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Méltóképpen  ünnepelte  meg  a                                      
Sióagárdi  Fecske  Bábcsoport  

az  eltelt  50 évet!  
 

             Az elmúlt hétvégén kétnapos fesztiválra vártuk az érdek-

lődőket, amely a bábozás sokszínűségéről szólt. A több hetes 

szervező munka és készülődés eredményeképpen pénteken a Vi-

téz László című bábjátékot láthatta a közel százfőnyi közönség 

Pályi János remek előadásában. A Magyar Bábjátékos Egyesület 

vezetősége, neves bábszínházak bábművészei valamint bábcso-

portvezetők, pedagógusok fogadták el meghívásunkat. Velük 

szombat délelőtt tartalmas szakmai beszélgetés zajlott a Civil 

Házban, amely egyben a bábkiállításunk helyszíne is volt. 

                           A Magyar Bábjátékos Egyesület ve-

zetősége, neves bábszínházak bábművészei valamint 

bábcsoportvezetők, pedagógusok fogadták el meghí-

vásunkat. 

            Délután mozgó sárkányokat és fecske mario-

netteket készíthettek a gyerekek. Közben felnőtt ven-

dégeink a sióagárdi népviselettel és a helyi hagyomá-

nyokkal ismerkedtek Pötyi néni és Marika néni kedves 

kalauzolásával, valamint a hímzésmúzeumba is elláto-

gattak Vera nénihez.  Este telt ház előtt mutattuk be az 

elmúlt ötven év legsikeresebb darabjaiból készült mű-

sorunkat. Vendégeinket finom teával kínálhattuk a 

Nyugdíjas Klubnak köszönhetően, a szülők sütemé-

nyekkel készültek,                                                             

valamint nagy sikert arattak az Asszony Klub mé-

zeskalácsai és Ilus néni pörkölt cukor tortája is. 

             A Fecskeünnep kapcsán kihagyhatatlanul 

az összefogás erejéről szeretnék szólni. Köszönet 

és hála Edit néni áldozatos munkájáért, amivel 

életre keltette és tovább éltette a Fecske Bábcso-

portot 42 éven át. Kozma Erzsébetnek, Böbének, 

aki átvette a stafétabotot Edit nénitől, és megőrizte 

a szakmai munka színvonalát. Horváth Andreának 

és a citera zenekarnak, akik a fecskékkel együtt 

őrzik a sióagárdi hagyományokat a népmese fel-

dolgozásainkban, műsorainkban. 
 Folytatás a 2.oldalon 
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        Köszönet azoknak a fecskéknek, akik ötven éven át ápolták a 

hagyományokat, és oltották bele a következő generációkba a bábo-

zás, a bábjáték örömét, varázsát. Több százfős nagycsaláddá gyara-

podtunk! 

Továbbá köszönet a szülőknek, akik támogató hozzáállásukkal tet-

ték lehetővé azt, hogy sok-sok fellépésre eljuthattunk, és eljuthatunk 

ma is, tovább öregbítve a falu hírnevét. 

       Akárhány házba kopogtattam 

be, akárhány embert, szervezetet 

szólítottam meg, mindenhol mo-

solygós arcok fogadtak és lelkes 

hozzáállásra találtam. 

                                                                    

Köszönet a Sióagárdi Önkormányzatnak, aki anyagi oldalról támogatott bennünket 

hosszú éveken át, és most is. A Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, aki minden 

év végén szintén megajándékoz bennünket. A sióagárdi vállalkozóknak, akik tá-

mogatásukkal emelték a rendezvény fényét. 

        Valamint nem utolsó sorban azoknak a kedves sióagárdiaknak és nem sió-

agárdi önkénteseknek is, akik odaadó hozzáállásukkal, munkájukkal megalapozták 

a Fecskeünnep sikerét. Így az ügyes kezű asszonyoknak, akik újra életet leheltek a 

régi bábjainkba, a finom ételeket készítő szakácsoknak, és a rendet és tisztaságot varázsolók csapatának is. 

      Remélem mindenki jól érezte magát. Ha ez így van, akkor találkozzunk a következő kerek évfordulón!  

