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KEDVES SIÓAGÁRDIAK! 
 

Szeretném megköszönni a 2014. október 12-én kapott bizalmat, amivel sikerült elérni, hogy attól a naptól az 
Önök Polgármestere lehetek. Ezzel a szavazással sikerült elérni, hogy a következő öt évben jobboldali Polgármes-
tere legyen szeretett falunknak. Hangsúlyosan Köszönöm és tiszta szívemből tudom ígérni, hogy meg fogom szol-
gálni az Önök bizalmát. 

A szavazás után pedig, most már az előttünk lévő feladatokra kell koncentrálni. Ez sok munkát igényel és remé-
lem, hogy továbbra is számíthatok az Önök támogatására.  

Egy nagyon rövid kis türelmet kérek, hiszen teljesen át kell szervezni az életem, hogy minél magasabb szinten 
tudjam Önöket képviselni. Először is át kell tekintenem a jelenlegi helyzetet, át kell vizsgálnom a költségvetésünket, 
meg kell keresnem az új lehetőségeket, hogy a legjobban tudjak dönteni az Önök érdekében. 

Ígérem, a lehető legtöbb időt töltök Önök közt, nemcsak a hivatalban, hanem az utcán, boltban, ha meghívnak 
az Önök társaságában is, hogy közvetlen tudjuk megbeszélni a problémákat és természetesen a jó dolgokat is, 
mert hiszem, hogy a jövőben egyre többször tudnánk ilyen dolgokról is beszélni. 

A kampányban megfogalmazott ígéreteim betartásáért pedig, mindent el fogok követni. 
Kérek mindenkit, hogy nyugodtan forduljon felém bizalommal bármilyen problémával, mert legjobb tudásom sze-

rint megpróbálok segíteni. 
 
Még egyszer köszönöm a támogatásukat és köszönöm, hogy legtöbben rám szavaztak. 
 

Együtt Sióagárdért! Együtt Önökért! 
 

Gerő Attila  Polgármester 

Tamás Lajos:  

Piros a vér a pesti utcán – részlet 

 

A háromszín lobogó mellé 

 tegyetek három esküvést; 

sírásból egynek tiszta könnyet, 

s a zsarnokság gyűlöletét, 

 

s fogadalmat: te kicsi ország, 

el ne felejtse, aki él, 

mert úgy született a szabadság, 

hogy a pesti utcán folyt a vér. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SZÜRETI  VIGADALOM  

Szeptember 27-én ismét egy emlékezetes programmal lett gazdagabb közsé-

günk. 

Szüreti Vigadalomra gyűlt össze a falu apraja-nagyja, rég nem látott számban 

öltötték fel viseletüket Sióagárd lakói. Jólesett látni, hogy újonnan beköltözöttek, 

éppencsak tipegő gyermekek, sőt még spanyol cserediákok is büszkén viselték 

népviseletünket. 

 Köszönet mindazoknak, akik segítették őket. Bírópárunk a nemrég egybekelt 

Kürti Boglárka – asszonynevén már  Biehle Boglárka – és férjura Danilo 

Biehle volt, cseppet sem megilletődve járta a táncot, ahol kellett.  

Folytatás a 4. oldalon 

 

VÁLTOZÁS A  

HÁZIORVOSI RENDELÉSBEN 
2. oldal 

 

SZOMSZÉDOLÓ 
3.oldal 

 

SZÜRETI VIGADALOM 
4.oldal 

 

 

SPORTHÍREK 
5.oldal 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási  
Ösztöndíj-pályázatra  

 
Sióagárd Község Önkormányzata a korábbi 

évekhez hasonlóan az idei évben is meghirdeti a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-
pályázatot. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdeké-
ben a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 
fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.  

A program keretében olyan szociálisan hátrá-
nyos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallga-
tóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települé-
si önkormányzat illetékességi területén lakóhely-
lyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesz-
nek részt.  

A pályázattal kapcsolatos információk beszerez-
hetők Leicz Péter igazgatási ügyintézőnél, és 
elérhetők a www.sioagard.hu lapon. 
 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2014. november 7.  

