébként májusban ellopták, de még 
aznap megkerültek a tolvajok a fémmel együtt. ) 
 

Mindenkit szeretettel várunk október 28-án egy jó hangulatú munkára! Még délután is lehet csatlakozni! Nagy 
szükségünk van minden segítő kézre! 

 

Várunk még aranyvessző és orgonabokor, vagy más virágzó bokor -hajtásokat! 

 

 Az eddigi segítséget mindenkinek köszönjük!  
A programot az Ökotárs Alapítvány,  a MOL Zrt. és az önkormányzat támogatja.

 

      SIÓAGÁRD JÖVŐJE ALAPÍTVÁNY 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázatra  

 

Sióagárd Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is meghirdeti a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Ösztöndíj-pályázatot. Kizárólag azok pályázhatnak, akik a települési Önkormányzat területén állandó la-
kóhellyel rendelkeznek. 

Az „A” típusún azok a hallgatók indulhatnak, akik már hallgatói valamely felsőoktatási intézménynek, a „B” típu-
sún pedig azok a tanulók, akik a középiskola utolsó évét végzik és beadták jelentkezésüket felsőoktatási intézmény-
hez. 

Az ösztöndíj időtartama az „A” típusú pályázat esetében 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre – 

a 2011/2012. tanév második félévére és a 2012/2013. tanév első féléve - vonatkozik.  

„B” típusú pályázat esetében a sikeres felvételt követően az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást kö-
vető tanulmányi félév (2012/2013. tanév, a 2013/2014. tanév, és a 2014/2015 tanév).  

A pályázati űrlapok, valamint a pályázattal kapcsolatos információk beszerezhetők Leicz Péter igazgatási ügyinté-
zőnél.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 14.  

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT és ELEKTRONIKAI               

HULLADÉKGYŰJTÉST szervez Sióagárd Község Önkormányzata 
2011.október 27-én, csütörtökön. Az akció részleteiről szórólapon 
tájékoztatjuk a lakosságot. 

2011. október 19-31. között kémény-
seprő-ipari szolgáltatást végez a 
Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

Szeptember 16-án állampolgári esküt tett Józsa Szabolcs, valamint október 17-én Ferenczi Csongor. Az erdélyi 
származású fiatalemberek immáron hazánk teljes jogú állampolgárai, a ceremónián Leicz Péter anyakönyvvezető 
valamint Háry János polgármester köszöntötte őket, családtagjaik és barátaik mellett.  
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20 ÉVES A SIÓAGÁRDI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 

 

Ünnepi műsorra készül a Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület 2011. november 12-én 18 órai kezdettel a Sióagárdi 
Művelődési Házban. A jubileum alkalmából a táncegyüttes valamennyi koreográfiáját színpadra állítja, jelenlegi és 
korábbi tagjaival. A műsor vendége a Bogyiszlói Hagyományőrző Együttes lesz.  

Hagyományőrzőink ez évben is megszervezik Erzsébet-Katalin báljukat, melyre az ünnepi műsort követő héten, 
azaz november 19-én 19 órai kezdettel kerül sor. A vacsorával egybekötött bálon a talpalávalót a Karaván zenekar 
húzza.  

A bálra jelentkezni lehet Horváth Csillánál.  
 

Szeretettel várjuk Önöket, osztozzanak velünk az elmúlt 20 esztendő sikereiben! 
 

 

Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület 

ÚTI BESZÁMOLÓ 

 

Az idő rövidsége miatt úgy tűnt, hogy még a három fős küldöttség összeállítása is nehézségekbe ütkö-
zik, hiszen a résztvevők saját programjaikat borították fel, sőt még a megszokott tolmács helyett is más 
személyt kellett találni. Végül is az alábbi küldöttség utazott: Kökény András István képviselő – küldött-
ség vezető, Simon Márta Német Kissebségi Önkormányzat képviselője, Szűcs János civil szervezeti elnök. 
Tolmácsként Szintai Barbara szekszárdi lakos működött közre. 

Az utazást augusztus 12-én Szűcs János tulajdonát képező gépjárművel kezdtük meg 08.00 órai indulás-
sal, mely gépjárművel Dunaújvárosnál műszaki okok miatt visszafordultunk, és 11.30 órakor az én  gép-
járművemmel újra indultunk. (A küldöttséget sötétedés előttre várták, így a tankoláson kívül sehol sem 
álltunk meg.) 

