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Kedves Falubelim! 
 

 Hirtelen ideért a nyár. Lassan már az iskolákban is felkerülnek a Vakáció 

betűi a táblára. A jó idővel megérkeztek a nyár eleji közösségi programok is. 

Meg akarom köszönni, hogy közös programjainkban egyre többen bekapcsolód-

nak, és abban akár tevékenyen is részt vesznek. Jó érzés látni, amikor ennyien 

együtt vagyunk. Köszönöm! 

 Újra elindítunk egy régi sorozatot a Krónikában a „Szomszédolót”. Ezzel 

főleg a közösségünk új tagjait akarjuk bemutatni, hogy néhány mondatban leg-

alább megismerjük őket, és bizalmunkat kínáljuk nekik. 

 Ez azért is fontos, hiszen egyre kevesebb az üres, eladó ház, mivel azok 

szinte folyamatosan új beköltözőkkel telnek meg. Ez nagyon fontos dolog, hi-

szen egy település jövője legfőképpen attól függ, hogy biztosított-e az 

„utánpótlása”.      A statisztikai számokon kívül pedig attól is függ, hogy milyen 

az „utánpótlás” minősége. Szerencsére sok fiatal házaspár választja gyönyörű 

kis falunkat a letelepedése céljául. A fiatalság pedig lehetőséget hordoz magá-

ban arra is, hogy egyre több gyerek szülessen. És ez már a jövő! Mert így lesz 

jövője az Óvodának, Iskolának, Hagyományaink őrzésének, a KÖZÖSSÉGÜNK-

nek! Nekünk pedig az a legfontosabb, hogy megpróbáljunk olyan helyzetet te-

remteni Sióagárdon, ami a már itt élő, vagy majd érkező fiatalok jövőjét bizto-

sítja. Ők már egy új generáció. Az ő gyerekeik meg főleg egy más világban fog-

nak felnőni. Nagy a felelősség és ezzel együtt sok a feladat. Nem csak nekem, 

hanem mindenkinek! Együtt sikerülni fog! 

 E néhány komolyabb gondolat után szeretnék sok gyönyörű pillanatot kí-

vánni az elkövetkező nyárhoz!  

 Nem utolsó sorban, pedig egy személyes dolgot is szeretnék mondani. 

Hosszú kihagyás után foci válogatottunk kint szerepel az Európai Bajnokságon, 

és aki tud, akar, szurkoljon nekik, hogy minél jobb eredményt érjenek el ott.   

Hajrá Magyarország!!!!    

           Gerő Attila 

                                                         Sióagárd Polgármestere 
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 A Tűzoltóságra kirándultak az ovisok 
   A Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancs 
nokságon jártak  az  óvodásaink. 
Amíg a kislányok lányos programot választottak, 
addig a huszonhárom kisfiú a tűzoltóságot jött el 
megnézni. A kicsik és kicsit nagyobbak nagy lelke-
sedéssel, várakozásokkal telve léptek be a laktanya 
épületébe, ahol Acsádi Gábor tű. főtörzsőrmester és 
Czövek Szabolcs tű. törzsőrmester vezették végig 
őket a laktanyában, megmutatva nekik a tűzoltóautó-

kat és felszereléseket. Az ovisok csillogó 
szemmel, szájtátva várták, hogy a próbariasz-
tás alkalmával a tűzoltók lecsússzanak a rú-
don. 
       A kicsik a tűzoltó emlékhelyet is meglá-
togatták, ahol minden érdekelte őket, a régi 
eszközöktől kezdve az egyenruhákon keresz-
tül a tárcsázós telefonkészülékig. Mindannyi-
an jókedvűen és vidáman, rengeteg új él-
ménnyel gazdagodva hagyták el a laktanyát, 
és reméljük, lesznek néhányan, akik felnőve 
is tűzoltók akarnak majd lenni.  

          

    Nyár, utazás –  
    Mire kell figyelnünk? 
 