A KÉKNYELV BETEGSÉGRŐL: 
 

A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal (NÉBIH) Állategészségügyi 
és Diagnosztikai Igazgatóságának (ÁDI) két Csongrád megyei szarvasmar-
ha telep állományában a bejelentési kötelezettség alá tartozó „kéknyelv” 
betegséget állapította meg laboratóriumi vizsgálatok alapján. Ezért a 
NÉBIH elrendelte, hogy ezen állattartó telepek 100 km-es körzetében védő-
körzet, a védőkörzeten túl még 50 km széles sáv területére megfigyelési 
körzet kerüljön kijelölésre. Ezek alapján Tolna megye egyes települései a 
megfigyelési körzetbe tartoznak és az alábbi rendelkezéseket kell betarta-
ni: 

A betegség iránt a házi és vadon élő kérődző állatok egyaránt fogéko-
nyak. A kórokozó vírus szúnyogok által terjed. A betegségnek nincs semmi-
lyen emberi egészséget veszélyeztető hatása. A védő-és megfigyelési kör-
zetben (továbbiakban korlátozás alatt álló terület) a betegség iránt fogé-
kony állatokat csak meghatározott feltételekkel lehet szállítani. A korláto-
zások az élelmiszerek előállítását és forgalmazását nem érintik.           

Jelenleg a betegség gyanújáról, betegségről Tolna megye vonatkozásá-
ban nincs tudomása a hatóságnak. 
 

Általános megelőző intézkedések 
 

Az állattartóknak a telepeiken fokozottan be kell tartani az általános jár-
vány megelőzési intézkedéseket, különös tekintettel az idegen állomány-
ból származó állatok betelepítés előtti megfelelő elkülönítésére. 
 

A kéknyelv betegség elsősorban a településünkön tartott kérődző állato-
kat veszélyeztetheti.  

A megelőzésről és a betegségről az önkormányzat hivatalában kaphat 
bővebb tájékoztatást. 

Fennakadás nélkül zajlott a helyi önkormányzati válasz-

tás október 12-én településünkön. A választásra jogosult 

szavazók száma 1 097 fő volt, ebből  640 fő jelent meg a 

kijelölt szavazóhelyiségekben. Az érvénytelen szavazatok 

száma 20 db. Érvényes szavazólapok száma 618 db. 
 

A választás eredménye: 
 

Polgármester: Gerő Attila 378 szavazat 
 

Képviselő-testület: 

Kovács Dénes - független jelölt       375 szavazat 

Hámoriné Glück Terézia - független jelölt   329 szavazat 

Háry János - független jelölt       319 szavazat 

Dr.  Say István - független jelölt      310 szavazat 

Hámori Szabolcs - független jelölt      286 szavazat 

Kökény András István -  független jelölt   259 szavazat 

A Német Nemzetiségi Választás eredménye 
 

Választársa jogosult személyek száma 107 fő, szavazáson 

megjelent 67 fő. 

 

Hámoriné Glück Terézia – 62 szavazat 

Fodorné Klein Brigitta – 58 szavazat 

Ambrus Pálné – 57 szavazat 

Tornóczki Ákos – 37 szavazat 
 

 

A megválasztott testületek alakuló üléseiket megtartot-

ták, az ülésekről készült összefoglaló megtekinthető a 

Sióagárd Televízióban. 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 

HÁZIORVOSI RENDELÉS 

Háziorvosi rendelés: Dr. Kovács Éva 

Tel: 437-051, 20/947-0258 
 

RENDELÉSI IDŐ: 

Hétfő: 12 00- 14 00 

Kedd: 11 00- 13 00 

Szerda: 12 00-14 00 

Csütörtök: 11 00 - 13 00 

Péntek: 12 00 -14 00 

RECEPTÍRÁS, VÉRNYOMÁSMÉRÉS 

STB. 
 

Október 31-ig 

Hétfő: 8 00 – 12 00 

Kedd: 8 00 – 11 00 

Szerda: 14  00 – 18 00 

Csütörtök: VÉRVÉTEL (8 00 - 11 00) 

Péntek: 8 00 – 12 00  

RECEPTÍRÁS, VÉRNYOMÁSMÉRÉS 

STB. 
 

November 1-től 

Hétfő: 14 00 -18 00 

Kedd: 8 00-11 00 

Szerda: 9 00 – 12 00 

Csütörtök: VÉRVÉTEL (8 00 - 11 00) 

Péntek: 9 00 – 12 00 
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Egy meleg őszi reggelen, baráti beszélgetésre indultunk Szabó Katához, a falunk új  védőnőjéhez.  Gyerekzsivaj  és  

Kata  mosolya   fogadott  bennünket .  Igazán   családias hangulatban kérdezgethettük Őt erről-arról… 

 

Először is, mesélsz egy kicsit magadról? 