Az utazás útvonala Pozsony, Prágán keresztül került betervezésre és végrehajtva, mely útnak során ter-
mészetesen újabb pechünkre Brnónál egy nagyobb balesetbe futottunk bele az autópályán. Szerencsénkre 
azonban csak addig volt lezárva a pálya, amíg a szembe jövő sávban történt baleset sérültjeit a mentőheli-
kopter felvette. Így is sok időt vesztettünk és esős időben már sötétben 20.30 órára értünk Boleslawiec-be a 

„Janina” panzióba. A célállomásnál Dariusz Pawliszczy Gromadka Polgármestere, a helyi önkormányzat 
több tagjával – kultúros, egészségügyi szakápoló a férjével, parlamenti képviselőjelölt – fogadott bennün-
ket vacsorával. A vacsora előtt és során kölcsönös udvarias köszöntések hangzottak el, illetve kölcsönösen 
megajándékoztuk egymást. (Mi Sióagárd Borával illetve Szűcs János különleges üvegben kiszerelt barack-
pálinkájával köszöntöttük vendéglátóinkat.) 

13-án és 14-én délelőtt szabadprogramunk volt, melyet természetesen az ottani piac bejárására, vásárlás-
ra,  illetve a város nevezetességeinek megtekintésére használtunk ki. Többször eltévedtünk, de ennek kö-
vetkeztében több érdekes helyre is elkerültünk. 

A „Borówkach” – magyarul Erika virág – ünnepe 14.00 órakor kezdődött Gromadkán, ahol az ünnepsé-
get a nyolc társközséggel közösen tették színessé. A megnyitó után 3 „ifjú” párt köszöntöttek 50. házassá-
gi évfordulójuk alkalmával, mely nagyon megható volt. A köszöntés után mutatványosok, színjátszók 
szórakoztatták a közönséget, illetve a gyerekeknek tartottak játszó, és szórakoztató műsorokat. 

A délután folyamán tűzoltóverseny megnyitóján vettünk részt, melynek során Gromadka polgármestere 
– minden előzetes megbeszélés nélkül, mint nyugdíjas rendőrtisztet megkért a megnyitóbeszéd megtartá-
sára. A verseny megkezdését követően Gromadka környékét jártuk be, melynek során az ünnep apropóját 
adó virág természetes feltalálási helyét tekintettük meg.  

Kökény András István 

 

Folytatása következik 
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5. FORDULÓ   
Dunaszentgyörgy-Sióagárd 2:0 (2:0) 2011.09. 17. 

 

Dunaszentgyörgy: 110 néző, vezette: Balipap 

Sióagárd: Szegedi-Dombi (Győrfi G.) Orosz, Sólyomvári, Páli
- (Répás)-Vajda (Győrfi Sz.), Tóth F., Domokos, Horgos – 

Kész, Zsinkó, Edző: Szabó Tibor 
6’: nem jól működött a lestaktika a védőinknél, a mélységből 
induló támadó balról jól adott középre és a szentgyörgyi csatár 
kapásból 11 m-ről a bal sarokba lőtt. 1:0. 

27’: Páli szabálytalankodott a tizenhatoson belül, a bíró 11-est 

ítélt, és ugyanaz a játékos szintén a bal sarokba rúgta a labdát. 
2:0. 

Jók: Szegedi, Orosz, Tóth F. Kész 

Összefoglalva: a korán bekapott kissé potya ízű gól meghatá-
rozta a mérkőzés kimenetelét. A második félidőben csapatunk 
mindent egy lapra téve támadott, de az adódó két gólhelyzetet 
nem sikerült kihasználni, A hazai győzelem megérdemelt. 
Ifjúsági csapatunk: 2:2 (1:1) döntetlent ért el úgy, hogy a 
hazaiak az utolsó percekben egyenlítettek. 
 

 

6. FORDULÓ  
Sióagárd-Kajdacs (8:1) (5:0)  2011. 09. 25. 

 

Sióagárd: 120 néző, vezette: Bíró R. 
Sióagárd: Szegedi (Szegletes) – Vajda (Czinege), Orosz, Do-

mokos (Lépő) , Páli (Tarlós) – Győrfi G., Brill, Tóth F., Répás 
– Kész, Tóth A. (Zsinkó) Edző: Szabó Tibor 
14’: Tóth F. jól ment el a baloldalon, egy csel után középre 
emelt és a befutó Tóth A. a bal alsó sarokba fejelt 1:0. 

23’: Kész elfutott a jobb oldalon, beadását Tóth A. a kapunak 
háttal kapta a 11-es körül, jól fordult kapura és ballal a jobb 
alsó sarokba passzolt, 2:0. 