                                                                                                                                        Pekari Bernadett  csoportvezető 

        Fecske Bábcsoport 

 

 Márton napi  

mulatság 

 
       Mindig várva- várt esemény a faluban a Márton 

naphoz kapcsolódó lámpás felvonulás. Az óvodás és 

iskolás gyerekek, szüleik, nagyszüleik együtt teszik meg 

az utat az Óvoda és a Művelődési Ház között. Saját ké-

szítésű lámpással különleges hangulatot és gyönyörű 

látványt teremtve  a falu utcáin, hogy a  fényt , ami a jó 

cselekedetet jelképezi,  mindenkihez  eljuttassák. 

       A Művelődési Házhoz érve a gyerekek izgatottan 

foglalták el a megvendégelésükre díszített termet, ahol 

zsíros kenyér, ropogtatnivaló és meleg tea várt rájuk. 

Miután mindenki jóllakott és átmelegedett, elkezdődött 

az ünnepi műsor.  

   A  műsor első fellépői az általános iskolában már 

korábban megtartott német szavalóverseny díjazottjai 

voltak. Ezt követően  Hámoriné Glück Terézia megtar-

totta a Nemzetiségi Önkormányzat éves beszámolóját  

majd a Györkönyi Hagyományőrző Tánccsoport kedves-

kedett nekünk, jó hangulatot teremtve  az est folytatásá-

hoz. Ági néni  ludaskásája igazán finomra sikerült és a 

jó pár palack újbor mellett mindenki bőven jóllakhatott.  

Éjszakába nyúlóan folytatódott a beszélgetés és a zenés 

est.  
  Írta:Telkes Elizabeth 

 

Az ADVENTI VÁSÁRT                    
 December 13-án Vasárnap 13.00-17.00  órá-

ig tartjuk az iskola udvarán.  
Akik árusítani szeretnének, jelentkezzenek 
a Művelődési Házban, hogy a helyeket ennek 
megfelelően tudjuk kialakítani. Azok jelent-
kezését is várjuk, akik a csere-bere börzé-

re szeretnének helyet kérni.  
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  December 4. Péntek  17.00 óra 

  MIKULÁS ÜNNEPSÉG a Művelődési Házban                                            
Fellép: A budapesti Mesekocsi Színház Bors néni című zenés 

mesejátékával.             

                 

          December 7. Hétfő  18.00 óra 

    HORVÁTH ATTILA ÉLMÉNYBESZÁMOLÓJA 

 A Dóra hajó kalandos földkörüli utazásáról  

Sióagárdon A Művelődési Házban! 

December 12. Szombat   17.30 óra                          

Garay János Ált. Isk. Sióagárd, Művészeti Tagozat 

RAJZKIÁLLÍTÁSA.                                                       .                                                       

Művészeti vezető: Tápai Kovács Anna 

18.00 óra                                            

GAGLIARDA Kamarakórus ünnepi hangversenye 

   

December 13. Vasárnap 13.00-17.00 óra 

ADVENTI VÁSÁR az Általános  Iskola udvarán 
 

December 17. Csütörtök 17.30-19.00 

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS   

                  MÜVELŐDÉSI HÁZMÜVELŐDÉSI HÁZ  

      2015. December havi programok2015. December havi programok  

 

December 18. Péntek 18.00 

Az Általános Iskola  

Karácsonyi műsora 
A programokra mindenkit nagy szeretettel várunk! 
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Horgászegyesületi hírek 
       
     2015.11.07.-én a horgászklub foglalkozás Ságiék kista-
ván volt. Több kis hal mellet nagyobb halacskák is kerül-
tek a horogra. A szép napsütéses idő ideális volt a horgá-
szatra. A gyerekek jól érezték magukat. Kevésnek találták 
a 2 órát, ezért még egy órával tovább maradtunk.  
Köszönjük Ságiéknak a lehetőséget! 

                                             
Decemberben 5.-én 14-16 
óráig a Művelődési Házban 
lesz horogkötés gyakorlása. 
A januári klub az ünnepek 
miatt nem az első, hanem a 
második szombaton 
2016.01.09.-án lesz. 
 