22 éves vagyok, Szekszárdon lakom. Szegeden végeztem a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális 

Képzési Kar védőnői szakán. Most májusban államvizsgáztam és nagyon örültem, hogy ilyen hamar sikerült elhelyezked-

nem.  Sióagárdon és Fácánkertben is dolgozom, de mivel két picike körzetről van szó, így mindig akad elég időm arra, 

hogy a családokat meglátogathassam. Itt a rendelőben mindig gyorsan pörögnek az események, nem mindig jut minden 

kérdésre idő, viszont a családlátogatások során mindenről sokkal meghittebben lehet beszélgetni.  
 

Hány kismama van most a faluban? 
(Kata elmosolyodik, a fiókjában gyorsan végigpörgeti ujjait a rózsaszínű mappákon…) Egy, kettő, …most éppen nyolc!  

 

Azt hiszem, ennek nagyon örülhetünk, hiszen volt a közelmúltban olyan évünk is, amikor csupán 3 baba született. 

És mondd, hogy kerültél erre a pályára? 

Igen…ez a kedvenc kérdésem…!(nevet) Igazából gyógytornásznak indultam volna, de az nem sikerült, viszont az egész-

ségügyi vonal mindig nagyon vonzó volt számomra. Nagymamám ápolónő volt még annak idején. A gyógytornász szak 

mellett a védőnői pálya volt az, ami még nagyon tetszett. Elsősorban azért mert így gyerekekkel és családokkal foglalkoz-

hatok, emberek közt lehetek.  

Azt hiszem igazából az élet hozta így, de nem bántam meg. Nagyon megtetszett és örülök, hogy így alakult. 

 

Hogy érzed magad itt Sióagárdon? 

Eddig nagyon pozitívak a tapasztalataim, akivel eddig találkoztam, mindenki kedvesen fogadott, nem voltak visszautasí-

tások, mindenki nagyon segítőkész és befogadó volt. Nagyon jó élményeim vannak az itt lakókkal. Nagyon jól érzem ma-

gam itt, nem is kívánhatnék jobb körzetet.   

 

Végül, bujkál itt bennem egy kicsit személyesebb kérdés is…Családalapításra gondoltál-e már? 

Párkapcsolatban élek ugyan, de egyelőre családot még nem tervezünk…még jó néhány évig nem. 

 

Akkor nem kell attól tartanunk, hogy az új védőnénink a közeljövőben esetleg elmegy kismamának, ami nagyon megnyug-

tató. Ugyanakkor nagy öröm, hogy ilyen bájos védőnője lett a mi kis falunknak. 
 

Az interjút készítette: Illés Adél és Tamás Edina 

SZOMSZÉDOLÓ 

NAGY RENESZÁNSZ LAKOMA 
 

Nagy reneszánsz lakomára gyűltünk össze szeptember 27-én az Iskolaudvaron. 

Az esemény a Sió-menti Művészeti Sokadalom rendezvénysorozat keretén belül 

valósult meg, és hatalmas érdeklődés övezte. 

A meghívó egy 200 főre szóló, 16-féle reneszánsz ételkülönlegességet felvonul-

tató svédasztalos vacsorára hívott és a jegyek villámgyorsan el is keltek. A várako-

zásokat messze felülmúlta a kínálat, a hangulat és az ízek is, nem beszélve a korhű 

gúnyába bújt felszolgálókról. 

Ők készségesen magyarázták a vendégeknek, hogy a hangzatos nevek mögött 

micsoda finomságok bújnak meg és segítettek tányérra helyezni a kiválasztott éte-

leket. A hosszan kígyózó svédasztalt látványos gyümölcskapu dekoráció zárt, 

megosztva a helyet a ropogósra sült malacpecsenyével. 

A vacsorát Faddi Varga János királyi főszakács és családja készítette, az előké-

születek már hetekkel a rendezvény előtt elkezdődtek. 

Aki ezidőtájt a Margit-pince felé járt a Leányvárban, láthatta a konyhában sürgő-

forgó Vera nénit, néha kiegészülve a család többi tagjával. Több évtizedes rutin-

juknak köszönhetően mindenkinek jutott és még maradt is az ínyencségekből, aki 

újrakóstolná az étkeket, megteheti a Margit-pincénél. 

A zenéről a Bartina zenekar gondoskodott, dalaik mellett tényleg Mátyás kirá-

lyunk udvarában érezhettük magunkat. 

Ezúton köszönjük a sok-sok önkéntes kitartó segítségét és az Önök türelmét is, 

hisz a hosszú sorban mindenki kulturáltan várakozott és reméljük senki nem csaló-

dott. 
Írta: Fábiánné Málek Judit 

PROGRAMSOROLÓ 
 

November 7. 