 Hamarosan beköszönt a nyár, a tanévből is már csak néhány 
nap van még hátra, melynek minden bizonnyal sok gyermek örül. 
Gyermekeink ilyenkor sok időt töltenek a nagyszülőknél, esetleg tá-
borokban, vagy közös nyaralás alkalmával a vízparton. Ebben a cikk-

ben szeretném most összeszedni, milyen szempontra érdemes odafigyelni mielőtt útnak indulunk.  
 Elsősorban az utazás célpontja határozza meg, hogy mit is érdemes magunkkal vinni, de akadnak 
olyan dolgok, amelyeket mindig érdemes elvinni. Érdemes azon gyógyszerek lejárati idejét ellenőrizni, 
amelyeket be szoktunk tenni a csomagba (lázcsillapító, gyógyszerek allergiás tünetekre, kötszerek), továb-
bá azt is, hogy a rendszeresen szedett gyógyszerek elegendőek lesznek-e az hazatérésig. Külföldre történő 
utazás esetén fontos utánajárni, szükséges-e védőoltás az utazás előtt. 
 A gyermekek szívesen játszanak nyáron a szabadban, strandon pedig egész nap a vízben lennének. 
Fontos gondoskodnunk a fényvédelemről is, bőrtípustól függően érdemes krémet választani, kisebb gyer-
mekeknél pedig érdemes magasabb faktorszámú naptejet használnunk. Tartózkodjunk továbbá attól is, 
hogy hosszabb időt töltsenek a tűző napon. Mindezek mellett a nagy hőségben rendkívül fontos a folyama-
tos folyadékpótlás, mely szabadban való tartózkodás esetén, nem ajánlott túl hideg folyadékkal, inkább 
szobahőmérsékletű vízzel.  
 Az erdei táborok mindig nagyon izgalmasak a gyerekek számára. Kullancsok ellen a védőoltás biz-
tonságot nyújthat számukra, ennek hiányában csomagoljunk Nekik kullancs illetve szúnyogriasztó spray-t. 
Mindezek az intézkedések azonban nem akadályozzák meg egy-egy nem kívánt látogató érkezését, így hív-
juk fel gyermekünk figyelmét a rendszeres ellenőrzésre, szükség esetén kérjük meg a kísérőket annak el-
végzésére.  
 Nem elhanyagolható szempont az öltözködés sem. Az utóbbi években nagyon kiszámíthatatlan idő-
járásunk volt. Ezért célszerű minden eshetőségre való ruhát csomagolni, száraz és esős, illetve hideg és me-
leg időre egyaránt. 

írta: Szabó Kata védőnő 
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 Szabadi Mihály – Lakodalom   
               / részlet / 
 
 A lakodalmi eseményeknek rendje van. Tudta is 
ezt mindenki, és a tekintetek egymás után fordultak az 
ajtó felé. Odakinn valami mozgolódás volt tapasztalható. 
Nem is kellett sokáig várni. Juhász Miska, az öreg- fő-
fény jelent meg. Bal kezében három szál égő gyertyát tar-
tott az ujjai között. Mögötte sorakoztak a legények, és az 
ajtóban megjelent a zenekar is. Az asztalnak azon a vé-
gén, ahol az ifjú pár ült, mindenki felállt. Kati Ilona mögé 
lépett, segített neki a felállásban, igazgatta az elmozdult 
szoknyát, aztán maga is megállt, mert hirtelen csend lett a 
szobában. A zenekar tust húzott és az öreg vőfény hangos 
szóval kezdte mondandójá 
    
      Tisztelt násznagy urak, szómat meghallgassák, 
      Hogy a nemes járást mindjárt megláthassák, 
      Tisztelettel kérem, a násznagy urakat, 
      Hogy a mennyasszony, nyoszollólányát engedjék a    
      táncba. 
  
 A násznagy intett és a nyoszollólány odalépett az 
öregvőfény mellé. A zenekar hangot adott és mintha vala-
mi titokzatos karmester intett volna, a násznép énekelni 
kezdett. 
 

