
Sióagárd Község Önkormányzata                                2015. Szeptember  IX.Évfolyam  

Sióagárdot képviseltem! 
 

     A Népművészeti Egyesületek Szövetsége immár 29. alkalommal ren-

dezte meg a Budavári Király Palota területén az ország összes népmű-

vészének vásárát és bemutatóját. 

       A  rendezvény neve: Mesterségek Ünnepe.  Nyolc éve veszek részt 

a Tolna  Megyei Népművészeti Egyesület tagjaként, az idén Tolnából 14 

népművésszel együtt ezen az augusztus 20-án kezdődő négynapos ün-

nepen.  

     A kenyérszentelés a Mátyás templom előtt történt, ahol a színpa-

don sióagárdi népviseletben segédkeztem Vajda László kovácsmester-

nek, aki a háromkilós, nemzeti színű szalaggal átkötözött kenyeret tartotta és szegte meg, amit megszentel-

tek. Az egyesület sátrában a Hímzésmúzeum-Sióagárd könyvet árusítottam, és sióagárdi hímzéseket reklámoz-

tam mindvégig sióagárdi viseletben. Így próbáltam Sióagárdot ismertté tenni, ami büszkeséggel tölt el..                                                                                              

                                                                                                                                     Vargáné Kovács Veronika 

 

Kedves Falubelim! 
        

Két fontos témáról szeretnék írni a szeptemberi számban. 

      Az első, talán a legfontosabb, hogy ahogy átnéztem az e havi szá-

mot és láttam a benne lévő cikkeket, mint polgármester, egy nagy kö-

szönet jutott eszembe. A KÖSZÖNET azoknak szól, akik saját szabad-

idejüket, anyagiakat sem kímélve plusz feladatokat vállalnak, és ezek-

kel színesítik, feldobják, tanítják és szórakoztatják közösségünk lakó-

it.                                                                                                                                      

Mint a község vezetője hálás vagyok nekik, és el kell árulnom, hogy az 

elmúlt időszakban is sokan jelentkeztek nálam, hogy mivel tudnának 

segíteni. Ezért év végén egy egész Krónikát fogunk az elmúlt egy év 

eseményeire szánni, és bemutatni az új dolgokat életünkben. 

    A másik téma a felújítások. 

    Továbbra is türelmüket kérem, hogy az újabb felújítások okán lévő 

minimális kellemetlenségekért elnézést kérjek. A már elkezdődött or-

vosi rendelőn kívül teljes külső felújítást kap az Óvoda, Iskola, Gyógy-

szertár, Könyvtár és a Művelődési ház épülete. Ez mellett modernizál-

juk (ledesítjük) a közvilágítást. (Néhány helyen bővítjük, ahol eddig 

nem volt közvilágítás.) 

      Ezek a beruházások szinte mindenkit érintenek, ezért törekedni 

fogunk, hogy minimalizáljuk az ebből adódó problémákat. 

                                                                                                                             

Tisztelettel:   Gerő Attila Sióagárd polgármestere 

PROGRAMAJÁNLÓ 

Állandó programok 
- minden hétfőn 

   15.00        Hímzőszakkör 

- minden kedden 

   13.00-16.00 Falugazdász  

   19.00         Asztalitenisz 

   18.00         Galambász Klub  

                     minden második héten 

- minden szerdán  

   10.00-12.00 Baba-Mama Klub 

   16.45-18.00 Kézműves szakkör 

   18.00          Asszonyklub 

- minden csütörtökön 

   18.00  Sióagárdi Hagyományőrzők 

 

Szeptember hónap előzetes 

09.26. Német Nemzetiségi Nap 
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2015. Augusztus 20. 
/Elhangzott augusztus 20-án a templomban/ 

Kedves ünneplők, kedves egybegyűltek, kedves Sióagárdiak! 