MÁRTON-NAPI  

LÁMPÁS FELVONULÁS 

Indulás 17 30 órakor, gyülekező az 

Óvoda udvarán 
 

18 30 óra Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat Márton napi rendezvénye a 

Művelődési Házban 

 

November 22. 
A  Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület 

ERZSÉBET-KATALIN BÁLJA 
Belépő: 3000 Ft (vacsorával) 

Zenél: Karaván Zenekar  
 

Jelentkezni lehet Horváth Csillánál és      

Gergely Juditnál a Művelődési Házban 
 

November 29. 
Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesületének   

ÉVÉRTÉKELŐ KÖZGYŰLÉSE 
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A HARMADIK LÁNY  -  Szabadi Mihály írása 
 

Volt egyszer egy parasztember. A falu közepén lakott, szépen gondozott, cserepes házban. A magas gangon hosszan sorakoztak az  oszlopok, az udvaron nem volt se 

sár, se por, mert az utcakaputól a kertkapuig téglával volt lerakva. Zöldre festett szivárványos kút adta a vizet, illően csikorgott, amikor sárgaréz fogantyújába ka-

paszkodva húzták a vizet az itatóvályúba. A lakóház után volt a fészer. Ide szokták betolni a kocsit, hogy ne szárítsa a nap,  ne verje az eső. Mellette az istálló lovak-

nak, szarvas jószágnak, növendék állatoknak megfelelő hellyel. Az udvart hátrafelé barna deszkafalaival a magasra épített pajta zárta le. 

Földet jussult is, meg az asszony is hozta a maga részét, így volt szántója, kaszálója, szőlője gazdálkodhatott kedvére. 

Amikor a házasság után házban és a birtokon is maga lett a gazda megérkezett az első gyermek, lányuk született. Jobb, ha először gyerek, azaz fiú születik, de örül-

tek a lánynak, már előre tervezték milyen szépen fogják majd öltöztetni. A gazda gyönyörködvén a leányban a másodikról, a gyerekről álmodott. Sokszor elképzelte 

hogyan fogja majd magamellé ültetni a kocsideszkára, hogyan adja majd kezébe az ustort, meg a gyeplüt. Ám kishíján megütötte a bábát, amikor az elújságolta, hogy 

a második is leány. 

A parasztember elszomorodott. A leány gond a családban a két lány pedig még nagyobb. Azokat öltöztetni kell, aztán ki kell házasítani, és a legnagyobb gond, hogy 

nem lesz, aki melléálljon egyszer majd a férfimunkában, és ki lesz majd, aki továbbviszi a gazdaságot. És isten nem ver bottal, megszületett a harmadik lány is. 

Ez már sok volt a parasztembernek. Munkakedve megkopott, tervei elerőtlenedtek, a maga birtokán a maga szolgájaként tette a dolgát. De templomba járó vallásos 

ember lévén elfogadta a valóságot isten akarataként. Megpróbált gyönyörködni a lányaiban, de amikor arra a harmadikra nézett mindig összeszorult a torka. A lányok 

pedig nőttek, ezzel együtt gyarapodtak a gondok is, már a kiházasításra kellett gondolni.  

Telt, múlt az idő, egyik szüret jött a másik után. És elérkezett az a szüret is, amelyik után meg kellett tartani az első lakodalmat. A legnagyobb lányt kiházasították, 

nagygazda famíliába került, és nemsokára követte a második is.      

            Folytatás a 6. oldalon 

SZÜRETI VIGADALOM 

Danilo, német testvértelepülésünk, Baruth lakója, egy percig 

sem gondolkodott, mikor felkértük a szerepre, még kisöccsét, 

Manut is belelkesítette. Egy zombai kislánnyal aztán ők is 

népviseletbe öltöztek és kedves színfoltjai lettek a felvonulás-

nak. 

Jegyzőpárunk hölgytagja községünk aljegyzője, Balogh 

Györgyi, párja pedig Leicz Péter igazgatási ügyintézőnk volt, 

mondhatjuk, hogy mostanra már jól összeszoktak a Hivatal-

ban, igazán fess párt alkottak. Györgyit elkísérte két kislánya 

is, nekik nagy élményt jelentett a kocsikázás, nem is nagyon 

akartak leszállni.  

Igaz, hogy a lovak kicsit másképp gondolták a vonulást, de 

ami tökéletes, az úgyis unalmas, nem igaz? 

Köszönet Simon Lacinak, Ódor Józsinak, Katuséknak, 

Vöröséknek, akik lovaskocsijukkal, lovaikkal színesítették a 

programot és az összes kis lovasnak is. Köszönjük Tolnai 

Ferenc úrnak, - aki amúgy tényleg tolnai, - hogy gyönyörű 

hintaját a bírói pár rendelkezésére bocsátotta és hajtotta. 