26’: Tóth F. szabadrúgásból, balról jobb lábbal ívelt középre, a 
fejek fölött elszálló labda Készhez került, ő levette és a jobb 
alsó sarokba gurított. 3:0. 

38’: kapu előtti kavarodás után a kipattanó labdát Tóth F. 18 
méterről jobbal kapásból szintén a jobb alsó sarokba bombázta 
4:0. (Gyönyörű gól volt!) 
45’: Egy védőkről lepattanó labda Tóth A. elé került, aki a ti-
zenhatosról jobbal a hosszú sarokba csavart 5:0. 

64’: Győrfi G. jobb oldali szögletét Czinege könnyedén fejelte 
a léc alá. 6:0. 

68’: a felfutó hátvád jól ment el a jobboldalon, védőink nem 
támadták meg és 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. 6:1. 

73’: Répás balról átívelt a másik oldalra, a szabadon hagyott 
Kész mellre vette a labdát, majd kapásból jobbal nagy gólt lőtt 
a jobb sarokba. 7:1. 

84’: bal oldali szöglet után Orosz fejesét kézzel ütötte ki az 
egyik védő, akit a bíró ki is állított. A 11-est Brill a kapu köze-
pébe lőtte. 8:1 

Góllövők: Tóth A (3), Kész (2), Tóth F. , Czinege, Brill (11-

esből) 
Jók: Brill, Tóth F., Kész, Tóth A. 
Összefoglalva: a továbbra is sok átadási hibával játszó csapa-
tunk, megérdemelten győzött a mezőnyben ügyesen adogató 
Kajdacs ellen. 

Ifjúsági csapatunk: 5:1 (2:1) arányú vereséget szenvedett a 
tabella elején tanyázó Kajdacs ellen. 

 7. FORDULÓ     
Mórágy-Sióagárd 1:2 (1:1)  2011.10.02. 

 

Mórágy 150 néző, V: Mészáros.
Sióagárd: Szegedi-Dombi (Sólyomvári) Orosz, Domokos, 
Répás-Győrfi G., Tóth F. (Páli), Brill, Győrfi Sz. (Lépő)-Kész, 
Tóth A., Edző: Szabó Tibor 
12’ Dombi eladott egy labdát (az előző szezonban még nálunk 
játszó) Kertai szerezte meg, kicselezett egy védőt és laposan a 
kapus mellett a hálóba lőtt. 1:0 

29’ Brill lőtt kapura, a kapus csak kiütni tudta, és a szemfüles 
Tóth A. a hálóba lőtt. 1:1 

73’ Gyors kontratámadást vezetett csapatunk, Kész-Tóth A.-
Kész volt a labda útja, és utóbbi a kapus mellett a hálóba lőtt. 
1:2 
Góllövők: Tóth A., Kész 

Jók: Orosz, Tóth F., Kész, Tóth A. 
Összefoglalva: A mérkőzést végig kézben tartó és irányító 
csapatunk több gólhelyzetet kidolgozva, megérdemelten győ-
zött a helyenként durván játszó Mórágy ellen. 
Ifjúsági csapatunk: 5:2 arányú vereséget szenvedett. 
 

8. FORDULÓ    
Gerjen-Sióagárd  2:6 (1:2)        2011.10.08.                                                        

 

Gerjen: 50 néző, V: Bese. 
Sióagárd: Szegedi-Dombi, Orosz, Domokos, Répás-Czinege 

(Simon J.), Tóth F., Sólyomvári (Lépő), Győrfi Sz.-Kész 
(Tarlós), Tóth A., Edző: Szabó Tibor 
14’ Kész passzolt a kapunak háttal álló Tóth A-nak, aki szépen 
fordult le a védőről és jobbal a hosszú sarokba lőtt. 0:1 

30’ Egy védőkről lepattanó labdát a szemfüles Tóth A. a kapu-
ba lőtt. 0:2 

44’ Védőink lemaradtak a mélységből induló támadóról, végül 
Orosz szabálytalankodott a 16-oson belül-11-es. A sértett vé-
gezte el és a bal sarokba lőtte a labdát. 1:2 

61’ A nemrégen beállt Simon J. jól adott be a jobb szélről, és 
Tóth A. a léc alá fejelt. 1:3 

62’ Dombi ívelt középre a jobb oldalról, Tóth A. megzavarta a 
kapust, aki rosszul ütötte ki a labdát éppen Győrfi Sz. elé, aki 
az üres kapuba lőtt. 1:4 