      2000 óta a sióagárdi Önkormányzat a szentmise végén – a templomban, Szt. István domborműve alatt - 

tartja augusztus 20.-i ünnepi megemlékezését. Kérdezhetnénk, miért nem kint a szabadban, kultúrházban, 

vagy egyéb ünneplésre alkalmas helyen? Mert mit is ünneplünk tulajdonképpen?                                                                                                                                                         

A katolikus magyarság évszázadok óta Szt. István király ünnepeként éli meg e napot. Az 1800-1900-as évek 

fordulóján Darányi Ignác földművelésügyi minisztersége idején kezdődött és a II. világháború után erősödött 

az új kenyér, az aratás végét jelző ünnepség. Ezt a megemlékezést vették át protestáns testvéreink is, hiszen 

ők  Istvánt , mint államalapító királyunkat ismerik csak el. Természetesen az új kenyér ünnepe helytálló, hiszen 

a kenyér az életet jelenti, és sok tájegységben ÉLET-nek is nevezik. Ezért van a mi templomunkban is kikészít-

ve, nemzeti szalaggal átkötve, a plébános úr által megszentelve, majd szétosztva, hogy az elkövetkező eszten-

dőben mindenki asztalára elegendő kerüljön belőle. Aztán közbeszólt a politika, - és 1949-től alkotmány ünnep 

lett augusztus 20, amely alkotmány Szt. István téziseire épült, de ebben se Szt. Istvánról, se új kenyérről 

már nem esik szó.                                                                                                                                               

Ahogy a kereszt áll 2000 év óta, úgy áll Szt. István által megteremtett és megerősített Magyarország 1015 

éve.                                                                                                                                                                                      
Egy nép a történelmi ismerete, származása és kultúrája nélkül olyan, mint egy fa gyökerek nélkül. /Bob Marley/                                                                                                                                                                  

Ezért is érdemes egy-két adatot Szt. Istvánról feleleveníteni. Egyes források szerint 967-ben született Esz-

tergomban. Apja Géza – magyar fejedelem, anyja Sarolt – egy erdélyi gyula lánya volt. Talán nem véletlen, hogy 

1000-ben, a  krisztusi korban koronázták magyar királlyá. Véres küzdelmek árán, és kiváló adottságainak kö-

szönhetően szilárd és biztos államot szervezett. Olyan törvényeket alkotott, és hagyott fiára – Imrére – in-

telmek gyanánt, amelyek ma is megállják a helyüket és élni lehet velük.                                                                                                                                                     

Az élete végén Szűz Mária oltalmába ajánlotta Magyarországot:                                                                             

„Ég királynője, e világ jeles újjászervezője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, pa-

pokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lel-

kemet kezedbe ajánlom.”                                                                                                                                                                                        

E szavakkal hal meg 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján. A hozzá fohászkodók és szarkofágjá-

hoz zarándoklók közötti csodás gyógyulások, jótétemények miatt 1083. augusztus 20-án szentté avatták. Cso-

da e, hogy ez a nap máig egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk?                                                                                                      

Kedves ünneplők!  Az utókor számtalan legendát, történetet, éneket tart államalapító szent királyáról. Az első 

összefüggő Szt. István himnuszt 1651-ben jegyezték fel. Mi is énekeltük a Dőry kéziratosból, amely 1763-ban 

íródott: 

„Hol vagy István király? Téged magyar kíván...                                                                                                                               
.Előtted könyörgünk bús magyar fiaid,                                                                                                                    
Hozzád fohászkodunk árva maradékid.                                                                                                             
tekints  István király szomorú hazánkra,                                                                                                                                                                                                           
Fordítsd szemeid régi országodra.” 