A szüreti menet a sok vonulótól igencsak hosszúra nyúlt, de 

láthatóan jól érezték magukat a menet elején is – köszönhető-

en a Bonyhádi Ifjúsági Fúvószenekarnak – valamint a végén 

is,-  mivelhogy ott döcögött a kínálós kocsi, rajta Háry János 

leköszönő  polgármester urunkkal, aki nem éppen szűken 

mérte a bort. 

A felvonulók között pedig Szemző Angéla és csapata húzta 

a talpalávalót, a megállóknál felváltva ropták az Őcsényi Bo-

gár István Hagyományőrző Egyesület és a Sióagárdi Hagyo-

mányőrző Egyesület táncosai, a mieink az utánpótlás gyere-

kekkel egy csokorban. 

Köszönet a Nyugdíjas Klub azon asszonyainak, akik ismét 

gondoskodtak a megállóknál a vonulók energia utánpótlásá-

ról, mindenféle-fajta krémesekkel, linzerekkel, pogácsával 

traktálták a megfáradt sereget. 

A megállóknál kisbírónk Kovács Dénes dobolta ki az el-

múlt 2 év rangosabb eseményeit, a teljes szöveget Sióagárd 

honlapján bárki elolvashatja, mulathat rajta utólag is. 

Az iskolaudvarba visszaérkezvén kis szusszanás után kezde-

tét vette a gálaműsor, az említett tánccsoportok kiegészültek a 

Teveli Fiatalok Egyesületével, felváltva léptek ezekután szín-

padra. Láthattunk szólótáncokat, az évszakhoz illő Szüreti 

táncokat, Szőlőtaposót, a bonyhádi rezesbanda itt sem oko-

zott csalódást, de az igazi siker mégiscsak a sióagárdi 

„nagyok” és „kicsik” közös tánca volt, jó nagy tapssal nyug-

tázhatták a napot. 

A gálaműsor végén meggyújtottuk Szent-Mihály tüzét –az 

„Itthon vagy – Szeretlek Magyarország!” programsorozat 

keretén belül – amit aztán sokáig őriztek a fiatalok, gondos-

kodtak róla, hogy ne aludjon ki. 

A szüreti bál az iskolaudvaron zajlott, Simon Gábor játszott 

hajnali háromig, megállás nélkül ropták a „parketten” az igazi 

partiarcok. 

 

Írta: Fábiánné Málek Judit 

KÖNYVTÁRI HÍREK 
  

Szeptembertől új újságokat olvasgathatnak  a könyvtárban a kedves Olvasók. 
 

Autó magazin: havi lap, mindent megtudhat a legújabb modellekről,  vezetés techni-
kai tanácsokat olvashat, és a használtautók világából is kaphat ízelítőt. 

Magyar horgász: szintén havi lap, mindenről hírt ad, ami horgászat, néhány cím: Pontyozás 
nehéz terepen, A mű csali varázsa, Horgász az éjszakában...és még sok más érdekesség. 
 

Új könyveink is érkeztek: 
 

Julie Garwood: A nagymenő, Weöres Sándor: Psyhé, Owen Laukkanenn: Profi munka... és 
még több más. 
 

Minden kedves Olvasót és Érdeklődőt szeretettel várok! Schüller Ákosné, Hedi könyvtáros 

Eladó savanyú káposzta!  
 

Tavalyi minőség, tavalyi helyszín: 

Kossuth u. 12.  
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SPORTHÍREK 

5. FORDULÓ  

 

Dunaszentgyörgy- Sióagárd 0:0  2014.09.20. 
 

Dunaszentgyörgy:   

Vezette: Kis G. 
 

Sióagárd: Szegletes- Auth G., Sümegi, Kelemen (Acsádi), 

Vajda (Sági)- Győrfi G. (Tóth F.) Tóth Adrián, Orosz, Horváth 

P.,Nagy M., Tóth Attila 
 

Edző: Szabó Tibor 
 

Összefoglalva: Az elmondások alapján „végiggyűrte” egymást 

a két csapat, a játék kevés volt ennek következtében helyzetet 

is keveset alakítottak ki, úgy a döntetlen igazságosnak mondha-

tó. 
 

Jók: Az egész csapat dicséretet érdemel. 

Ifjúsági csapatunk: A 2. félidei jobb játékával 5:1 (1:1) sze-

rezte meg a győzelmet. 

