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A november 11-i Márton nap zárja le a népszokás 

szerint az éves gazdasági munkákat, kezdetét veszi a 

természet téli pihenő időszaka, e napon kóstolták 

meg az újbort és vágtak le először tömött libákat. 

Napjainkban ebből  leginkább a Márton napi liba 

fogyasztása maradt fent. A naphoz azonban Szent 

Márton legendája is kötődik. 

 
Folytatás a 2. oldalon 

TÜDŐSZŰRŐ 
 

Tüdőszűrésre kerül sor 2010. nov-

ember 22-24. között a Sióagárdi 

Művelődési Házban.  

A szűrővizsgálatot évente egy 

alkalommal 40 éves kor felett in-

gyenesen beutaló nélkül lehet 

igénybe venni. 40 éves kor alatt 

azonban érvényes orvosi beutaló, 

valamint térítési díj ellenében vég-

zik el.  

Részletek a Sióagárdi Krónika e 

havi számának mellékletében olvas-

hatnak. 

ADVENT IDEJÉN 
 

Közeledünk az év vége felé, hamarosan megkezdődik advent, és a karácsonyra való készülődés. Mai rohanó vilá-

gunkban olyan kevés időt számunk arra, hogy akár csak egy pillanatra is megálljunk, hogy készüljünk az év legna-

gyobb ünnepére. Az ünnepek előtti lázas készülődéshez mi is szeretnénk hozzájárulni adventi programjainkkal.  

A tavalyi év kezdeményezése volt a karácsonyi kézműves foglalkozás sorozat, melyet idén szintén megrendezünk 

november 24-től, négy alkalommal, szerda esténként a Művelődési Házban. A foglalkozások alkalmával a mozaik-

technika, a díszdoboz és ajándékkísérők készítése, valamint tűzzománc és textil technika fortélyaiba nyerhetnek be-

pillantást.  

Érkezik hozzánk a Mikulás december 5-én;  kiállításra készülnek a művészeti iskola diákjai, és az Asszonyklub 

2010. évi műhelymunka keretében elkészített selyemfestményei is szemlére kerülnek a Gagliarda Kamarakórus ad-

venti hangversenyének estéjén, december 10-én.  

Folytatás a 6. oldalon 

GYERMEKKORI SÜRGŐSSÉGI  

ESETEK  
 

Amikor egy gyermeket hirtelen 

egészségkárosodás ér, igen nagy ijedt-

ség keletkezik. Mindig gondoljunk arra, 

hogy a mi rémületünk semmi ahhoz 

képest, amit a gyermek érezhet. Így 

minden esetben fontos a higgadtság, 

hiszen meggondolt döntést csak így 

lehet hozni, ami alapja vészhelyzet el-

hárításának. 

Általánosan elmondható, hogy a gyer-

mek a szülő érzelmi állapotát is vissza-

tükrözi, így ez egy ördögi kör lehet.  
Folytatás a 2. oldalon 

FALUGYŰLÉS 
 

Összefogással, közös munkával          

Sióagárd felemelkedéséért!  
 

Sióagárd Község Képviselő -

testülete 2010. november 23-án 18 

órakor KÖZMEGHALLGATÁST 

ÉS FALUGYŰLÉST tart a Művelő-

dési házban. 

Kérek minden sióagárdi lakost, 

hogy jöjjön el, és javaslataival segítse 

elő, hogy Sióagárd képviselő-

testületének döntéseiben, a jövőben is 

a lakosság akarata érvényesüljön.  
 

Háry János polgármester 
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MÁRTON NAPJÁN 
 

A legenda szerint a 4. században Szombathely környékén született és a római császár katonájaként szolgáló Márton 

egy különösen hideg téli estén francia honban lovagolva megosztotta meleg köpenyét egy nélkülöző koldussal. Aznap 

éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában. Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta. Jósá-

gáról még életében legendák keringtek, püspökké is szentelték. A (legelterjedtebb) monda szerint Mártont szerénysége 

méltatlannak tartotta e címre, ezért elbújt egy liba ólban. A libák azonban hangos gágogásukkal elárulták, így megta-

lálták és Tour püspökévé szentelték. 
 