            Muzsika csendül, sarkantyú pendül, 
            Gyertya lobban a szoknya perdül, 
            Násznagyuram szépen kérem, 
            Nyoszolyólányát adja kézre. 

 
 Juhász Misa a lobogó gyertyák után, maga körül vezetve táncoltatta a nyoszolyólányt, ami-
kor körbeértek fordított rajta egyet és a mellette álló  legény kezére adta. Nagy lélegzetet vett és 
elfújta az első gyertyát. Ezután újra a násznagyokhoz fordult és kikérte a nyoszolóasszonyt. Fekete 
Éva bal kezét adta az öregvőfénynek, a másikban elmaradhatatlan  jelvényét a borosüveget tartotta 
a madaras kujcsoskaláccsal.  Asszonyos biztonsággal tipegte ki a zene ritmusát. Amikor körbeért, 
maga is megfordult és így adta magát a következő legény kezére. Az öregvőfény a második gyer-
tyát is elfújta és újra a násznagyokhoz fordult 
 
                        Tisztelt násznagy urak szómat meghallgassák, 

            Hogy a nemesjárást mindjárt megláthassák, 
            Tisztelettel kérem a násznagy urakat, 
            Hogy a menyasszonyt is engedjék a táncba. 
 

 Ilona lassan lépkedett oda. Kezét adta a vőfénynek. Megszólalt a kórus és az alacsony mes-
tergerenda alatt templomi áhítattal tellett meg  Kovácsék előszobája. A menyasszony csendes mél-
tósággal járta a nemest és amikor körbeértek, Juhász Misa, a közben mellélépett vőlegénynek adta 
oda a párját és elfújta a harmadik gyertyát is. Jel volt ez arra, hogy fortisszimóba csapjon át a zene 
és induljon meg a tánc. Mulathat a násznép. Méhkas módjára megtellett a szoba, járta a csárdást, 
aki elfért az asztalok között, a fönnforgók tágították a teret, ahogy csak tudták, de a falakat nem 
lehetett eltolni. Így hát kifelé húzódott a nép, és a sátor alatt, a szabad levegőn folytatódott a tánc. 
Itt már nagyobb volt a tér, és a cimbalommal kiegészült zenekar erősebben adta a táncolók talpa 
alá a ritmust. A fiatal pár is ott táncolt a többiekkel. A pajtások sorra elkérték és megforgatták a 
menyasszonyt. Ilona adta magát a tánchoz, mosolygott mindenkire, de nem mulatott,mert a meny-
asszonynak nem illik. 
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SZOMSZÉDOLÓ 
 Hosszú idő után újra szom-

szédolni indult a Krónika stábja. 

Egy borongós esős délután érkez-

tünk a Dózsa utcába a Csécsei csa-

ládhoz. A borúra csakhamar derű 

jött, ahogy beléptünk Zoli és Judit 

otthonába. A háttérből virgonc gye-

rekhangok szűrődtek. Az ifjabbik 

Zoli kíváncsi tekintete kukucskált 

ránk az ajtó mögül, miközben a két 

fiatalabb kistestvér, Flóra és Matyi 

elmélyülten játszanak tovább. Az 

első perctől jó itt lenni. Érezni, 

hogy örülnek nekünk, bár igazán 

csak látásból ismerjük egymást. 

Zolit szinte kérdezni sem kell. Nyílt 

és barátságos, szívesen mesél. 
 

 Sikerült beilleszkedni a sióagárdi emberek közé? 
 

Zoli:Judit mindenkit ismer a faluban 

Judit:Az azért túlzás a gyerekek miatt sok mindenkit, lépten-nyomon megállunk. 

Zoli: Ha kis kecske születik vagy bármi, akkor ő azt tudja, ők az elsők. 
 

 Hogy kerültetek ide? 
 