64’ Orosz az 5-ig cselezte magát, ahol a lövés pillanatában föl-
vágták- 11-es. Tóth F. jobb sarokba tartó félmagas lövését a 
kapus kiütötte. 
71’ Egy balról jobbra küldött keresztlabdáról védőink ismét 
lemaradtak és a kiugró csatár a jobb sarokba lőtte a labdát. 2:4 

76’ Tóth F.-Tóth A.-Orosz-Tóth A. volt a labda útja, utóbbi jól 
ugrott ki a védők közül és balról a jobb sarokba lőtt. 2:5 

85’ Orosz távoli nagy lövését a kapus bravúrral kiütötte, Simon 
ismételt, a kapus ismét védett és végül Tóth A. az 5-ről a háló-
ba lőtt. 2:6 (Mesterötös!) 
Góllövők: Tóth A. (5), Győrfi Sz. 
Jók: Szegedi, Dombi, Tóth F., Tóth A. 
Összefoglalva: Csapatunk a mezőnyben továbbra is gyengélke-
dik, rengeteg az átadási hiba. Ennek ellenére az ellenfél gyen-
geségeit jól használta ki, és Tóth A. gólképességének köszön-
hetően megérdemelten győzött a tíz emberrel játszó Gerjen 
ellen. 

Ifjúsági csapatunk: 3:1 (1:1) arányú vereséget szenvedett. 
 

Tudósító: Finta Mihály 

SPORTHÍREK 
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PROGRAMSOROLÓ 

 

Október 23. 17 óra 

Ünnepi megemlékezés a Kopjafánál 
 

Gyertyagyújtással emlékezzünk a forra-
dalom és szabadságharc hőseire! 
 

November 11.  

Márton nap  
 

 November 12. 18 óra 

A Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület 
20 éves jubileumi műsora 

 

November 19. 19 óra 

Erzsébet –Katalin bál 
 

Rendező: Sióagárdi Hagyományőrző 
Egyesület 
 

November 26.  

Erzsébet-Katalin bál 
 

Rendező: Sióagárdi Nyugdíjasok Egye-
sülete 

 

BÖRZE! 
Kedves Olvasóink! Újfent gyűjtést szervezünk Sióagárdon, hogy a már 

nem használt, de még használható, feleslegessé vált felnőtt és gyermek 
ruhadarabokat, lábbeliket, játékokat összegyűjtsük, és hasonlóan a koráb-
bi „Mindenki turija” elnevezésű kezdeményezéshez, börzét szervezzünk. 

 A börzén becsületkassza működik, a befolyt összeget jótékony célra 
fordítjuk, a megmaradt ruhaneműket, pedig jótékony szervezeteknek to-
vábbítjuk. 

 
  

A börze időpontja: 2011. november 29. (kedd) 16-18 óra 
 

Felajánlásaikat várjuk november 28-án (hétfő) a                                     
Művelődési Házba 8-16 óráig! 

 

Köszönjük! 

HOBBIMŰVÉSZEK SZAKKÖRE 

 

Minden kézimunkázni, kézműveskedni szerető leányt és asszonyt vá-
runk keddi napokon 16-18 óra között a Sióagárdi Művelődési Házban, 
október 25-től (keddenként) április végéig. A szakkör díja 100 Ft/fő, 
alapanyagot biztosítunk.  
 

A szakkör elsődleges célja a sióagárdi népművészet továbbéltetése, 
hímzésben, szövésben. Kiegészítjük még különböző csipkemunkákkal a 
mai életvitelhez igazodó használati textileken, az elkészült alkotásokat 
kiállításon mutatjuk be. 
 

A szakkör témája: 
sióagárdi fehér és színes hímzés a Hímzésmúzeum mintakincsének 
felhasználásával 
díszítő összevarrások, csipkevarrás (csomózott csipkék) 
rojtkötés (makramé) 
horgolás egy 100 éves kézimunkakönyv mintáiból 
ajándéktárgyak készítése papírból, textilből vegyes technikákkal 
mézeskalács írókázás 

 

Készítünk hímzésből: népi ingeket (férfi és női inget), pruszlikokat, 
zsebkendőt, jegykendőt, dísztörülközőt, függönyt, abroszt, díszpárnát, 
házi áldást, kötényt 

Csipkevarrással készülhetnek:  tarisznyák, csipkekalapok, nadrág, mel-
lény, szoknya, csipkecipő, karácsonyfa díszek, mobiltelefon tartótok, öv, 
hajpánt 