A sióagárdi Márton nap tradicionálisan a gyermekek lámpás felvonulásával kezdődött,  ami ritkán adatik meg egy 

városi embernek, hogy egy ilyen csodát lásson az őszi éjszakában. Ezen esemény e falu életében nem egy kötelezett-

ségtől terhes ünnepség, hanem egy jó fennhangú megemlékezés egy olyan emberről, aki a mostani időkben dicső pél-

dakép lehet minden korosztálynak, egy olyan emberről, aki nem feledte ember társait.  

A felvonulókat a művelődési házba érkezve egy kis fogadás várta, majd egy nagy hagyományőrző vacsorával várta a 

Német Kisebbségi Önkormányzat a vendégeket. Ám a vacsora előtt egy színvonalas gyerekműsort láthattunk, melyről 

a helyi óvoda és iskola hallgatói gondoskodtak.  

A Német kisebbségi önkormányzat éves beszámolóját követően a borszentelés és ima kapott szerepet. Mindezek vé-

gén egy egyszerű, de annál ízletesebb ludaskása-lakomát tálaltak a vendégeknek. A nagy eszem-iszom alatt zenekar 

gondoskodott a jókedvről. 
Írta: Kiss Attila moderátor szakos hallgató 

Az eseményen készült fotók megtekinthetőek a www.sioagard.hu weboldal fotóalbum/rendezvények menüpontjában.  

SIÓAGÁRD TV 
 

A Sióagárd Televízióban 2011-től a hirdetések ára 300,- Ft/ hétre változik.  
 

2010 decemberétől a Sióagárd Televízióban látható műsorokat DVD-re írt formában meg lehet vásárolni. Egy 

DVD-re egy műsort írunk fel. Ennek ára 1000 Ft/ DVD, amit a Takarékszövetkezetben, erre előre elkészített csek-

ken lehet befizetni.  

Az befolyt összeg a Sióagárd Jövője Alapítványt támogatja! 

GYERMEKKORI SÜRGŐSSÉGI ESETEK ÉS AZOK ELLÁTÁSA   1 RÉSZ.  
 

 

Egyik legfontosabb teendőnk, hogy nyugtassuk meg a gyermeket. Vegyük hát sorra a gyakoribb helyzeteket: 
Sebek, sebzések 
Minden sérülésnél előfordulhat, hogy a bőrszövet folytonossága megszakad, azaz „seb” keletkezik. A sebzéseknél, attól függő-

en, hogy milyen eszköz, és milyen irányú erőhatás okozta a sérülést különböző formákat ismerünk. (metszett, vágott, szakított, 

horzsolt, zúzott, szúrt, lőtt, harapott) 
 

Minden esetben három szövődményre, illetve kísérő eseményre kell odafigyelnünk, ami problémát okozhat: 

Vérzés: 3 típusa van, minden sebzésnél ennek ellátása a legfontosabb. 

Fájdalom: subjektív, gyermekkorban „egyedileg” kezelendő, állapotrontó hatású. 

Fertőzés: a sebellátás általános szabályainak betartásával minimálisra csökkenthető az esélye. 
 

Sebellátás általános szabályai: 

sérült nyugalomba helyezése, 

seb környékének megtisztítása, a sebzéstől elirányuló mozdulatokkal, Betadinos steril kötszerrel, 

a seb bekötése, a sebfelszínre csak steril kötszer kerülhet, és azt pólyatekerccsel rögzítjük. 
 

Vérzések és azok ellátása: 

Hajszáleres (capilláris) : szivárgó, élénkpiros jellegű, nem jár nagy vérvesztéssel, spontán szűnik. Ellátása steril fedőkötés. 

Visszeres (vénás): bőven, folyamatosan folyó, sötétvörös színű. Ellátása steril nyomókötés, végtag leszorítása tilos. 

Ütőeres (artériás): spriccelve, lüktetve távozik a vér, rövid időn belül nagy vérvesztés lehetséges. A sebzés helyétől függő-

en ellátása ütőeres nyomáspont nyomása, a sérült végtag szív fölé emelése és a steril nyomókötés felhelyezése. 
 