Zoli: Judit eredetileg Sárospataki Én pedig Debrecen mellől Püspökladányból Pesten találkoztunk egy 

építkezésen ahol én fő építkezésvezető voltam Judit gyakornok, és itt kezdődött minden bonyodalom. Mi 

pesten 1,5 évet éltünk együtt, aztán jött a lánykérés. Mielőtt megtudtuk, hogy Zoltán jön, én az előtt váltot-

tam munkahelyet  Kecskemét felett dolgoztam egy kis faluban, Őrkényben. Az ott elért eredményeim miatt 

kerültem ide ehhez a céghez ahol dolgozom,  itt alapfeltételvolt, hogy Szekszárdra kellene költözni. Zoltán 

megszületett Budapesten és mi a kórházból Szekszárdra jöttünk haza. Hát így kezdődött… Ennek már las-

san 8 éve 

Judit: Szekszárdon egy panelban kezdtük, ahol ki sem volt dobozolva.  2,5 éve lakunk itt.  

Zoli: Pestről haza jöttünk, meg volt ágyazva Zolinak és Juditnak, minden más dobozban. Aztán egy kertes 

házba költöztünk albérletbe. Szekszárdon is nagy szeretettel fogadtak, amit én nem is tudok meghálálni 

soha. 2013-ban július végén vettük ezt a házat és azóta nem akarunk innen elmenni. A nyugalom szigete. 

Judit: Én úgy szeretem itt a kukoricást hátul. 

Zoli: Dolgoztam egy ideig  Londonban és a  Budapesti életciklus is elég pörgős …  A munkám ugyanúgy 

nagyon pörgős, 24 órában kívánja az embert 
 

 Szabad tudni hol dolgozol? 

 A Murexin kft-nél dolgozom, ez Szekszárdon egy építő anyaggyártó cég.  2008-ban Szekszárdra 

költözött egy gyár, és  ennek vagyok a vezetője. Minden este itthon vagyok, persze nagyon sok a feladat … 

Pont nem rég beszéltem valakivel erről… Ha arra ébrednék, hogy „Be kéne menni és nincs kedvem” én 

soha többé nem mennék be. Ha nem szeretem, nem fogom csinálni…  
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 Judit: Ez az élete is, ezért jöttünk ide, hogy  ezt csinálja, a család igazodik ehhez. … Jókedvűen csinálja, 

kiegyensúlyozott… Nem azt mondom, hogy kipihent… 

Zoli: Hát igen ez a házfelújítással együtt most sok, de  bárhol tudok aludni bármikor és bármennyit… sokat 

dolgoztunk a házon  de még nincs kész … 
 

 Hogyan esett pont erre a házra a választás? 
Zoli  Én beírtam a google-ba, hogy eladó családi ház Őcsény és kidobta ezt … felhívtam a számot, du 2-

kor találkozunk … és akkor kijöttünk körbenéztünk és tettünk egy ajánlatot és  megvettük ezt a  házat. Ki-

vettünk mindent ami mozdítható teljesen szétbombáztuk… Csak azt néztük, hogy nem vizesek a falak, hogy milyen nyí-

lászáró van az minket nem nagyon érdekelt. Csere… Nem voltak a sarkok megrepedve, megsüllyedve … Judit statikus 

tehát neki ehhez azért van szeme... 

Judit: Szerkezetileg teljesen rendben van a ház. Mai napig nem tudok rá rossz szót mondani… A burkolatuk nem tetszik, 

meg a 15 éves szanitere. Felújítottunk, csempéztünk … Ő csempézett egyedül. 

Zoli: 7 üres faluban nincs párom .… Én a gyárban minden reggel 5 órakor kezdek, és akkor amikor végeztem, akkor jöt-

tem ki és akkor kezdtem itt … Tulajdonképpen spórolni szerettünk volna, aztán volt egy pont , hogy na jó akkor a fürdőt 

csinálja meg valaki, mert én fáradt vagyok … Ki is jött egy mester, benézett, mondta az árat …. Kifelé! Annyiért én is 

megcsinálom! Mindent mi csináltunk, a fűtés a villanyszerelés volt az amire én azt mondtam, hogy ehhez biztos hogy 

nem nyúlok hozzá. Akkor hívtuk 2 barátunkat. Az Elektrolit kft. Szekszárdon, Sebestyén Gyula és Füredi Ferenc, Ő gé-

pészetben nagyon jó … Ők megcsinálták. Ahogy beköltöztünk november 21-22  szombatra esett …  Mire megfordultam 