Írta:Pesti Gyuláné elnök 

Nyugdíjas egyesület hírei 

     

    

 

 

 

 

  Az augusztusi Sötét-völgyi kirándulás után szeptem-

berben Tamásiba kirándultunk, ahol egy csodálatos 

napot töltöttünk a termálfürdőben. 

     November első hetében meghí-

vást kaptunk Medinára  a regioná-

lis Nyugdíjas Találkozóra , ahol 

egy finom ebéddel és színes mű-

sorral kedveskedtek a megjelen-

teknek. Nagyon jól éreztük ma-

gunkat.  

Ezúton is köszönjük a meghívást! 

A itthoni November 14-én megrendezett évzáró összejövetelünk nagyon jól sikerült. Öröm volt hallani a 

kedves szavakat amiket visszajelzésként kaptunk, nem csak a tagjainktól, hanem a meghívott medinai és 

harci nyugdíjas társainktól is.  A disznótoros ebéd után Péterbencze István nótaénekes előadását hallgattuk, 

majd a  tombolasorsolás után estig roptuk a táncot. / képek a következő Krónikában/ 

                                                                                                                               Írta: Somlai Gáborné elnök 
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A vitaminokról 
      Előző hónapban beszéltünk a C-vitaminról, illetve annak immunerősítő hatásáról, 
most pedig arra gondoltam beszéljünk arról, hogy pontosan mire valók a vitaminok. A 
vitaminok létfontosságú szerepet töltenek be szervezetünk működésében. Csupán kis 
mennyiségre van szükségünk belőlük, azonban nélkülözhetetlenek. Mindegyik vitamin-
nak megvan a saját szerepe a szervezetben, egymást nem pótolják és nem is helyettesítik.      

          Bizonyos élethelyzetekben (terhesség, szoptatás alatt, fokozott fizikai aktivitás 
vagy betegség esetén) megnövekszik a szervezet vitaminigénye. Elégtelen vitaminfelvételhez vezethetnek a rossz 
táplálkozási szokások, a helytelenül összeállított étrend, emésztőszervi betegségek, felszívódási zavarok, kialakulhat 
a vitaminhiány. Mindez általános tünetekben mutatkozhat meg, például ingerültség, a koncentrálóképesség csökkené-
se, álmatlanság, vagy étvágytalanság képében. Az egészséges embereknek ajánlott napi felvétel (RDA) a vitaminok 
többségénél meghatározott, változatos étrendnél egészséges gyermekek és felnőttek szervezetében nem alakulhat ki 
vitaminhiány. 

           A vitaminok különböző mennyiségben találhatók meg élelmiszereinkben, sokféle táplálékunk alkotóelemei, 
de nincs olyan, mely minden vitamint a szükségletnek megfelelő mennyiségben tartalmazná. Az egészségünk meg-
tartásához ezért minden nap együnk húsféléket, gabonaféléket, zöldség- és főzelékféléket, gyümölcsöket és igyunk 
megfelelő mennyiségű folyadékot. A gyümölcsöket, zöldségeket és főzelékféléket lehetőleg nyersen, esetleg rövid 
ideig tartó párolás után fogyasszuk. Télen a mirelit termékeket vásároljunk meg. Így érhetjük el, hogy legnagyobb 
mennyiségben hozzájuthassunk a bennük rejlő vitaminokhoz. 

        Ma már mindenki számára hozzáférhetőek a vitamintabletták, azonban pont ebből kifolyólag fennáll a túladago-
lás veszélye is. Ha nem áll fenn betegség, akkor nincs szükség az étrendünk vitaminkészítményekkel történő kiegé-
szítésére. A vitaminok nagy mennyiségű fogyasztása károsíthatja a szervezetet, betegség-, illetve mérgezéses tünetek 
alakulhatnak ki. Mindezek miatt fontos, ha bármilyen vitamint szeretnénk elkezdeni szedni, előtte érdemes szakem-
ber véleményét kikérni. 

Írta:Szabó Kata 

Őszi  élmények az oviban! 
 A sióagárdi óvodások az elmúlt hónapokban több kiránduláson is részt 

vettek. Az ősz színeit néztük meg a Leányvári pincefaluban és egy nagyot sétál-

tunk a kellemes őszi napsütésben.  Igazi hagyományos szőlő szüreten vettünk részt 

Schüller Ákos tanyáján, ahol a szőlő szüretelés után a szőlőtaposást próbálhatták 

ki a kislányok. Préselhettek mustot a fiúk 

és a kipréselt levet meg is kóstolhatták.. 