Nyomókötés: steril gézlap a sebbe, majd géztekercs egészben és azt szorosan körülpólyázni. Amennyiben kötszer nem áll 

rendelkezésre bármely ruhadarab használható akként, hogy a nagy vérvesztést megakadályozzuk. Amennyiben a nyomókötés 

átvérzik annak levétele nélkül, egy újabbat kell tenni rá. 

Írta: Elekes Krisztián, mentőtiszt 



 3 SIÓAGÁRDI KRÓNIKA IV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 

  2010. október 10. Sióagárd-Mórágy 4:3 (0:0)   8. forduló 

 

S.: 130 néző, vezette: Farkas Ferenc 

Sióagárd: Szegedi - Dombi, Domokos, Orosz, Páli - Felkert (Lépő), Horváth P., Molnár D., Győrfi Sz., (Vajda) – 

Győrfi G. (Horváth J.), Kész 

Edző: Simon Ferenc 
 

Tapogatózó mezőnyjátékkal indult a mérkőzés. A 10. percben Kész elvette a védőtől a labdát, egyedül tart kapura, de rosszul 

gurított középre, és a védők felszabadítottak. Óriási helyzet volt. A 19. percben a vendégek csatára elvitte Domokos mellett a 

labdát, már csak Szegedivel állt szemben, de kapusunk lábbal nagyot védett. A 30. percben egy jobboldali beadás után a vendég  

csatár kapásból lőtt a bal sarok mellé (kapusunk verve). A 36. percben a bal oldalon ugratták ki az ellenfél csatárát, de óriási 

helyzetben fölé emelt. A 44. percben Győrfi Sz. jól ugratta ki Horváth P.-t, ő egyedül vitte kapura a labdát, de lövését a vendé-

gek kapusa fölé tenyerelte. 

Góllal kezdődött a 2. félidő. Győrfi Sz. szépen adta be a balszélről a labdát, Kész lövése a védőkről lepattant Felkert elé, ő 

rosszul vette át, de aztán szépen emelt középre és Orosz nagy gólt fejelt a jobb sarokba. (1:0) Az 58. percben Molnár D. jobbról 

átlőtte a labdát a bal oldalra, Kész kapásból lőtt, Győrfi G. testtel levette a labdát, majd ballal az oldalhálóba lőtt. 

A 62. percben, szöglet után középre fejelték a vendégek a labdát, az üresen maradt támadó sakk-matt helyzetben három méter-

ről mellé lőtt (óriási helyzet volt). A 63. percben bal oldali szöglet után Kész elé került a labda, és ő öt méterről a felső kapufára 

lőtt. 66. percben Győrfi G., Horváth P. volt a labda útja a jobb oldalon, ő beadta, Vajda kapásból lőtt, de a kapus szépen védett. 

A 67. percben Páli balról ívelt keresztbe Késznek, őt egy csel után a védő felvágta, 11-es. A büntetőből Horváth P. a bal sarok-

ba lőtt. (2:0) A 74. percben Kész balról középre lőtte a labdát és Győrfi G. éppen lekésett a beadásról. A 76. percben egy előre-

vágott labdával kiugrott a vendég csatár, becselezte magát a 11-es pontig, majd egy lövő csel után az üresen maradt társához 

passzolt, aki szép gólt lőtt. (2:1) A 87. percben egyenlítettek a vendégek, jobb oldali szabadrúgás után, középre fejelték a labdát 

és a szabadon maradt csatár a hálóba fejelt. (2:2) 

Peregtek az események, mert egy perc múlva ismét vezettünk. Baloldalról kb. 25 méterről szabadrúgásból Molnár D. óriási 

erővel lőtt a léc alá. (3:2) A 89. percben ismét Készt lökték fel a 16-oson belül, a bíró azonban a 16-os vonalánál adott szabadrú-

gást. A labdának Kész szaladt neki és nagy erővel lőtte a bal alsó sarokba. 4:2. És még mindig nem volt vége, a 90. percben egy 

ellentámadás után védőink elaludtak, és a vendég támadó a 16-osról középről, laposan a jobb sarokba lőtt. (4:3) 

Összefoglalva: nagy iramú, változatos, izgalmas, a második félidőben hét gólt (és egy csomó gólhelyzetet) hozó mérkőzésen, 

jól szórakoztak (főleg a hazai) a nézők. 