Szekszárdról az apróságokkal, addigra már a fegyverszekrényem tele volt festve. Alkoholos filccel meg volt húzva hogy 

meddig tart a szekrény. Persze a mélypont az volt mikor hazajöttem és éppen vacsoráztunk, ez alatt Zoltán megrajzolta a 

kéményt alkoholos filccel …. Az az a csigajel ott rajta ... És én fogtam a fejem, hogy nem hiszem el ... És a következő 

pillanat mikor felnéztem, akkor meg már Matyi kente meg vajjal. De ez ilyen … ( Csörrenés a háttérben … eltört a kis tál 

amit bevittek a gyerekek, Judit beszalad...) 

 Én mindig annak voltam híve, hogy el kell menni otthonról az embernek, hogy lásson … Judit pestig jutott, ott 

élte életét ... Én is éltem ott egy darabig, aztán én összepakoltam és kimentem Londonba, ami nekem egy óriási kaland 

volt. Majd egy év …  A szálláshelyem ki volt fizetve egy hónapra. Szolgáltam fel pezsgőt Margaret Thatcher-nek, láttam 

a Vaslady-t élőben, találkoztam Bill Gates-el, David Cameronnal.,… Emlékszem Mr. Hasit, a nagy főnök ült az asztal-

nál . Mentem hozzá, hogy én  dolgozni akarok …  Nézte az önéletrajzom, hogy én pincérkedtem világ életemben … - 

Zoltán voltál te valaha pincér? Persze! Egész életemben! Oké fel vagy véve, csak menj már ki… Mikor mondtam, hogy 

eljövök, akkor a közvetlen főnököm a Michael azt mondta, hogy dehogy mész te innen el! Jól el vagyunk! Mondtam, 

hogy haza kell mennem… Ha ennyi eszünk van, akkor itthon kell kamatoztatni. És így vissza az építőiparba… 

Judit: Én nem szeretek utazni… Nagyon jól elvagyok ha megyek kapálni … Nehéz feltörni a földet, mert nem volt mű-

velve…  

Zoli: Ez annyira nekünk való. Nekem a fűnyírás nem feladat amíg  a 20 körömet lejárom, Judit meg folyamatosan ültet 

valamit, meg kapál…  
 

Judit Te tanár néni vagy? Mesélj néhány szót!  

Judit: Szekszárdon tanítok az 505-ben gépészetet és kőműveseket. Vannak 9-esek, szakképzősök… 
 

 Van-e olyan amin változtatnátok esetleg valamit? 

Judit:. Elindulunk reggel egy csomó vízzel és van, hogy délután sikerül haza jönnünk, és ha elfogy, nem tudunk hol inni. 

Aztán kuncsorogni kell valahol vízért. A játszótér valamelyik sarkán működhetne csap, ahol inni lehetne. Valami, ami 

magasan van, ahol a gyerekek nem érik el, hogy ne pacálják el az összes vizet, vagy magától visszazáró csap. 

itt velünk szemben van egy nagyon mély árok, 4 méter mély Flórácska  felült a biciklire, de még nem nagyon megy neki  

nagy szerencsénk volt pác centire  állt meg a szélétől. Csak egy rácsot ráfektetni vagy valamit, hogy biztonságosabb le-

gyen. 
 

 Kit ajánlotok következő riportalanynak? 

Bárkiről szívesen olvasnánk a következő számban. 