 November elején a hagyományos kukori-
catörést mutattuk meg a gyerekeknek. A 
szekszárdi Gyakorlóóvoda hagyományőr-
ző csoportjával szerveztük a közös progra-
mot.  A munka után közösen egy jót lo-
vacskáztak a kukoricaszárból készített lo-
vacskával. 

Számos ismeretséggel és sok élménnyel 
jöttünk haza a leányvári pincefaluból. 

Az őszi tematikát a hagyományosan megrendezésre kerülő egészségnap zár-
ta Kölesden. A gyerekek egy mozgásos délelőttöt töltöttek el a Kölesdi, Har-
ci, Kistormási óvodásokkal és egy mese darabot néztek meg zárásként.  

Egészségnap az iskolában! 
        November 20-án, pénteken tartottuk az iskolában a hagyo-
mányos Egészségnapi vetélkedőt. A tanulókat négy csapatba 
osztottuk. A csapatneveket a gyerekek választották: C-
vitaminok, Dinnyék, Piros almák, és a Savanyú citromok. A vé-
dőnő által összeállított feladatokkal a tanító nénik forgószínpad 
szerűen várták a versenyzőket a tantermekben. Izgalmas versen-
gés folyt a gyerekek között. Volt találós kérdés, szókereső, totó, 
közmondások és kirakós feladat. A szellemi vetélkedést ügyessé-
gi feladatok váltották. Valamennyi tevékenység az egészség 
megőrzéséhez kapcsolódott. 

       A győztes a C-vitaminok csapata lett. Jutalmat valamennyi 
versenyző kapott, mindenkinek jutott a játék öröméből, a ver-
senyzés izgalmából, és gazdagabb lett egy élménnyel is. 
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Gibraltár - Kanári szigetek 
az első óceáni út az afrikai partok mentén 

 

        2014 okt. 26.-n vasárnap végre minden a helyére került a hajóban, bevásároltunk 1 hétre, kijelentkeztünk a 
marinából, tankoltunk s elindultunk az Atlanti óceánra kivezető Gibraltári szorosban. 

Erre a szakaszra elkísért minket Laci barátunk, aki majd Las Palmasból repül haza.  Hatalmas tengerjárók, konténer-
szállítók között szlalomoztuk kifelé az öbölből, miközben ebédre elfogyasztottuk az előre elkészített spagettit. Kava-
rogtak a fejünkben a gondolatok, egy kicsit talán szorongtunk is, hogy mi vár ránk a híresen hirhedt Gibraltári szo-
rosban, majd a nyílt óceánon. 

          A hajós irodalom tele van a hely nehézségeit taglaló írásokkal. 
Erős, kedvezőtlen irányú áramlatok és szelek, meredek hajótörő hul-
lámok, napi 200-as hajóforgalom. Mi pedig itt vagyunk a kapujában. 

Haladunk kifelé a szorosból. A Tarifa foknál erős a szembe áramlat, 
a tölcsér-hatás miatt forr a víz a hajó körül, ám nekünk olyan jó hát-
szelünk van, hogy így is 5 csomóval (1 csomó=1,85 km/óra) hala-
dunk kifelé. Itt fordulunk az afrikai partok irányába. Mire Tanger 
előtt ismét irányt váltunk kifelé a szorosból, szinte leáll a szél. Este 
nyolckor az Espartel foknál elhagyjuk a szorost s ráfordulunk Ca-
sablanca ill. a Kanári szigetek irányára. 