Góllövők: Orosz, Horváth P., (11-esből) Molnár D., Kész 

Jók: Szegedi, Horváth P., Molnár D., Kész 

Ifi csapatunk 5:0 (3:0)-ra győzött. 
 

   

  2010. október 17.  Bonyhádbörzsöny-Sióagárd  4:0 (3:0) 9. forduló 
 

Bonyhádbörzsöny: 50 néző, vezette: Tinnyei 

Sióagárd: Szegletes - Dombi, Domokos, Orosz (Horváth J.), Répás (Győrfi Sz.)- Győrfi G. (Vajda), Horváth P., 

Molnár D., (Lépő), Páli - Kész, Kertai 

Edző: Simon Ferenc 
 

Rosszul kezdődött, és mint kiderült, rosszul is folytatódott a mérkőzés. Már az 5. percben megszerezték a hazaiak a hazaiak a  

vezetést. Jobb oldalról belőtt szabadrúgás után Répás lábáról a bal sarokba perdült a labda, öngól. (1:0). A 22. percben Kertai 

egyedül kapura, de a jobb sarok mellé lőtt. (óriási egyenlítési lehetőség volt). A 29. percben Domokos elvette a labdát, de Szeg-

letes kifutással mentett. A 36. percben bal oldali szöglet után a vendég támadó, az elalvó védőink között a jobb kapufa mellől 

fejelt a hálóba (2:0). A 39. percben Szegletes és Domokos nem értették meg egymást, mindegyik elhagyta a labdát, és a közbe 

ugró vendég csatár a hálóba lőtt (3:0). 

A 2. félidőből alig telt el négy perc, és ismét gólt kaptunk. Domokost ellökték nem messze a felező vonaltól, és két támadó 

vitte Lépőre a labdát, majd bal oldalról középre gurított és a befutó társa a bal sarokba lőtt. (4:0).  A 82. percben Horváth P. bal 

oldali szögletét Kertai 2-3 méterről fejelte fölé. A 88. percben Horváth J. jobb oldalról középre adott, és Kertai elől a védők az 

utolsó pillanatban mentettek. 

Összefoglalva: A gyorsan bekapott szerencsétlen gól megzavarta csapatunkat, a védőink több hibát követtek el a szokottnál, 

csatáraink pedig kihagyták a nagy helyzeteket.  A Börzsöny győzelme megérdemelt, de a gólkülönbség túlzott. 

Jók: Horváth P., Kész 

Ifi csapatunk 2:0-ra győzött. 

 

 

Folytatás  

SPORT HÍREK 
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2010. október 24. Sióagárd-Pálfa 4:2 (2:1)   10. forduló 
 

Sióagárd: 110 néző, Vezette: Minker Norbert 

Sióagárd: Szegedi - Dombi, Domokos (Horváth J.), Lépő, Páli-Horváth P., Molnár D. (Vajda), Győrfi Sz. (Bogáncs)

- Kész, Kertai 

Edző: Simon Ferenc 
 

Az első negyed óra a vendégek fölényével telt el. A 17. percben Molnár D a baloldalról lőtt be szabadrúgást Orosz középre 

fejelte a labdát, de Kertai szintén fejjel fölé ívelt. Egy perc múlva Kertai jó ütemben ugrott ki a védők közül, de messziről, a bal-

oldalról a kapus kezébe emelt. A 19. percben Győrfi Sz. balról adott középre, de Horváth P. bevetődve a kapu mellé emelte a 

labdát. Peregtek az események, mert a 20. percben a vendégek megszerezték a vezetést. Jobbról rúgták a kapura a szabadrúgást, 

Szegedi középre öklözte ki a labdát és a befutó vendégtámadó a 16-osról kapásból a jobb sarokba lőtt. (0:1) A 21. percben már 

egyenlített is csapatunk. Dombi jobbról középre emelte a labdát, és a szabadon hagyott Kertai a bal alsó sarokba fejelt. (1:1)  