Góllövők: Schaffler B. (2), Simon, Kovács, Horváth J 

 

6. FORDULÓ 

 

Sióagárd- Bátaapáti 10:1 (3:0)  2014.09.28.  
 

 

Sióagárd: 120 néző 

Vezette: Hagymási 
 

Sióagárd: Lerch- Auth, Sümegi, Tóth Adrián, Sági Gy.,Győrfi 

G. (Shmidt), Tóth F.Orosz (Acsádi), Horváth P. (Feller), Nagy 

M., Tóth Attila 
 

Edző: Szabó Tibor 
 

Bátaapáti: Horváth P.-Karip, Csányi, Kiss P, Révész (Mester), 

Adorján, Orbán, Bakanics N.,Kirsner-Dudás (Orto), Bakanics 

Gy. 

Edző: Imre Zoltán 
 

28. perc: Nagy M. jól ment el a jobb oldalon és éles szögből a 

rövid sarokba bombázott. 1:0 

37. perc: Egy korai előreívelést a vendégek kapusa kiejtett és a 

szemfüles Nagy M. jobbról a hosszú sarokba lőtt. 2:0 

45. perc: Orosz, Tóth F., Tóth Attila szép háromszögelés után 

az utóbbi a kapus alatt lőtt a hálóba. 3:0 

58. perc: Acsádi bal oldali szabadrúgását Sümegi 5m-ről ka-

pásból lőtte a kapuba. 4:0 

60. perc: Bakanics Gy. ment el a jobb oldalon, éles szögből lőtt 

és a labda a vetődő Lerch érintésével a hálóba csapódott. 4:1 

61. perc: Tóth F. jobbról jól adott középre és Tóth Attila ka-

pásból a bal sarokba lőtt. 5:1 

73. perc: Tóth F. 25m-ről jobbról kapura lőtt és a pattogó labda 

a vetődő kapus fölött a hálóban kötött ki. 6:1 

75. perc: Sági futott fel a baloldalon, jól emelt középre és a 

befutó Tóth Attila kapásból a kapu közepébe lőtt. 7:1 

76.perc: Acsádi 25m-ről a meglepett kapus mellett a jobb sa-

rokba bombázott. 8:1 

77. perc: Ezúttal Feller adott be jól a baloldalról és a befutó 

Tóth Attila ismét a kapuba talált. 9:1 

89. perc: Schmidt adta be jobbról a labdát és Tóth Attila szé-

pen emelt a bal sarokba ötödszörre is. 10:1 

 

 

Góllövők: Tóth Attila (5), Nagy M. (2), Sümegi, Tóth F. Acsá-

di 

Jók: Sümegi, Tóth Adrián, Tóth F., Nagy M., Tóth Attila 
 

Összefoglalva: A mérkőzés első fél órája alapján nem úgy né-

zett ki, hogy ilyen fölényes győzelem születik. Csapatunk sok 

átadási hibával játszott és csak az 5. gól után volt biztos a győ-

zelem. A 73. és a 77. perc között rúgott 4 gól azonban sokkolta 

az ellenfelet, aki a mérkőzés végéig dicséretesen küzdött, de 

több nagy gólhelyzetet is elpuskázott. Közepes játékkal is ma-

gabiztos győzelem született. 
 

Ifjúsági csapatunk: Már-már szokásosnak mondható magabiz-

tos 6:1 (4:0) arányú győzelmet aratott. 

Góllövők: Schaffler B. (3), Torda (2), Simon 

 

7. FORDULÓ 

 

Mórágy- Sióagárd 4:2 (2:2)   2014.10.05. 
 

Mórágy: 80 néző 

Vezette: Tóth S. 
 

Sióagárd: Lerch- Auth, Orosz (Czinege), Tóth Adrián (Vajda), 

Sági-Schmidt, Acsádi, Horváth P., Győrfi G. (Feller)- Nagy 

M.,  Schaffler D., Tóth Attila 

Edző: Szabó Tibor 
 

1. perc: Acsádi jobb oldali szabadrúgása után Orosz jobbra 

passzolta a labdát és a berobbanó Tóth Attila a léc alá lőtt. 0:1 

23. perc: Zalai jól cselezte a baloldalról középre és a szemlélő-

dő nézőink 8m-ről a kapu közepébe lőtt. 1:1 

43. perc: 40m-es labdával indították Zalait a bal oldalon, aki az 

elalvó védőink és a kifutó kapus fölött a kapuba emelt. 2:1 

45. perc: Tóth Attila szerzett labdát az ellenfél térfelének a 

közepén, jól indította Schaffler D.-ot, aki jobbról 14m-ről a 

jobb sarokba lőtt. 2:2 

56. perc: Ismét Zalai cselezett balról befelé, majd visszasarkal-

ta a labdát. Kovács J. elé, aki 17m-ről kapásból a bal sarokba 

bombázott. 3:2 

62. perc: A Tóth Adriánt megrúgó Kovács J.-t kiállította a já-

tékvezető. 