 

     Hogy ezek a kérések, könyörgések nem maradnak csak puszta sóhajok, mi sem bizonyítja jobban, „hogy 

megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán.” Szt. István törvényeit szem előtt tartva, Szűz Mária oltal-

mába ajánlva, védelmét érezve, mondhatjuk – „a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” és mindörökkön 

örökké. Amen    

Írta és elmondta: Kajsza Béla 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
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  SIÓAGÁRDI MŰVELŐDÉSI HÁZ              

            ÉS KÖNYVTÁR 

Divat a hímzett ruha 
Ennek jegyében indítjuk újra szeptemberben a sióagárdi hímző szakkört. Időpont: minden hétfőn 15-17 óráig 

a Művelődési Házban. Elfogadott ma már, hogy a mai öltözet darabjain is megjelenhet a hímzés, zsűrizésnél 

ez a „modern” kategória. Szeretnénk ha a sióagárdi fiatalok ma hordható ruhadarabokon ezt viselnék, mert a 

sióagárdi hímzés egy ékszer! Szeretettel várjuk az új szakköri tagokat. 

Vargáné Kovács Veronika 

     Nyelvtanfolyam 
Ne hagyd ki újra Indul a német 

és az angol nyelv tanfolyam. 

Jelentkezési határidő  

2015.09.25-ig 

Jelentkezni lehet a Művelődési 

házban vagy a 20/3578631               

telefonszámon 

Kézműves szakkör indul 
Szeptember hónaptól heti rendszerességgel                                              

kézműves szakkör indul a Művelődési Házban                                                     

általános– és középiskolásoknak.                                                                             

A szakkör időpontja:                                                        

szerdai napokon 16.45-18.00                                      

Kezdés: 2015.09. 09.                                                                                                                  
A foglalkozáson a részvétel ingyenes.   

HAGYMA ÉS BURGONYA VÁSÁR! 
RENDELÉSEIKET A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN                                            

HÉTKÖZNAP 8:00-18:00, SZOMBATON 7:30-11:00 ÓRÁIG                      
KÉRJÜK LEADNI. 

  

      

                                                                                                                                                                                                          

   

09. hó Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

37. hét 

 09.07-  

09.11. 

 

Frankfurti leves 

Grízes tészta 

   Daragaluska leves 

      Paradicsomos 

     Káposzta főzelék 

            Vagdalt 

Karfiolleves 

Bakonyi tokány 

Párolt rizs 

Tojásleves 

Rántott csirkemell 

Burgonyapüré 

Savanyúság 

Nyírségi raguleves 

Sajtos pogácsa 

38. hét 

    09.14- 

      09.18. 

 

Húsgaluska leves 

Magyaros,  

Majorannás máj 

Burgonya 

Csemege uborka 

Rizsleves 

Kapros tökfőzelék 

Fűszeres pulykamell 

Tarhonya leves 

Rakott káposzta 

Húsleves 

Párolt marha szelet 

Zöldséges mártás 

Tészta 

Palócleves 

Gyümölcsös piskóta 

39. hét 

       09.21- 

       09.25. 

 

Gombaleves 

Bolognai spagetti 

Zeller leves 

Zöldborsó főzelék 

Natúr csirkemell 

Meggyleves 

Bácskai rizses hús 

Cékla 

Paradicsomleves 

Rántott halfilé 

Petrezselymes 

Burgonya 

Vegyes saláta 

Babgulyás 

Túrós– Mákos pite 

40. hét 

       09.28- 

       09.30. 

Fejtett bableves 

virslivel 

Csirkemáj rizottó 

Káposztasaláta 

Karalábé leves 

Burgonyafőzelék 

Pulykapörkölt 

Zöldségleves 

Lecsós szelet 

Tésztarizs 
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Horgászegyesületi hírek 
       Horgászegyesületünk rendezésében Nyári utcabálra hívtunk minden kedves mulatni vágyót 2015.08.14.-

én este a Kossuth utcába. A buli ( aki ott volt elmondhatja), legnagyobb örömünkre igen jól sikerült. A felnőt-

tek jót mulattak, a gyerekek élvezték a vanília füstben a rohangászást. Az arcfestésnek is nagyon örültek. A 

tombolán igen értékes nyeremények találtak gazdára. A rendezvényen felnőttek-gyerekek több mint 100-an 

vettek részt. A végén a következő hangzott el: „Kár, hogy nincs minden hónapban, de jövőre ugye újra lesz.?”   