         Attilával ülünk a kormányállásban, s nézzük a csillagokat. Ki-
értük a nyílt óceánra, mindenki alszik körülöttünk. A várt óceáni 
hullámzás sincs sehol, akár a 
Balatonon is lehetnénk. Sokfe-
lé járnak a gondolataink, haza-
gondolunk, majd az előttünk 
álló nagy útra.  720 tengeri 

mérföldet kell megtennünk, hogy elérjük a Kanári szigeteki Las Palmast. (1 
tengeri mérföld=1,85 km) 

        Reggel hatalmas ködre ébredünk. A fiúk természetesen éjszakai ügyeletet 
tartottak, mi Danival jót aludtunk. Lassan szállt fel a köd, mindenfelől halász-
hajók ködkürtjeit hallottuk. Később távol a marokkói partoktól színes festésű, 
tradicionális formájú halász csónakokkal találkozunk. Bevillannak tudatunkba 
a közelmúlt kalóz történetei. A portugál áramlás 1 csomóval segíti a haladá-
sunkat dél felé. 

        Egyik éjszaka a nagyvitorla reffelése (a felület csökkentése az erősödő 
szélben) után a felhúzó kötél nagy csattanással elengedte a vitorlát, és a vége 
felszaladt az árboccsúcsra. Másnap világosban kiderült, hogy a törött kapocs 
maradéka megtartotta a kötelet a csigában, csak le kell vadászni a 16 méteres 
árboc tetejéről. 

        Az árbocmászás menetben, billegő hajón nem egyszerű mutatvány. Attilát 
Laci csörlőzte fel az árboccsúcsig, hogy lehozza az elszabadult kötélvéget. 
Közben bevetettük a pecát. Laci kiabál egyszer csak, hogy kapás van. Egy 
gyönyörű mahi-mahit, más néven arany makrélát fogtunk. Kb. 10-12 kilós le-
hetett. Fél óra múlva már sütöttem is. Finom lett. 

         Okt. 31.-én megláttuk a szárazföldet, az elsőt szigetet a Ka-
nári csoportban. Egy nagy delfin raj látogatta meg a hajót. Gyö-
nyörű „táncot” mutattak be a hajó orra körül versenyezve egy-
mással és a hajóval egyaránt. Messziről láttunk egy bálnát is. 

          Nov. 01.-én szombaton hajnalban megláttuk Las Palmas 
fényeit. Az éjszakában előtte kicsit lassítani is kellett a hajót, 
hogy reggel jó látási viszonyok mellett tudjunk befutni a kikötő-
be. Hatalmas élmény volt megérkezni. A kikötő zsúfolásig telve 
volt hajókkal, akik az évente megrendezésre kerülő Atlanti átkelő 
versenyre gyülekeztek. A tömeg miatt először csak 2 napra kap-
tunk helyet a marinában. Ezt később sikerült meghosszabbíta-
nunk, összesen tíz napot maradtunk. Szükségünk volt rá, mert 
nem másra, mint az Atlanti óceán átszelésére kellett felkészíteni a 
hajót és persze magunkat. Pakolászás, olajcsere, csörlő karbantar-
tás, az élelmiszer és PB gáz készletek feltöltése, egy rejtélyes 
olajfolyás és a navigációs térképek letöltése töltötte ki napjainkat. 
Pihenésképpen felfedeztük a várost, és egy bérelt autóval a sziget 
belsejét. Közben megérkezett két hajós cimboránk is akik úgy 
döntöttek velünk együtt kísértik a sorsot az óceán közepén. Ké-
szen álltunk a nagy kalandra. 

                                                                                                               Írta Dr Horváth Erika és Horváth Attila 

Gibraltár szikláján - a világ kapujában  

 Gibraltárban - Herkules oszlo-

Az érkezés pillanatai a Kanári szigeteki Las 
Palmasba 
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     8. forduló                                      
2015 10. 04.    Sióagárd- Pálfa 1:2 (1:1) 