A 23. percben Kész a 16-on belülről, balról éles szögből kissé elhamarkodva fölé lőtt. A 29. percben Kertai tört kapura a balol-

dalon, kicselezte a kapust, majd lövés helyett középre gurított és a befutó Horváth P. fölé emelt. A 32. percben Páli balról 40 

méterről ívelt a másik oldalra és Kész kapásból mellé lőtt (lett volna idő levenni a labdát). A 33. percben szabadrúgáshoz jutott 

csapatunk, amit a sértett Kertai végzett el kb. 20 méterről balról. A bal alsó sarok felé csavart labdája a kapus előtt megpattanva 

jutott a hálóba. (2:1) A 38. percben Kész vette el a védőktől a labdát, rávezette a kapusra, majd túlságosan is önzetlenül középre 

gurított, de a védők Kertai elől felszabadítottak. 

A 2. félidő jól kezdődött, mert a 49. percben újabb gólt szerzett csapatunk. Történt, hogy a Győrfi Sz. nagy partdobása után,  a 

labda Horváth P. elé pattant, aki a bal sarokba lőtt. (3:1) A 75. percben háromhúzásos akcióból rúgott újabb gólt csapatunk; 

Orosz hosszú előrevezetését Kertai fejjel Kész elé csúsztatta, aki a kifutó kapus mellett a hálóba lőtt. (4:1). A 80. percben Vajda, 

Horváth J., Vajda háromszögelés után az utóbbi jobbról, éles szögből lőtt, de a kapus nagyot védett. Az utolsó percben szépítet-

tek a vendégek. A vendégcsatár balról befelé cselezett, a védőink csak kísérgették, és végül középről 20 m-ről a bal sarokba lőtt. 

(4:2) 
Összefoglalva: jó színvonalú, izgalmas mérkőzésen a sok (11 db) gólhelyzetet kidolgozó csapatunk magabiztosan győzött. 

Góllövők: Kertai (2), Horváth P., Kész 

Jók: Lépő, Orosz, Molnár D., Kész, Kertai 

Ifi csapatunk az utolsó percekben lőtt góllal 2:1-re (1:1) győzött. 

 

  2010. október 31.   Kajdacs-Sióagárd 2:4 (1:2)  11. forduló 
 

Kajdacs: 100 néző, vezette: Hartung 

Sióagárd: Szegedi - Dombi, Domokos, Lépő, Répás (Felkert) – Horváth P., Orosz, Tóth F., Páli - Győrfi G. (Vajda), 

Kertai (Győrfi Sz.) 

Edző: Simon Ferenc 
 

Már a hetedik percben megszerezte a kajdacsi csapat a vezetést. Domokos fölött átfejelték a labdát, Szegedi rossz ütembe futott 

ki, a csatár átemelte fölötte a labdát, és a hálóba fejelt. (1:0) 

A 12. percben orosz nagy labdával indította Győrfi G.-t, aki jó ütemben lőtte középre a labdát, és a berobbanó Kertai a bal föl-

ső sarokba fejelt. (1:1). A 14. percben egy 22 m-es lövés Domokoson megpattant és Szegedi nagy védéssel hárított. A 16. perc-

ben Répás fölött elment a labda, a kifutó Szegedi elütötte az ellenfél támadóját, 11-es. A büntetőt Szegedi kiütötte. A 30. percben 

Tóth távolról kapura csavarta a labdát az a fölső kapufáról visszapattant és a befutó Kertai a hálóba fejelt. (1:2) 

A 71. percben Horváth P. jobb oldali  szögletét Kertai fejjel megcsúsztatta és a befutó Domokos előrevetődve szép gólt fejelt. 

(1:3) 
A 82. percben jobb oldali beadás után védőink elméláztak, és az üresen hagyott támadó kapásból a bal sarokba lőtt. (2:3) A 88. 

percben Tóth 20 m-ről a kint álló kapus fölött gyönyörűen emelt a léc alá. (2:4) 

Csapatunk gyenge játékkal is magabiztosan győzött. 