 

Nagyon jól éreztük magunkat, de sajnos az idő eljárt, így el kell köszönnünk a családtól. Köszönjük a szíves vendéglátást! 
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Horgászegyesületi  

hírek 

 2016. évben folytattuk a gyermek-
klub foglalkozásokat. Egy eredményt is 
betudhatunk magunknak: egyik gyermek-
horgászunk, aki az idei évben már 15 
éves, és ifjúsági horgászként horgászhat, 
sikeres vizsgát tett. 
Megjött a jó idő, a horgászok egyre 
gyakrabban látogatnak ki a vizek partjai-
ra. Április és májusi foglalkozásainkat 
már mi is a vízparton tartottuk. 
 Beindult a versenyszezon is. 
Egyesületünket érintő első verseny 2016-
.04.30.-án volt Szálkán, a TOHOSZ által 
rendezett „Suli kupa”, ahol egyesületün-
ket az idei évben 2 csapat képviselte.  

 Gyönyörű időnk volt, bár a halak cserbenhagytak bennünket, így csapataink csak tapaszta-
latot gyűjtöttek, de nem lettünk utolsók.  
 A versenyzők egy-egy kiló etetőanyagot, és egy finom halászlét kaptak a verseny végén.  
2016.május 21.-én rendeztük egyesületünk idei első halfogó versenyét a Sötétvölgyben.  
Május 29.-én délután 1430-kor gyermeknapi horgászverseny lesz Ságiék kistaván.  
Az eredményekről a következő lapszámban bővebben beszámol  

               Írta :Pesti Gyuláné elnök 
 

Nyugdíjas Egyesület Hírei 

 

 A  Nyugdíjas Egyesület tagjai 86 -an vettek részt a falunapi ebéden. Vegyes pörköl-

tet főztünk, ami nagyon finomra sikerült , dicsérendő a két szakácsnő: Sefferné Erzsi és 

Nagyné Piroska. Finom süteményekkel és borokkal folytattuk a kellemes délutánt. Na-

gyon örültünk a Bogyiszlói Cigányzenekarnak, akik hozzájárultak a kitűnő hangulathoz.  
 

 

 

 

TISZTELT SIÓAGÁRDI NYUGDÍJASOK! 
      Ezúton szeretnénk tájékoztatni MINDEN SIÓAGÁRDI NYUGDÍJAST 
akinek 75.000 Ft alatt van a nyugdíja, és 3 éven belül nem kapott méltá-
nyossági nyugdíjemelést, hogy jelentkezhetnek  Leicz Péternél, vagy Somlai 
Gábornénál méltányossági nyugdíjemelésre,  akiknél az ehhez szükséges 
nyomtatvány kitölthető.  Megfelelő indokkal egyszeri segély is igényelhető! 
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                     SPORT HÍREK 
 

 
17. forduló 

  Sióagárd szabadnapos  2016.04.24 
   

 
                       18. forduló  

Sióagárd – Dunakömlőd 3:2 (2:1) 
2016.05.01 

 
Sióagárd: 80 néző, Vezette: Hartung V. 
Sióagárd: Bálint-Auth (Sólyomvári), Sümegi,Tóth Adri-
án, Sági-Győrfi G(Vajda), Simon Gy., Orosz T.,  Horváth 
P.-Tóth Attila (Schoffler B.), Nagy M. Edző Szabó Tibor 
Dunakömlőd: Bérdi-Rácz, Szemes Sára,  Ellermann-
Juhász, Fodor (Poroszkai), Szili (Oláh), Piszár-Szlucska, 
Búzás Edző: Szabó István 
14. perc Auth jobb oldali pontos beadását Tóth Attila a 
jobb alsó sarokba fejelte. 1:0  26. perc Simon csípte el 
egy rossz átadás, kapura tört, majd Nagy M elé passzolt, 
aki a bal felső sarokba emelt.2:0  36. perc Bal oldali 
szöglet után,a szabadon hagyott Szlucska szép fejessel 
küldte a labdát a bal alsó sarokba 2:1  63. perc: Egy dur-
va szabálytalanság után Simon hevesen reklamált, amiért 
sárga lapot kapott ,és mivel ez a 2. volt a játékvezető kiál-
lította.  78.perc: Tóth Adrián nagy labdával ugratta ki 
Oroszt a jobb oldalon, aki egy pattanás után a kifutó ka-
pus fölött a kapuba emelt 3:1  87. perc: Búzás egy sza-
badrúgást 23 m- ről nagy erővel a léc alá lőtt 3:2            
89. perc: Sára gólhelyzetben vágta föl Oroszt, amiért 
piros lapot kapott. 
Góllövők: Tóth Attila, Nagy M, Orosz illetve Szluszka, 
Búzás 
Jók: Sümegi, Tóth Adrián, Sági, Orosz (mezőny legjobb-
ja) 
Összefoglalva: Csapatunk ezúttal végig nagyszerűen ját-
szott a mezőnyben, de a kapu előtt több nagy gólhelyzetet 
(köztük egy 11 est) elhibázott és így az ellenfél mindig 
fel tudott zárkozni. Simon a felesleges kiállítással nehéz 
helyzet be,hozta a csapatot, de jó játékkal sikerült meg-
nyerni az utolsó pillanatig izgalmas mérkőzést. 
Ifjúsági csapatunk: Jó kezdés után fokozatosan vissza 
esettes végül 3:2 (3:0) arányú , keserves győzelmet ara-
tott a 10 emberrel játszó Dunakömlőd ellen. 
Góllövők:  Dombi (11-es), Tóth G., Szabó B. 
 
