
Sióagárd Község Önkormányzata                       2016. Április X. Évfolyam  4. szám 

 

Kedves Falubelim! 
 

 Az áprilisi Krónikában mindenkit érintő kérdésre szeretnék választ adni.  

Az idei nyárhoz köthető programokról van szó. Azért is szeretnék róla írni pár szót, mivel 

egy nagy tévhit van közszájon, hogy nincs pénze az Önkormányzatnak, és hogy minden 

program elmarad. 

 Tény, hogy az idei évben két rendkívüli költség is terheli költségvetésünket. Nagy-

ságrendileg 7 milliós plusz költséggel kell beszállni a helyi Óvoda működésébe, 3 millió fo-

rintot pedig a településrendezési tervre kell fordítanunk. Mindkettő olyan rendkívüli kiadás, 

ami nem jelentkezik a következő években. Szerencsére ki tudjuk gazdálkodni mindkettőt.  

 Sajnos azonban ez az összeg elviszi az idei évre már megjelenő többletet, amit új be-

ruházásokra tudtunk volna fordítani.  

 Ez azonban nem azt jelenti, hogy a megszokott dolgainkról le kell mondani. Igaz, 

hogy a majális elmarad, de ennek egy oka van, hogy május elsején hazai pályán játszik a 

focicsapatunk, így egyszerre mindkettőt nem lehet megtartani. Megpróbáljuk pótolni majd! 

 Ezen kívül minden program megtartásra kerül, ugyanolyan színvonalon, ahogy eddig. 

Felsorolnám, hogy mindenki be tudja írni a naptárába: 

 

Május 16. (hétfő)  Sióagárdi Búcsú  

Május 20.    Ünnepi testületi ülés 

Május 28.    Gyermeknap és Falunap 

Június 18.    Országos Halfőző Verseny 

Szeptember 17.   Szüreti felvonulás – bál 

 

Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinken! 

 

Boldog Anyák napját szeretnék kívánni minden Édesanyának, 

 jó érettségit a végzősöknek, és kellemes időt  

a kertekben dolgozóknak!  
 

 

        Gerő Attila 

        Sióagárd Polgármestere 

MÁJUS 11-ÉN 9.00-10.00 ÓRA   SZELEKTÍV KUKA ÁTVÉTEL 



   2 

         A NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI 

 2016 Január 30-án rendeztük meg Évnyitó Farsangi Összejövetelünket  72 fő részvételével. A mulatság 

előtt rövid tájékoztatót tartottunk a múlt év eseményeiről. 

 Február 7-én Busójáráson vettünk reszt a tolnai nyugdíjasok meghívására,  ahol 11-en vettünk részt.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 Február 13-án nagy számmal voltunk jelen a falu II. Disznótoros Mulatságán. Hét fővel beneveztünk a 

kolbásztöltő versenyre, ahol a 3. helyet értük el. Forralt bor kategóriában az 1.és 3. helyet  Kabarc Katalin és 

Ambrus Ági forralt borai nyerték el.  A pálinka versenyben  a Sióagárd Pálinkája megtisztelő címet Gábriel 

János  kapta.  A délután folyamán egy  nyugdíjas nótacsoport kovácsolódott össze a Tambura zenekar kísére-

tében.   Sok szeretettel köszöntöttük a Sióagárdi Nyugdíjas Egyesület alapító vezetőit , Szabadi Mihályt, id. 

Dombi Ferencet és Málinger Józsefet. Ezúton szeretnénk megköszönni a  becsületkasszában összegyűjtött 

pénzt a Nyugdíjas Egyesület számára. 
 

 

 Március 4-én közgyűlést hívtunk össze az új alapszabály ismertetésére. Az itt elhangzott észrevételeket 

lehetőség szerint beleépítettük a tervezetbe. Egy rövid ismertető hangzott el az anyagi helyzetünkről, majd 

tájékoztatást adtam  az ez évi kirándulásokról. 
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Március 8-ra hirdettük meg nőnapi rendezvényünket. Nagy-nagy számú 

segítséggel sok szendvicset készítettünk.  65  nőtagot  köszöntöttek fel férfi 

tagjaink , 65 szál szegfűvel, valamint 65 szál tulipánnal tisztelt meg ben-

nünket Gerő Attila polgármester úr.   Köszönjük!  

 

Írta: Somlai  Gáborné elnök 
 

 

TAVASZ, NÖVÉNYEK,  

ALLERGIA 
 

 

  Végre kétség kívül megérkezett a tavasz, olykor pedig már egé-

szen nyárias is az időjárás. Mindezzel együtt jár a növények virágzása is, mely általában szívet melengető 

látvány, a lakásban is szívesen látjuk a virágokkal teli vázákat, de sokunknak a keserves napokat jelenti 

mindez. Az ok pedig a pollenallergia. 