Ifi csapatunk 2:0-ra győzött, és sorozatban a hatodik győzelmét aratta. GRATULÁLUNK! 

 

Tudósító: Finta Mihály 

SPORTHÍREK 

HIRDETMÉNY 
 

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 131/2010. (XI.02.) számú határozatával a község rendezési 

tervének 5. számú módosítását határozta el. 

A testület kéri a sióagárdi lakosokat, Sióagárdon ténykedő vállalkozókat, civil szervezeteket, illetve minden érdekeltet, 

hogy amennyiben javaslata, észrevétele van a rendezési terv módosításával kapcsolatban, azt 2010. december 31-ig tegye 

meg - írásos formában - a hivatalban. 
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IV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM SIÓAGÁRDI KRÓNIKA 

PROGRAMSOROLÓ 
 

November 20. 19 óra Művelődési Ház 

A Sióagárdi Hagyományőrző Egyesü-

let Erzsébet-Katalin bálja 

 

November 23.  18 óra Művelődési 

Ház 

Közmeghallgatás, falugyűlés 

 

November 24. szerda 18 óra  

Karácsonyváró kézműves foglalkozás: 

Mozaik 

Vezető: Szűcs Józsefné 

 

November 27. Művelődési Ház 

Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesületének 

Erzsébet-Katalin bálja 

 

December 1. 18 óra 

Karácsonyváró kézműves foglalkozás: 

Díszdobozok, és ajándékkísérők 

Vezető: Vargáné Kovács Veronika 
Szükséges eszközök: körző, olló, ceruza, nagy lyukú 

tű 
 

December 5. 17 óra 

Mikulás – Tüskeböki Mikulásváró   

műsora 
 

December 8. 18 óra 

Karácsonyváró kézműves foglalkozás: 

Tűzzománc 

Vezető: Nagy Eszter 
 

December 10. 19 óra 

A Sióagárdi Általános Iskola diákjai-

nak kiállítása 

A Gagliarda Kamarakórus Adventi 

hangversenye 
 

December 12. 13-17 óra 

Adventi vásár az Iskola udvarán 
A vásáron való részvétel szándékot jelezzék a Műve-
lődési Házban.  

 

December 12. 17 óra 

A Fecske Bábcsoport műsora 
 

December 15. 18 óra 

Karácsonyváró kézműves foglalkozás:  

Textil 

Vezető: Gulyás Éva 
 

December 18. 9-12 óra   

Karácsonyi játszóház gyermekeknek 
BABA-MAMA 

 

A gyermekkori agresszióról tart előadást 2010. november 25-én 18 óra-

kor Béndek Ferencné Ildikó gyermekpszichológus a Művelődési Házban.  

LEÁNYVÁSÁR 
 

A Pécsváradi Leányvásáron járt a Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület 

október 16-án. Az esemény egyben a Muharay Elemér Népművészeti Szövet-

ség minősítő rendezvénye is volt. A két napos rendezvény alatt 23 együttes 

mutatkozott be, előadásaikat neves  szakmai zsűri minősítette. A szakmai ta-

lálkozón együttesünk  a „Rozmaringkötő” c. koreográfiáját mutatta be, mely-

lyel kiváló minősítést szerzett.  

Gratulálunk! 

TOLNA MEGYEI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET 

A Népi Iparművészeti Tanács 2010 november 11-i ülésének döntése alap-
ján Dr. Say Istvánné szalma-, csuhé-, gyékénytárgy készítő eddig elért ered-

ményei, és beadott pályázata alapján a népi iparművész cím használatára 
jogosult! GRATULÁLUNK! 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
Sióagárd-Fácánkert Községek  

körjegyzőségének ügyfélfogadási ideje 

Hétfő:   ügyfélfogadási szünet 

Kedd - Csütörtök: 8.00-12.00  

  13-16.00 

Péntek:   8.00-13.00 

Elérhetőség: Kossuth L. u. 9. 

Tel.: 74/437-295 

E-mail: sioagard@sioagard.hu 

http://www.sioagard.hu      

 

ORVOSI RENDELŐ 

Cím: Kossuth u. 46.  