Horgolással készülhetnek: szélcsipkék, betétcsipkék, bébiholmi, csip-
kekesztyű, csipkeszoknya, díszpárna, lakástextilek 

Rojtkötéssel készülhetnek: sálak, vállkendő, mellény, tarisznya, lakás-
textilek 

Nagyanyáink öröksége: régimódi kézimunkák a 100 éves kézimunka-
könyvből: gobelin, keresztszemes, hímzett technikával faliképek, dísz-
párnák, terítők, ajándéktárgyak 

 
 

A hobbiművész szakkört vezeti: Vargáné Kovács Veronika a Hímzés-
múzeum tulajdonosa, a Sióagárd Népművészete könyv szerzője, Sió-
agárd díszpolgára. 

MÁRTON NAP  
 

Ismét megrendezi Márton napi ünnep-
ségét a Német Kisebbségi Önkormány-
zat 2011. november 11-én pénteken.  
 

Az ünnepség lámpás felvonulással ve-
szi kezdetét, mely 18 órakor indul a he-
lyi óvoda udvaráról. A felvonulást köve-
tően 19 órától ünnepi műsor kezdődik a 
helyi Művelődési Házban. 
 

 
  

A Sióvölgye Horgász Egyesület értesíti 
a tagságot, hogy  a sükösdi horgászta-
vakra jegyet (23 db) igényelni Béldi Gá-
bornénál lehet az önkormányzatnál.   

Idős Tóth István bőséges almater-
méssel támogatta a sióagárdi gyerekek 
étkeztetését. 

Felajánlását ezúton is köszönjük, az 
elfogyasztáshoz pedig jó étvágyat kívá-
nunk! 
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VIZEK-HALAK-BOROK... S EGYEBEK 

SIÓAGÁRD-KVÍZ 
 

A Halfőző Verseny részeként zajló Vizek, Halak, Borok Játékos Vetélkedő nagy sikerére tekintettel többfordulós 
kvízjátékot hirdetünk Sióagárdról. Az eredményhirdetésre a 2012. évi Halfőző Versenyen ünnepélyes keretek kö-
zött kerül sor. 
Indulni lehet csapatban és egyénileg is, a válaszokat pedig írásban a Művelődési Házban,  e-mailben  az alábbi 
címek egyikére várjuk: muvhaz@sioagard.hu; sioagard@sioagard.hu)  
 

 

Az első forduló kérdéseit az idei verseny feladataiból válogattuk. Sok sikert és jó szórakozást! 

 
1. Ki kapta a Sióagárd Bora címet 2011. évben?  
 

 a)Dúzsi Tamás     b) Doszpod István   c)Papp Norbert Titusz 
 

2. Ki találta fel a szikvizet?  
 

 a)Dombi Ferenc (Dombi Szóda)  b) Jedlik Ányos       c) Fahrenheit ( német fizikus)  
 

3. Mi az az ibolás ümög? 
 

 a) Jellegzetes sióagárdi hímzésmotívum, melyet főként ingujjak díszítésénél alkalmaznak. 
 b)Fertőző betegség, mely Sióagárd környékén a XIX. század végén tömeges járvánnyá szélesedett, főként férfia-

kat betegített meg. Emiatt a nőkre több teher hárult a közeli szőlőhegyen végzett munka során, innen ered a Le-
ányvár elnevezés.  

 c) A „becsinyátt” leves és a „kulycsos” kalács mellett hagyományos lakodalmas étel Sióagárdon. Fiatal bá-
rányból cserépben készítik.    

 

4. Mely népcsoport hozható összefüggésbe Sióagárddal, melynek emlékét egyébként a Leányvár egy jellegzetes 
részének elnevezése ma is őrzi?  

 

 a) svédek (Viking-várköz)  b) rácok (Rácváros)  c) bunyevácok (Bunyevár)    
 

5. Hány védett építmény – pince, úti kereszt és kápolna - áll ma a Leányvárban? 
 

 a) 23   b) 33   c) 53 
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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  

Horváthné Dr. Horváth Erika 

Tel: 30/929-5645 
 

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 és 15-19 óra 

Péntek: 8-14 

 

Falugazdász fogadóórája 

Szerda: 8-12 
 

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 

Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő.: Gergely Judit, megjelenik: 
havonta;  szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu,         
web: www.sioagard.hu 

NAPLÓTÖREDÉKEK 