 

.     19. forduló 
             Pálfa-Sióagárd 3:4 (2:2)                   

2016.05.08.   
   
Sióagárd: Péterbence (Bálint)-Auth, Sümegi, 
Sómogyvári (Orosz),Vajda –Győrfi G. Horváth P (Szabó 
P.), Tóth Adrián, Sági- Nagy M. ( Schaffler B), Tóth At-
tila (Hámori) Edző: Szabó Tibor 
5.perc: Szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak, kissé balról 
mintegy 18 m-ről. Csányi K. a bal felső sarokba csavarta 
a labdát. (1:0)  18. perc: Győrfi G erőszakosan elvette 
ellenfelétől a labdát, majd a jobb oldalról középre adott, a 
jókor érkező Tóth Attila pedig az üres kapura emelt.(1:1) 
28. perc: Horváth P ugratta ki jó ütemben Tóth Attilá,t 
aki egy csellel elfektette a kapust és 8 m-ről kapuba emelt 

(1:2)   44. perc: Bal oldalon futott a hazaiak támadására, 
és a pontos beadást a szabadon hagyott Nagy N . okosan 
a jobb sarokba passzolt. (2:2)   57. perc: Egy labdaeladás  
 
után a kiugró Csányi K. balról a léc alá lőtt. (3:2) 
84.perc: Horváth P. jobb oldali szabadrúgásra nagy kava-
rodás után Tóth Attila elé pattant, aki az üres  kapura 
emelt. (3:3)   86. perc: Sági futott el  a baloldalon beadá-
sa Tóth Attila elé pattant aki az üres kapura lőtt. (3:4) 
Góllövők: Tóth Attila (4) 
Jók: Sümegi, Tóth Adrian, Győrfi G., Tóth Attila, 
Összefoglalva: A gyorsan bekapott gól után a csapatunk 
fokozatosan javult ,és a fél óra után sikerült megfordítani, 
az eredményt. A hazaiak azonban nem adták föl és még a 
félidő végén egyenlítettek, majd a 2. félidő elején a veze-
tést is megszerezték. Amikor már veszni látszottak a re-
mények jött ismét Tóth Attila és az utolsó percekben lő 
két góljával megfordította az eredményt, így győztesen 
hagyta el a csapatunk a játékteret. 
Ifjúsági csapatunk: Széteső, akaratgyenge játékkal, 4:0 
(2:0) arányú vereséget szenvedett.  

 
 

20.forduló 

Sióagárd-Bátaapáti  3:3 (2:3)       

2016.05.15.   