Tel: 74/437-051  

Dr. Kovács Éva 

Tel: 20/947-0258   
 

VÉDŐNŐ 

Csontos Judit 

Tel: 20/426-7744, 74/437-022 
 

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS  

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

Székelyi Anikó Tel: 74/437-022, 74/443-825 

Fogadóóra: szerda 10-12 óra 

GYÓGYSZERTÁR 

Cím: Kossuth u. 6.  

Tel: 74/437-098 

Hétfő, Kedd: 11-13 óra 

Szerda: 16-18 óra 

Csütörtök, Péntek: 11-13 óra 
 

KÖNYVTÁR 

Cím: Kossuth u. 2.  

Vezető: Schüller Ákosné Hedi 

Hétfő: 17-19, szerda: 10-12, péntek: 15-19 

óra 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ 

Cím: Kossuth u. 1.  

Vezető: Gergely Judit  

Tel: 74/437-309  

Email: muvhaz@sioagard.hu 

A Teleház nyitva tartása: 

Hétfő: 13-17 óra 

Kedd: 8-12 és 15-19 óra 

Szerda: 8-12 óra 

Csütörtök:8-12 15-19 óra 

Péntek: 8-14 

Szombat: 8-12 

Falugazdász fogadóórája 

Szerda: 13-16 óra, Csütörtök: 8-12 óra 
 

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 

ADVENT IDEJÉN 
 

Idén immár ötödik alkalommal rendezzük meg adventi vásárunkat, ahol 

helyi kézművesek, közintézmények, és civil szervezetek kínálják majd por-

tékáikat december 12-én, itt újra lehetőség nyílik a Hímzésmúzeum vala-

mint a Lakomakönyv megvásárlására is.  

Ugyanezen a napon a mutatja be műsorát a Fecske Bábcsoport 17 órai 

kezdettel a Művelődési Házban. 

A karácsonyvár programsorozatot végül a gyermekek kézműves játszóhá-

za zárja majd december 18-án 9-12 óráig.  

 

Kedves Olvasók! Programjaink mindenki számára nyilvánosak, szeretet-

tel várjuk Önöket!  

Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő.: Gergely Judit, megjelenik: 

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

www.sioagard.hu 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HIRDETÉSEI 

 

Adventben hétfőn és szombatonként reggel 6 órakor hajnali Misét tartunk. 

Adventi gyertyagyújtás minden vasárnap a Szentmise előtt lesz. 

A betegeket első csütörtökön december 2-án 14 órától látogatja Plébános 

úr. Szintén a betegekhez  karácsonyi gyóntatásra december 20-án délelőtt 

9 órától megy. 

December 8-án Szeplőtelen fogantatás főünnepén ünnepi Misét tartunk 17 

órai kezdettel. 

December 24-én az éjféli Mise este 22 órakor kezdődik. Előtte 21.30 órá-

tól betlehemi játékot ad elő a hagyományőrző egyesület. 

December 25-én és 26-án az ünnepi Mise délelőtt 10 órakor kezdődik. 

Karácsonyi Szentségimádási napot december 19-én vasárnap tartunk. 

Ezen a napon reggel 8 órakor  Szentmise, majd Szentségkitétel lesz. Szin-

tén ekkor 15 órától ünnepélyes Szentségimádással zárjuk a napot. 

Január 1-én  10 órakor kezdődik az ünnepi Szentmise. 

Január 2-án 10 órakor Mise, 15 órakor Szentségimádás lesz. 

Kedves Gyerekek és Felnőttek! 
 

A Fecske Bábcsoport kórhatár nélküli előadásra hív 
minden kedves érdeklődőt 
 

2010. december 12-én, 17 órától a Művelődési Házba. 
 

 

Műsorunk keretein belül bemutatásra kerül a 2010-ben 

az Országos Gyermekbábosok Találkozóján arany minősí-

tést nyert fekete színházas darabunk is. 

A belépés díjtalan, adományokat a bábcsoport további 

sikeres működésére köszönettel elfogadunk. 
 

Fecske Bábcsoport 

mailto:sioagard@interware.hu