Bízunk benne, hogy a kérésnek eleget tudunk tenni, és még többen fognak eljönni, hogy jól érezzék magukat! 

      Köszönet mindenkinek, aki segített a szervezésben és lebonyolításban, valamint a tombolatárgyakért. Külön 

köszönet a Polgármesteri hivatalnak a padok, asztalok, székek biztosításáért, Takács Krisztiánnak a zenéért, 

és a látvány show-ért, Klein Jánosnénak a tombola árusításért. 

                                                                                                                                                                                                        

2015.08.29.-én Nyárbúcsúztató gyermek horgásznapra hívtuk a gyere-

keket Ságiék kistavára. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Székely 

Gábor a TOHOSZ ügyvezető elnöke, aki megnyitójában elmondta, hogy 

nagyon örül, hogy Sióagárdon felébredt a gyermekhorgászat, az elisme-

rés jeléül ajándékokat hozott a versenyzőknek.. A versenyen 13 gyermek 

vett részt.                          I. helyezett:  Molnár Máté 

II.helyezett:  Fiáth Zalán 

III.helyezett: Poór Mátyás 

  Minden kishorgász érmet, oklevelet, és a TOHOSZ által felajánlott            

ajándékot kapott.  Az eredményhirdetés után a krumplipaprikás kolbásszal, savanyúsággal a Polgármesteri hi-

vatal által biztosított árnyékban mindenkinek jól esett. Köszönjük a pavilonokat, asztalokat, padokat.. Köszönet 

az alapanyag felajánlóknak és a szakácsnak, konyhalányoknak! 

Sajnos a nagy nyári meleg miatt a tó vize kisebb volt, mint a júniusi versenyünkön, emiatt a kapás is kevesebb 

volt. A kitartó kishorgászok a verseny lefújása után is folytatták a pecázást igen jó eredménnyel, este ½ 6-kor 

hagytuk el a tavat, addig több mint 20 pontyocska került horogra..                                       Pesti Gyuláné elnök 

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI 

Sióagárdi Nyugdíjas egyesület  Augusztus 11-ei                                  

Sötétvölgyi kirándulása 

Hegymászás utáni pihenés- Csoportkép 

 a sötétvölgyi hegytetőn 

  Ismerkedünk a Sötétvölgyi madárvilaggal 
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 Beszéljünk a tehéntejről 
   A csecsemőkori hozzátáplálás egyik sarkalatos 

pontja a tejtermékek bevezetése, melyet mindig szé-

pen fokozatosan haladva végzünk, gondosan ügyelve 

közben az esetlegesen előforduló allergiás vagy érzé-

kenységre utaló jelekre.  

     Ennek oka, hogy már egészen pici korban előfordul-

hatnak a tejtermékek egyes összetevőivel szembeni 

allergiás állapotok vagy felszívódási zavarok. Kialakul-

hat, tehát laktóz érzékenység, ekkor gyermekünk a 

tejcukrot nem tudja megfelelően emészteni, mert a 

lebontásához szükséges enzim -  a laktáz -  hiányzik, 

vagy nem termelődik elegendő mennyiségben. Ilyenkor 

általában hasmenés jelentkezik tejtermékek fogyasz-

tása után.  

   A másik gyakori betegség a tehéntej allergia vagy 

más néven tejfehérje érzékenység. Ekkor viszont a 

tejtermékekben található fehérje vált ki allergiás re-

akciót. Az allergia jelentkezhet gyakori légúti beteg-

ségek, fulladás, megfázás szerű  tünetek formájában, 

de előfordulhatnak ekcémás kiütések is, megint má-

soknál pedig hasmenés, hányás is lehet a jellegzetes 

tünet. Fontos tudnunk, hogy a két betegség merőben 

más.                                                                                            

Míg a tejcukor érzékenységnél felszívódási zavarról 

beszélünk és elegendő csupán a laktóz mentes élelmi-

szereket, illetve tejtermékeket keresnünk, addig tej-

fehérje érzékenység esetén ennél sokkal komolyabb 

diétára van szükség, ahol a tejtermékek fogyasztása 

szigorúan tilos, mert a minimális mennyiség is kivált-

hatja az allergiás reakciót. 