                                                
Sióagárd : 80 néző ,  Vezette: Kardos 
Sióagárd : Bálint-Auth (Vajda) ,Sümegi , Tóth Adrián, 
Sági-Győrfi G. ,Orosz , Simon Gy. , Hotváth P. 
(Schaffer), Nagy M.,Tóth Attila Edző:Szabó Tibor 
2.perc:Nagy Mihály futott el a jobb oldalon , remekül 
adott középre , és Tóth Attila nagyszerű csukafejessel 
küldte léc alá a labdát. (1:0) 8.perc: Babanics Gy.bal ol-
dalról , jobb lábbal rúgott be szögletet , a labda érintés 
nélkül hullott a hosszú fölső sarokba. (1:1)  15.perc: 
Babanics Gy..t ugratták  ki középen , aki Auth 
„diszkísérete” mellett , egy csel után 5 méterről a jobb 
sarokba lőtt. (1:2) 25.perc: Egy védőinkről kipattanó lab-
dát Babanics F. szerzett meg és mivel senki sem támadta 
meg 20 méterről középről , a léc alá lőtt. (1:3)  44. perc: 
Ismét Nagy M. adott középre jobb oldalról ,. és Tóth 
attila 6 méterről kapásból a léc alá lőtt. (2:3)  55.perc: 
Simon szép cselekkel futott el a jobb oldalon, középre 
adott, Orosz lövése kipattant és a jó helyen levő  Nagy M. 
a kapuba kotorta a labdát.(3:3)  
 Góllövők: Tóth Attila (2) , Nagy M. illetve Babanics 
Gy. (2), Babanics F. 
 Jók: Sümegi, Simon , Nahy M. , Tóth Attila. 
Összefoglalva : Csapatunk nagyon gyorsan, szép táma-
dás végén , gyönyörű góllal szerezte meg a vezetést. Az 
ellenfél gyorsan felocsúdott és nagy védekezési hibáinkat 
kihasználva 3:1- re fordította az eredményt A 2. félidei 
gyors egyenlítés után megvoltak a győzelmi esélyeink,de 
több óriási helyzet maradt ki, így meg kellett elégedni az 
1 . ponttal. 
Ifjúsági csapatunk: Mivel sokkal jobban kihasználta 
gólhelyzeteit mint  ellenfele, így magabiztos 9:1 (5:0) 
győzelmet aratott 
Góllövők:Horváth V (4), Szabó B. (2), Kovács K., Dom-

bai , Tót M.           

                    Írta:Finta Mihály 



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 

Sióagárd Polgármestere: 

GERŐ ATTILA 

Tel: 06-20/965-5333 
 

KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATAL 

 SIÓAGÁRDI KIRENDELTSÉGE 
 

Aljegyző: 

Balogh Györgyi 

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. 46. 
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 

Csesznegi Andrea 

Tel: 06-70/197-6343 
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:        8.00-16.30 

Kedd:        8.00-15.30       
Szerda:      8.00-18.00       

Csütörtök: 8.00-18.00       

Péntek:      8.00-13.00   
Szombat:   8.00-10.00     

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 
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 Kirándulás Abaligetre 

          2016. április 27-én az iskolával Abaligetre kirándultunk. Mikor oda-
értünk, mindenki örült, hogy szívhat egy kis friss levegőt. Majd siettünk az 
első programhoz, a cseppkőbarlanghoz. Nagyon gyönyörű volt!! Nekem a 
„Tengeri csiga meg a Hófehérke és a hét törpe tetszett a legjobban. Minden 
más is nagyon szép volt.  
 Ez után egy néni, a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársa végig 
vezetett a tanösvényen. Jó hosszú volt! Miután megbeszéltük, hogy milyen 
fákat, növényeket láttunk, irány a Denevérmúzeum. Ott volt kitömött dene-
vér, nyuszt és bagoly is. A végén még vásárolhattunk is! Nekem nagyon 
tetszett, a többiek is élvezték!  

Írta: Simon Dóra 4. osztályos tanuló  
 

Anyák napja 
 2016. május 2-án, este a Művelődési Házban az óvodások és az is-
kolások verssel, dallal, tánccal köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. 
Műsoruk, ajándékuk szívmelengető, megható volt. Köszönet nekik érte! 

 

mailto:sioagard@interware.hu