Sióagárd: 90 néző, Vezette: Farkas F.                                           
Sióagárd: Tóth Attila- Vajda (Sólyomvári), Sümegi 
(Szabó T.), Kelemen, Horváth P.- Nagy M., Tóth Adrián, 
Orosz, Szabó P. (Hámori)- Simon, Schaffler                            
Edző: Szabó Tibor                                                                                  
23. perc: Horváth P. labdát vesztett a térfelünk közepén, 
Orsós Gy. szerezte meg, aki mivel nem támadták meg 
mintegy 25 m-ről nagy gól lőtt a bal felső sarokba. 0:1  
29. perc: Szabó P. pontos labdát ívelt át balról a jobb ol-
dalra Orosz elé, aki egy pattanás után a léc alá bombá-
zott. 1:1  49. perc: Kelemen szabálytalankodott fölöslege-
sen 1-2 m-el a 16- on belül, 11-es. A büntetőt Lindinger 
laposan a jobb alsó sarokba helyezte. 1:2                                    
Góllövők: Orosz illetve Orsós Gy., Lindinger (11-es)
Jók: Sümegi, Orosz , Molnár P., Orsós Gy., Lindinger                       
Összefoglalva: Csapatunk sok átadási hibával, kevés el-
képzeléssel játszott. Mivel az ellenfél is gyenge volt, így 
az egyenlítés után felcsillant a győzelem lehetősége is. A 
második félidő elején kapott büntető után ismét a vendé-
gek vezettek, de csapatunk játéka némileg javult. Sok 
gólhelyzetet (5-6) dolgoztak ki játékosaink, de mindet el 
is hibázták. Végül, az adódó lehetőségek jobb kihasználá-
sával, a vendégek vitték el a 3 pontot.                                                  
Ifjúsági csapatunk: Helyenként jó játékkal 5:0 (2:0) ará-
nyú biztos győzelmet aratott.                                                          
Góllövők: Pilisi (2), Szabó B., Kovács K. 

9. forduló  

2015 10. 11.   Bátaapáti- Sióagárd 1:4 (0:2) 

Bátaapáti: 60 néző Vezette: Rácz 

Sióagárd: Ifj. Szabó T.- Auth, Sümegi, Tóth Adr., Só-
lyomvári- Hámori, Szabó T., Orosz, Sági- Nagy M., Tóth 
Attila           Edző: Szabó Tibor                                                                                                                                                                                           
22. perc: Sági jobb oldali szöglete után Sümegiről to-
vábbperdült a labda és a szemfüles Tóth Attila 3 m- ről a 
kapuba emelt. 0:1  36. perc: Jobb oldali beadást Orosz 
szépen vett át a 16- on belül és 12 m-ről egy pattanás 
után a hosszú sarokba bombázott. 0:2  48. perc: Babanics 
Gy. cselezte be magát a kapu elé, és védőink aszisztálása 
mellett a jobb sarokba lőtt. 1:2  71. perc: Sági bal oldali 
pontos beadását Tóth Attila 5 m- ről a léc alá vágta. 1:3  
77. perc: Az egyik hazai védő beleütött a labdába a 16-on 
belül, 11-es. A büntetőt Nagy M. okosan a bal alsó sarok-
ba lőtte. 1:4                                                                                      
Góllövők: Tóth Attila (2), Orosz, Nagy M. (11-ből)                         
Jók: Sümegi, Szabó T., Orosz, Tóth Attila                                           

Összefoglalva: Csapatunk ezúttal végig magabiztosab-
ban, a labdát többet birtokolva és a gólhelyzeteket jól 
kihasználva játszott. A győzelem nem forgott veszélyben. 
Nagy valószínűséggel a 11-es mezőnyben a 7. helyen 
végez. A 8. helyezett 3 ponttal lemaradó Pálfának még 
van egy elmaradt mérkőzése Bátaapátiban.                                    
Ifjúsági csapatunk: Kiegyenlített 1. félidő után, a hely-
zeteket jól kihasználva 4:1 (1:1) arányú győzelmet ara-
tott.                                                                                                         
Góllövők: Dombi (2), Horváth V., Tóth G. 

                                11. Forduló 

Mórágy-Sióagárd 8:2 (4:1) 2015.10.25. 