     Érdemes tehát odafigyelni ezekre a tünetekre nem 

csak gyermekünknél, hanem akár saját magunknál is. 

Gyanú esetén pedig keressük fel háziorvosunkat és 

kérjük ki a véleményét.                      Írta: Szabó Kata 

HELYI  INTÉZMÉNYEK HÍREI 

Tájház 
A sióagárdi muzeális intézmények látogatása előzetes 

bejelentés alapján lehetséges. 

Sióagárd község muzeális intézményeinek belépődíjait 

2015 augusztus 1. napjától a képviselő-testület az alábbi-

ak szerint határozza meg: 

Felnőtt:  200,-/fő 

Gyermek, Diák:             100,-/fő 

Kedvezményes belépésre jogosult 194/2000. (XI.24.) 

Kormányrendelet alapján az Európai Gazdasági Térségről 

szóló megállapodásban részes állam állampolgára, ameny-

nyiben  

6. év feletti és 26. év alatti személy    100,-/fő 

62. év feletti és 70. év alatti személy 100,-/fő 

Ingyen belépésre jogosult 

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes állam állampolgára, amelyben 6. életévét be nem 

töltött kiskorú, 70 éves kor feletti nyugdíjas, pedagógus, 

sióagárdi köznevelésben, közoktatásban tanuló, miniszter 

által kiadott szakmai belépővel rendelkező személy. 

Anyakönyvi hírek 2015.                         
augusztus hó 

Elnézést kérünk, a múltkori számban téve-
sen jelent meg Pál Mihály neve. 

Elhunytak : 

Czeglédi Gyula Mihályné Remenyik Edit 
(1967) 

Say Rudolfné Szunyogh Anna Jolán (1923) 

Tóth Istvánné Kovács Erzsébet (1937) 
 

Horváth Jánosné Bukros Mária (1963) 

         

GYÓGYCIPŐ  
 készítéssel  kapcsolatban jelentkezni 

lehet Somlai Gábornénál, a  

0630 / 388-5623—as  

 telefonszámon. 
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ÉRDEKESSÉGEK, HÍREK A NAGYVILÁGBÓL 
 

Mindenhol jó, de a legjobb itthon… 
         

             Augusztus 14-én hazaértünk több mint tíz hónap kalandos utazás után.   Ahogy a 41 órás repü-

lőút végén a magasból megláttuk Budapestet, melegség töltötte el a szívünket.  A Dani örvendezett a 

földet éréskor: „Hurrá, itt magyarul beszélnek!”. Fáradtan érkeztünk haza. Másnap a faluban járva-

kelve sok régi ismerőssel találkoztunk, s nagyon jól esett a meleg fogadtatás, az emberek szeretete 

          2014 10.25.-én indultunk innét a reptérről Malagába, majd onnét busszal Gibraltárba majd ha-

jóra szállva álmainkat követve, a világ körüli útra. Amikor a hajóra léptünk, arra gondoltam, mostan-

tól hosszú időn át ez lesz az otthonunk. A hátrahagyott családi ház után ezen a szűk 25 négyzetmé-

teren hogyan fogunk elférni. Aztán szépen belaktuk a hajót, megszoktuk a szűk életteret. 

                                                                  

A hajó kicsiben egy lakás mása. Van 

2 kabin, egy a hajó orrában egy a 

farában, van egy kényelmes, tágas 

szalon, navigációs asztal, kicsi kony-

ha, billenős tűzhellyel, sütővel, hűtő-

vel, s van egy kis fürdő is. Meg per-

sze az „udvar” a cockpit, ami a hajó 

hátsó részsén egy nyitott rész, 

ahonnét vitorlázás közben a vitorlá-

kat kezeljük. Itt található a kom-

pasz / iránytű/, a mélységmérő, a 

szélerősség mérő, a szélgenerátor, a 

napelemek, az autopilot kezelőegy-

sége, valamit a hajó hátulján az au-

tomata szélkormány és egy kis für-

dő platform.  