79. perc: Védőink sokadszorra is eladták a labdát, ami Kovács 

S. elé került, aki 20m-ről óriási gólt ragasztott a jobb felső sa-

rokba. 4:2 
 

Góllövők: Tóth Attila, Schaffler D. 

Jók: Nem lehet senkit kiemelni. 
 

Összefoglalva: Csapatunk ezúttal-nincs rá jobb kifejezés-

borzasztóan játszott. Háromszor, hogy ritkán tudták egymáshoz 

passzolni a labdát. A védekezésünk nagyon szellős volt, táma-

dóink magukra hagyatva vergődtek. A vereség megérdemelt 

volt. 
 

Ifjúsági csapatunk: Ezúttal sok hibával játszott és kiengedte 

kezéből a győzelmet, az eredmény 3:3 (1:2) lett. 

Góllövők: Schaffler B., Vass, Kovács 

 

 

 

 

Tudósító: Finta Mihály 
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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: 06-20/9470258  

Helyettes háziorvos: Dr. Kovács Éva 

Hétfő, szerda, péntek:  12.00-14.00 

Kedd, csütörtök:  11.00-13.00 

vérvétel:      csütörtök:  8.00-11.00  

VÉDŐNŐ 

Szabó Kata 
Tel: 30-2758-472, 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: Gergely Judit 

Tel: 74/437-309  

Email: muvhaz@sioagard.hu 

A Teleház nyitva tartása: 
Hétfő: szünnap 

Kedd: 8-12 és 15-19 óra 

Szerda: 8-12  

Csütörtök:8-12 és 15-19 óra 

Péntek: 8-13 

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: 20/296-1495 

Szennyvíz telepkezelő:  

Mészáros Ferenc:20/294-4387 

A HARMADIK LÁNY  -  Szabadi Mihály írása 
 

A harmadik azonban a családban maradt. Azt mindenki észrevette, hogy már egészen pici korában másként 

kezdett játszani, másként kezdett viselkedni, mint nagyobb testvérei. Nem kedvelte a babákat, nem törődött a 

szép ruhákkal, szeretett kinn botorkálni az udvaron, etette a baromfiakat, és egyre gyakrabban bemerészke-

dett az apja után az istállóba. Szeretett felülni az apja mellé a kocsideszkára, ha tovább nem is, legalább addig, 

amíg a kocsi kizörgött az utcára. Alig múlott ki az iskolából már ő fejte a teheneket, és vitte a tejet a csarnokba, 

és a tejért járó pénzzel is maga számolt el. 

A két nagyobb lány bandázott már, az anyjuk kísérgette őket a mulatságba, a harmadikat azonban nem érde-

kelte ez a világ. Vasárnap el kellett menni a misére. Amikor a templomba készülvén ráadták a 

kázsmérszoknyát, nem érezte jól magát benne, szoros páncélként viselte a pruszlikot, a konyhában sem szere-

tett lenni. Ellenben gyorsan megtanult minden mezei munkát, a nagyobb testvéreknél gyorsabban kapált, ügye-

sebben törte a kukoricát, és egyre gyakrabban ült fel a kocsira, az ülésdeszkára az apja mellé, aki fia nem 

lévén nem is bánta ezt a közeledést. 

A család nem nézte jó szemmel ezt a magatartást, mert ellenkezett minden megszokással. Az anyja szidta is 

érte, szerette volna, ha a harmadik is olyan, mint a másik kettő, de az apja nem szólt. Szerette, ha vele ment, 

mert fel tudta adni a szénát, vezetni tudta a lovat a kukoricaekézés közben, és a kocsizörgés mellett jól el is 

beszélgettek. Ha kellett már a gyeplüszárat is meg tudta tartani, fordulni tudott a lovakkal, legény sem tudta 

különben hátukra dobni a szerszámot. Kezébe beleillett a vella nyele, a kazal tövében úgy szúrta fel rá a szé-

nát, hogy az istállóig egy szál sem esett le. Az állatok a társai lettek, a ganyézást is természetes foglalatosság-

nak tartotta. Megtanult kaszálni, és szántáskor gyakran leültette az apját, hogy ne fáradjon az eke után. Ahogy 

nőtt, erősödött megfordult a szereposztás, amíg kislány volt ő adta fel a szénát a kocsira, később az apja lett az 

adogató, és ő rakta meg a kocsit. Olyan szarvakat csavart a szénából, hogy bármely férfi megirigyelhette, és 

amikor a szénáskocsi végigzörgött az Öregutcán az emberek csak nézték a formásan megrakott szekeret.  