Mórágy: 150 néző Vezette: Pekoli                                                                
Sióagárd: Péterbence- Auth, Sümegi, Tóth Adrián, Vajda
- Horváth P. Orosz, Szabó P. (Sólyomvári), Sági- Nagy 
M., Tóth Attila (Hámori)      Edző: Szabó Tibor                                                                                                                                            
01. perc: Tóth Adrián szép szerelés után Tóth Attilát indí-
totta, aki átvette a labdát és egy pattanás után 25m-ről a 
kint álló kapus fölött a léc alá emelt. 0:1  19: Auth sza-
bálytalankodott a 16-on belül, 11-es. A büntetőt Dudás 
laposan a jobb sarokba lőtte. 1:1                                                          
28. perc: Az elmélázó védőink közé berobbanó Kovács 
K. a jobb alsó sarokba bombázott.2:1  38. perc: Tóth Ad-
rián adott el egy labdát a térfelünk közepén, Kovács K. 
kugrott védőink közül és a jobb sarokba lőtt. 3:1  43. 
perc: A gyors ellentámadás végén Tóth B. ugrott ki a vé-
dőink közül és a kifutó kapus mellett a jobb alsó sarokba 
lőtt. 4:1  51. perc: Berényi lőtt 25m-ről, amit a kapusunk 
bevédett. 5:1  61. perc: Tóth B. jól futott el a baloldalon, 
beadását Kovács K. a bal sarokba rúgta. 6:1  66. perc: 
Berényi ugrott ki a bal oldalon és egy pattanás után a rö-
vid sarokba vágta a labdát. 7:1  68. perc: Bedobás után 
Tóth B. elé került a labda, aki éles szögből a jobb sarokba 
bombázott. 8:1  69. perc: Szép kombináció után Nagy M. 
ugrott ki jobb oldalon és a kapus alatt lőtt a hálóba. 8:2       
Góllövők: Tóth Attila, Nagy M.                                                          
Jók: Sümegi, Horváth P., Orosz                                                                           
Összefoglalva: Jobban nem is kezdhetett volna csapa-
tunk, mint ahogy Tóth Attila jó helyzetfelismerő képessé-
gének köszönhetően gyorsan megszerezte a vezetést. A 
hazaiak azonban jól használták ki a durva egyéni hibákat 
és gyorsan fordítottak. Ezután a hazaiak örömfocit ját-
szottak és kissé könnyelművé váltak. Az utolsó 5-10 
percben 3-4 óriási helyzetet hibázott el csapatunk, ami 
szépségtapaszt jelentett volna a csúnya végeredményen.       
Ifjúsági csapatunk: Gyorsan jelentős hátrányba került 
(7:0( 5:0)) és esélye sem volt a pontszerzésre. 

Tudósító: Finta Mihály 
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2015/10/28 
Sióagárd Község Önkormányzata         

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE SIÓAGÁRDON 
 
 Az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program keretében megvalósult a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0069 azonosí-
tó számú, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Sióagárdon” című projekt.                                                                                                        
A műszaki átadás-átvétel sikeresen lezajlott. 
A projekt keretében a Sióagárd, Kossuth u 46 száma alatti Orvosi rendelő és Védőnői tanácsadó újult meg. A projekt 
keretében felújításra került az épület földszinti része, napelem került a tetőre, megtörtént az épület fizikai és infokom-
munikációs akadálymentesítése. 
Az egészségügyi alapellátást biztosító épület felújításával a funkciók ésszerűbbé, szervezettebbé váltak, az infrastruktu-
rális ellátottság színvonala javult, az épület energiatakarékosabbá vált.                                                                                                             
A projekt keretében orvosi eszközök beszerzésére is sor került, melyek a háziorvos hatékony munkavégzését segíti elő. 
A projekt által javul Sióagárd község társadalmi versenyképessége, illetve az életminőség, egészségi állapot egyéni és 
közösségi szinten egyaránt.                                                                                                                                                                                                                     
A modernebb, jobb kialakítású rendelők, jobb ellátási körülményeket biztosítanak a település lakosai számára. A felújí-
tási, korszerűsítési munkák következtében az épületek értéke is növekedett. Összességében elmondható, hogy a projekt 
megvalósulása jobb munkafeltételeket teremtett az ott dolgozók számára, illetve korszerűbb, színvonalasabb betegellá-
tást biztosít az érintettek számára. 
A beruházás befejezési határideje: 2015. szeptember 30. 



Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata,  Felelős szerkesztő.: Tamás Edina,  megjelenik: havonta;   

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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATAL 

 SIÓAGÁRDI KIRENDELTSÉGE 

Sióagárd Polgármestere: 
 GERŐ ATTILA 

Tel: 06-20/965-5333 
Hétfő:  ügyfélfogadási szünet 

Kedd - Csütörtök:    
8.00-12.00   13.00-16.00 

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: 74/437-051 06-30/929-5645 
Háziorvos: Dr. Horváth Erika 

Hétfő, kedd , péntek:  8.00-13.00 

Szerda:                   14.00-18.00 
Csütörtök:                  10.00-13.00 

vérvétel:  Csütörtök:  8.00-10.00 

  

VÉDŐNŐ 

Szabó Kata Tel: 06-30/2758-472, 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 ,Csütörtök, Péntek: 11-13 óra 
Szerda: 16-18 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: Gerő Attila 

Tel: 74/437-309  

Email: muvhaz@sioagard.hu 

A Teleház nyitva tartása: 

Hétfő:        8.00-16.00 

Kedd:        8.00-16.00       
Szerda:      8.00-18.00       

Csütörtök: 8.00-18.00       

Péntek:      8.00-13.00       

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:06-20/2316-999 
 

SIÓ-KÖZ KFT.                                          

Vízmű telepkezelő:                                              

Balázs Mihály: 06-20/296-1495                            

Szennyvíz telepkezelő:                                         

Mészáros Ferenc:06-20/294-4387 
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                  Lelki útravaló 
 

          Elkezdődik az adventi idő, az Úr Jézus eljövetelére való 

felkészülés ideje. Ilyenkor talán többet imádkozunk, jobban 

figyelünk szavainkra, cselekedeteinkre, megpróbálunk krisz-

tusi szeretettel fordulni embertársaink felé. Egyszóval, iparko-

dunk jobbak lenni. Az Úr Jézus kivétel nélkül minden embert 

hív követésére. Engem is, téged is kedves olvasó. Miként hal-

lom meg ezt a hívást? Lehet, hogy a szentírásból hallom meg 

az isteni hangot, lehet, hogy a lelkiismeretemben, esetleg egy váratlan esemény-

ben, vagy az Egyház tanításának valamely részletében. 

Válaszom több féle lehet: 

            Mondhatom az Istennek; megteszem, amit kívánsz és meg is teszem. 

Mondhatom azt: nem teszem meg és valóban nem teszem meg. S végül szólhatók 

így: Nem teszem meg, de később meggondolva magam mégis megteszem. 

           Akik csak mondogatják, hogy „ legyen meg a te akaratod”, szinte egész 

napjukat átszövi az imádság, de cselekvésük mégsem felel meg az imádságuknak: 

Például van aki elvégzi a szentgyónást, de csak valamiféle külső eseményként, 

szívük mélye érintetlen marad. Nincs benne komoly törekvés, hogy elhagyjon egy 

bizonyos bűnt, hogy igyekezzen leszokni valami rossz beidegződéséről ( pl: a ká-

romkodás, csúnya beszéd). Más az, ha valaki újra meg újra visszaesik, de mindig 

újult erővel veszi fel a küzdelmet rossz szokásai ellen. Nem szabad megfeledkez-

nünk azokról sem, akik keveset imádkoznak, templomba ritkán járnak, nem gyón-

nak és nem áldoznak…. de ki tudja? Egyszer történik valami az életükben és meg-

hallják az Isten szavát, s akkor már megteszik éspedig teljes szívünkből amit kíván 

tőlük az Úr. 

     

  Legyünk hát óvatosak és alázatosak, 

soha ne ítéljünk meg senkit. Tudjunk 

egy jó szót szólni ahhoz, akivel addig 

esetleg haragba voltunk. 

         Legyünk éberek és imádkoz-

zunk, mert az Úr közel van, bevilágít 

minden szív rejtekébe, hogy megtud-

ja, mi lakozik bennünk. 

         Az adventi időszak alapos lelki-

ismeret vizsgálatra indít, amely során 

esetleg kényelmetlen kérdésekre is 

válaszolnunk kell. Például ilyenekre: 

Mennyire segítünk embertársainkon? 

Minden áldozatra készek vagyunk-e 

Istenért? 

Jézusom! Kérlek segíts, hogy minden 

Neked tetszőt megtegyek ami csak 

erőmből telik. Kívánok minden ked-

ves olvasónak kegyelmekben gazdag 

Adventot. 

 

Írta:Bukovics István plébános  
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