         

       Ez a kis hajó végül sok kalandon át elvitt minket a Földközi tengeren, Atlanti óceánon át a csen-

des óceáni Fidzsi szigetekre.  Mi Dórival, Danival innét hazajöttünk. A hazajövetelünknek több oka is 

volt. Hurrikán szezon közeleg ezen a tájon, tehát mindenképp biztonságos helyre kell vinnünk a ha-

jót, ami jelen esetben Új-Zéland lesz, ahova Attila egyedül fogja elkormányozni Dóra hajót. Daninak 

nagyon hiányoztak a magyar gyerekek. Mindenhol volt helyi barátja s a játék nyelvén megértették 

egymást, de végre szeretett volna a régi pajtásaival játszani. Dórinak folytatódnak egyetemi tanul-

mányai. Nekem pedig mellettük a helyem. 

                                                                                                                      Írta: Dr. Horváth  Erika                                                                                    

                                                                                                                                                               
/ Folytatás a Krónika  következő számában / 

        Gibraltárnál a hajó legénysége indulás előtt 
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       1. forduló  

Sióagárd-Fadd 3:1 (0:1)2015 08.16.   
 

Sióagárd:90 néző, Vezette: Ifj. Hartung 

Sióagárd: Vígh(Szabó T.)- Auth, Sümegi, Tóth Adrián, 

Hámori- Győrfi G., Vass, Kelemen, Győrfi Sz.- Nagy 

M., Schaffler B. Edző: Szabó Tibor 

37.perc: Hámori rövid passzát Gáncs elcsípte, és jobb 

oldali beadását Fazekas a hálóba passzolta. 0:1  

57.perc: Egy beadás után Vasst ellökték a 16-on belül, 

a játékvezető 11-est ítélt. A büntetőt Nagy M. a bal 

alsó sarokba lőtte. 1:1  66.perc: Schaffler szerzett 

labdát az ellenfél térfelének közepén, elfutott a bal 

oldalon, beadását Nagy M. kapásból a bal sarokba lőt-

te. 2:1  80.perc: Schaffler ugrott ki középen és a ki-

futó kapus mellett a kapu közepébe lőtt. 3:1  85.perc: 

Győrfi Sz.-t második sárga lapja után a játékvezető 

kiállította.   

Góllövők: Nagy M.(2), Schaffler B. illetve Fazekas  

Jók: Auth, Sümegi, Tóth Adrián, Nagy M. illetve Tóth 

András, Asztalos, Udovisits, Gáncs   

Összefoglalva: Az első félidőben nagyon lassan, körül-

ményesen játszott a hazai csapat és az előre adott 

labdák is pontatlanok voltak. A 2.félidőben agresszí-

vabban letámadták az ellenfelet és több szép táma-

dást vezetett csapatunk. A jogos tizenegyes után fö-

lénybe kerültünk, és viharos utolsó 30percet követően 

megérdemelt győzelmet arattunk. 

Ifjúsági csapatunk: Szoros 1. félidő után, a 2. játék-

részben felőrölte ellenfelét és magabiztosan győzött 

8:1 (2:0) arányban. Góllövők: Pirisi(4), Szabó B.(2), 

öngól, Rádai  

 2. forduló 

Kajdacs- Sióagárd 1:1 (0:1) 2015.08.23. 
 

Kajdacs:100 néző Vezette: Knap 

Sióagárd: Szegletes- Auth, Sümegi, Tóth Adrián, 

Horváth P.- Vass, Kelemen, Orosz (Vajda), Simon Gy.- 

Nagy M., Schaffler B., 

Edző: Szabó Tibor 

42. perc: Tóth Adrián tört előre a jobb oldalon, majd 

középre lőtte a labdát és a berobbanó Schaffler B. a 

kapuba passzolt. 0:1 

53. perc: Auth hibázott nagyot a 16-oson belül, a ha-

zai támadó lövése Sümegi beszorított kezén csattant, 

a játékvezető pedig meglepetésre 11-est adott. A bün-

tetőt Simon B. laposan a jobb sarokba lőtte.  