A parasztember korán kezdett öregedni. Egyre hajlottabban ült a kocsideszkán, és egyre gyakoribb látvány 

volt, hogy a két szürke ló mögött a harmadik lány kezében van az ustor, meg a gyeplü. Az idő kerekei megállít-

hatatlanul forognak, és egy évben a téglás udvaron két alkalommal is megfordult a nagy kerekű fekete kocsi, 

és amikor a semmibe néző ezüstszínűre festett angyalok után becsukódott a kapu, a harmadik lány magára 

maradt a házban. 

A harmadik lány magára maradt a nagy házban, nyakába szakadt a gazdaság, szántókkal kaszálóval, szőlő-

vel, disznókkal, marhákkal, meg a két szürke lóval. De nem keseredett el, mert neki így volt természetes az 

élet, ezzel a küszködéssel, a kislány kora óta folyamatosan kialakult renddel, a reggeltől estig beprogramozott 

munkával, amiben megtalálta a maga éltető apró örömeit. 

Ha a faluba olyant látnak az emberek, hogy rendhagyó módon asszony hajtja a lovakat, azt mondják: ”eső 

lesz”. Ám a harmadik lányt már megszokták a kocsideszkán, és ha meglátták csak annyit mondtak „gyün a 

Gilus, meg a két szürke”. 

Gilus egyedül élt a nagy házban, nem tudni kereste e valaha is férfi barátságát, még szolgát sem tartott, 

pedig a gazdaság megengedte volna. Amivel maga nem bírt azt napszámosokkal végeztette el, de a lovait, a 

két szürkét azt mindig maga hajtotta. Egyenes derékkal ült a kocsideszkán, a hajtószárat a bal kezében tartot-

ta, az ustort jobb kezében fogta, de csak nagyon ritkán használta, a lovakat mindig lépésben járatta, mint 

akinek nem sürgős a dolga. 

Jöttek az évszakok egymás után, és ő végezte mindig azt, amit kellett, szántott, vetett, aratott, gazdálkodott, 

mint a többi parasztember. A birtokán senki nem láthatta, hogy asszony kezében van a gyeplü. A kukoricája 

nem volt gazos, a búzáját nem verte fel a konkoly, meg a mácsonya, a két szürkének mindig fényes volt szőre, 

és a marhák nem bőgtek az istállóban. A kocsideszkára mindig tiszta ruhában ült fel, és hangosan köszönt 

mindenkinek, de beszélgetni nem szokott megállni. 

Amikor a múlt század a második felébe fordult, baljós felhők szomorították el az eget a parasztgazdaságok 

fölött. Keservesen nyögte mindenki a kötelező terménybeadás terheit. A szérűskertekben még búgtak a cséplő-

gépek, amikor búzászsákokkal megrakott fogatok döcögtek a begyűjtő hely felé, nemzeti színű, és vörös zász-

lóval feldíszítve. A zsákokon ülő gazda arcán a ráparancsolt optimista derűt lehetett látni, de lelkét mardosta a 

tétova bizonytalanság. 

Gilus is, mint a többiek a parasztember örök optimizmusával élte meg ezeket az éveket. Tűrte, mert nem 

tehetett mást, hogy beleszóljanak az életébe. Megmondták neki, hogy mit vessen, meg hogy mikor arasson, és 

nap mint nap festegették neki a közös gazdálkodás rózsaszín egét. 

Arra már senki sem emlékszik, hogy a nagy változást hogyan élte meg a Gilus. Mennyire fájt a szíve, amikor 

nem ülhetett fel többet a kocsideszkára, kiesett e a könnye, amikor a traktorok gyökerestől cibálták ki a földek 

végén őrködő diófákat, hogy a hajdani gazdák földjeit egy tagba szántsák össze. Járt e a közösbe dolgozni?  

Az idő kereke kíméletlenül forog. A falu akkorát változott, hogy már ember is alig van, aki még emlékezhetne 

arra a világra, amiben harmónia volt az emberek életében, amiben az emberek együtt éltek egymással és a 

természettel, amiben le nem írt, ki nem mondott szabályok vezérelték az életet, és amiben szép volt, még a 

kivétel is, mint a Gilus a harmadik lány a két szürke lovával. 

mailto:sioagard@interware.hu