Góllövők: Schaffler B. illetve Simon B. 

Jók: Szegletes, Sümegi, Tóth Adrián, Horváth P., 

Schaffler B. 

Összefoglalva: Csapatunk irányította a játékot és 

fölényben játszott, de gólt csak a félidő végén tudott 

szerezni egy szép támadás végén. A 2. félidőben is 

maradt a fölény és már több gólhelyzet is adódott, de 

ezek kimaradtak. Az ellenfél ügyeskedett, de nagy 

védelmi és játékvezetői hiba kellett ahhoz, hogy 1. 

pontot otthon tudjon tartani. A játék képe alapján 

csapatunknak győzni kellett volna. 

Ifjúsági csapatunk: Tartalékosan és egy cserével 5:0 

(4:0) arányú vereséget szenvedett a tavalyi bajnok 

otthonában.  

Tudósító: Finta Mihály 

 

M E G H Í V Ó 
 Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy                                                                                                                      

A kisgazda                                                                                                                             

címmel  új könyvem jelenik meg, melynek                         

bemutatója 2015.09.06. 19:00 órai                              

kezdettel lesz a  Sióagárdi Művelődési Házban. 

Tisztelettel: Szabadi Mihály 

 SPORT HÍREK 

2015/16-os bajnokság  

          FELHÍVÁS! 

 Ezúton szeretnénk felhívni a lakosság 
figyelmét, hogy a szelektív hulladékgyűj-

tők mellé elhelyezett szemét, nem csak a 

település képét rontja, hanem                          

SZABÁLYTALAN is ! 



Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő.: Rikker Anita Márta  ,megjelenik: havonta;   

szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu, web: www.sioagard.hu 

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  u. 9. 

Tel.: 74/437-295 
E-mail: sioagard@sioagard.hu 

http://www.sioagard.hu      
 

ORVOSI RENDELŐ 
Cím: Sióagárd, Kossuth u. 3 

 Tel: 06-20/9470258  

Helyettes háziorvos: Dr. Kovács Éva 
Hétfő, szerda, péntek:  12.00-14.00 

Kedd, csütörtök:  11.00-13.00 

vérvétel:      csütörtök:  8.00-10.00 
  

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: Sióagárd, Kossuth u. 6.  

Tel: 74/437-098 
Hétfő, Kedd: 11-13 óra 

Szerda: 16-18 óra 

Csütörtök, Péntek: 11-13 óra 
 

KÖNYVTÁR 
Cím: Sióagárd, Kossuth u. 2.  

Vezető: Schüller Ákosné Hedi 
Hétfő: 15-19,  csütörtök: 15-19 óra 

Szombat: 8-10 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ 
Cím: Sióagárd, Kossuth u. 1.  

Vezető: Rikker Anita Márta 
Tel: 74/437-309  

Email: muvhaz@sioagard.hu 

A Teleház nyitva tartása: 

Hétfő: 8-12      12.30-18.00 

Kedd: 8-12       12.30-18.00 

Szerda: 8-12     12.30-18.00 
Csütörtök:8-12  12.30-18.00 

Péntek: 8-12 12.30-18.00 

Szombat: 7.30-11.30 

Falugazdász fogadóórája 

Kedd: 13.00-16.00 

 

ISKOLA 
Cím: Sióagárd, Kossuth u. 2. 

Tel: 74/437-016 
Vezető: Szűcs Józsefné 

 

ÓVODA 
Cím: Sióagárd, 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 

 

SIÓ-KÖZ KFT.                                          

Vízmű telepkezelő:                                              

Balázs Mihály: 20/296-1495                            

Szennyvíz telepkezelő:                                         

Mészáros Ferenc:20/294-4387 
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      Nagy öröm volt számomra, és meghatott-
sággal telve indultam el, hogy falunk új plébá-
nosával beszélgethessek egy rövid ideig, re-
mélve, hogy ezáltal mindannyian egy kicsit ben-
sőségesebben megismerhetjük Bukovics István 
atyát, aki alig egy hónapja, hogy a Megyéspüs-
pök Úr jóvoltából ideköltözött hozzánk Sió-
agárdra. 

  A Plébános urat eddigi életútjáról kérdeztem: 

     1973 Augusztus 24-én születtem, Romániá-
ban (Partium) egy Kökényesd nevű kis faluban. Ott végeztem az általá-
nos iskolát, majd a közeli Szatmárnémedibe kerültem ,ahol  a liceumi 
tanulmányaimat végeztem.  Az érettségi után felvételt nyertem a gyu-
lafehérvári teológiára, mint Szatmári egyházmegyés. Két év után kerül-
tem át ide Magyarországra és itt Pécsen  fejeztem be  a teológiát. 

      Diakónussá szentelésemkor az akkori Püspök úr felkérésére a pécsi 
egyházmegyében kezdtem szolgálatot teljesíteni.   Akkor még nem 
szentelhettek pappá, mert még nem voltam 24 éves. Nem értem el a 
korhatárt, így egy évre Villányra helyeztek amolyan szárazkáplánnak.  
1997-ben pappá szentelésem után kerültem el  Bikalra mint kihelyezett 
segédlelkész.  Bikal mindig nagyon kedves marad számomra, ott voltam 
kezdő pap, amolyan első szerelem…  Innen két év után áthelyeztek 
Szentlászlóra, majd Aparhantra ahol tíz évet töltöttem el,  utána 
Szajkra kerültem három évre.  Így érkeztem ide Sióagárdra.   Ez alatt 
az idő alatt bőven akadt munka. A lelkipásztori teendők mellett sok tö-
rődést igényelt a fiatalság, és  mindezek mellett az évek során több 
templomot és plébániát volt alkalmam felújítani ami bizony mind kariz-
mát igénylő foglalkozás. 

       Kérdésemre, hogy vajon lát- e esetleg már  valamit, amin itt miná-
lunk javítani lehetne, a következő választ kaptam:  

      Bizonyára lesz munka, de egyenlőre még szemlélődöm. Annyit meg-
említenék, hogy hiányolom az ifjúságot. Úgy látom hogy több gyerek 
közlekedik az utcán mint amennyien  a templomban vannak, viszont jó 
érzés látni, hogy sok fiatal él itt.  Hallottam és nagyon örülök a Szent 
Mónika imaközösségnek és a Rózsafüzér társulati tagoknak. Boldogan 
megyek az Elsőpéntekesekhez, ez a feladat a szívem csücske, mert tu-
dom, hogy az idősek mennyire szomjazzák és várják.  Délutánonként, 
esténként szívesen megyek sétálni, hogy az itt élőket kicsit megismer-
hessem és beszélgethessek velük.  Nagyon barátságosak  az itteni em-
berek. 

     Nagyon érdekelt, hogy  mi indította arra, hogy pap legyen: 

      Erre a kérdésre mindig nehéz feleletet adnom. Nekem ez  termé-
szetes,  hogy pap lettem. Talán óvodás lehettem,  mikor azt mondtam 
anyámnak, hogy pap leszek. Valahogy úgy van ez, ahogy a Szentírás fo-
galmaz, hogy már az anyaméhben kiválasztottak. 

     Végül István atya egy gondolatát szeretném idézni: 

  „ Hiszek abban, hogy az összefogásban van az erő. A Jóisten kísér, 
áld, oltalmaz és segít bennünket! Az egyetértés és a szeretet a fontos, 
hogy bármit teszünk is, azt mindig  szeretettel tegyük!” 

 készítette:Tamás Edina 

 

  Isten hozta István atya!  

mailto:sioagard@interware.hu