 Sokan nem is gondolnak rá, hogy allergiával van dolguk, hiszen a tünetek, mint az orrfolyás, gya-

kori tüsszentés akár egy megfázás jelei is lehetnének ilyen szeszélyes időben. Azonban, ha minden évben 

ugyanakkor fordul elő nem kizárt, hogy allergiával van dolgunk. A tüsszentés és orrfolyás mellett gyakori 

tünetek a szemviszketés, orrdugulás, bőrviszketés, vagy a duzzadt nyálkahártya. Minden esetben érdemes 

először orvoshoz fordulni annak érdekében, hogy eldöntsük miről is van szó. 

 Az allergia nem csak a felnőtteket érintheti, hanem már egészen fiatal gyermekeket is. Elhanyagol-

ni nem szabad, mert akár asztmatikus tünetekig is súlyosbodhat. Különösen fontos tudni azt is, hogy mi-

lyen növény okozza a gondot, hogy a későbbiekben akár fel is tudjunk rá készülni. Erre már egy nagyon 

egyszerű allergia-teszttel lehetőségünk is van, mely során vérből vagy karcolással ki lehet deríteni, hogy 

van-e olyan növény, étel vagy esetleg rovarcsípés, amely számunkra veszélyt jelenthet. Ha ez megvolt utá-

na már pollen-naptár segítségével könnyedén ki tudjuk számolni, mikor számolhatunk allergiás tünetekkel. 

Ha pedig a rovarcsípést megemlítettem, számukra a tavasz és a nyár is veszélyes időszak. Nekik érdemes 

szakorvossal egyeztetve ebben az időszakban olyan készítményt maguknál tartani, amely a heves allergiás 

tüneteket csökkenti csípés esetén. 

 Egyre elterjedtebb a gyógynövények használata is. Megfelelő problémára használva kétség kívül jó 

hatásuk lehet – közismert például a kamilla gyulladáscsökkentő hatása -, de használatuk előtt nem árt meg-

győződnünk róla, hogy nem vagyunk-e érzékenyek az adott növénnyel szemben. Mindemellett pedig a leg-

fontosabb, hogy bármibe kezdünk, előtte kérjük ki szakember véleményét. Egy otthon rosszul végzett kúrá-

val csak sokkal nagyobb kárt tehetünk 

       Írta: Szabó Kata védőnő 

Köszöntjük 
 a leendő 

 első osztályosokat! 
 
 
 
 

2016. április 25-én megtörtént a 
beiratkozás az általános iskola 
első évfolyamára. Örömmel fo-
gadtuk a 12 nagycsoportos óvo-
dást, akik itt a sióagárdi iskolá-
ban kívánják megkezdeni tanul-
mányaikat. Nagy szeretettel vár-
juk őket szeptemberben! Kíván-
juk, hogy töltsék kellemesen a 
nyári szünetet, és vidáman kipi-
henten, tanulni vágyva érkezzen 
el az első tanév számukra. 
 

          Üdvözlettel: a tanító nénik. 
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SIÓAGÁRDI KARIKÁZÓ 
részlet a Honismeret című folyóiratban (2011/4) megjelent tanulmányból 
 

„A falusi közösségben élők emberöltők alatt kialakult íratlan szabályok szerint élték életüket. Ezek alap-

ján szervezték a mindennapi munkát és a szórakozást egyaránt. A fiatalok korosztályok szerint bandának 

nevezett közösségekbe szerveződtek. Már 12 éves kor után elkezdődött a bandázás. A kezdeti időben vala-

kinek a házánál gyűltek össze a lányok, és felnőttek felügyelete alapján tanulták meg a rendet. Majd a 

templom melletti téren elfoglalták helyüket, ahol tavasztól őszig minden vasár - és ünnepnap délután össze-

gyűlve játszottak, karikáztak, és természetesen várták a legényeket. Karikáztak, ami azt jelentette, hogy 

körbeálltak és énekszóra táncoltak. Az idő múlatásának ez a formája olyan archaikus, hogy kimutatható a 

középkori lánctáncokkal való rokonsága. Ebben a formájában egyedülállóan csak itt a sióagárdi közösség-

ben maradt fenn.  (Bővebben lásd: Martin György: „A magyar körtánc és európai rokonsága” c. tanulmány-

kötet) 

A vasárnapi litánia után gyülekeztek a lányok. Ha hárman-négyen együtt voltak, már összeállt a karika, 

megszólalt a nóta, és így volt ez minden vasárnap tavasztól őszig folyamatosan, mert a karikázás annyira 

nem számított táncnak, hogy még a nagyböjt idején is járták a lányok. De a táncmulatságok is karikázóval 

kezdődtek, és a táncok szünetében is ezzel töltötték a lányok az időt. A karikázó nem csak játék, nemcsak 

tánc volt, hanem része volt a mindennapi életnek, melyben a lányok megmutathatták magukat. Magatartá-

sukat, ruhájukat, szépséges és eladó önmagukat. 

A sióagárdi karikázóval több helyen is találkozhatunk a folklórral foglalkozó szakirodalomban. 1951-ben 

jelent meg Sz. Szentpál Mária szerkesztésében a „Völgységi táncok” című kiadvány. A benne lévő leírások 

egy, a korábbi években Váralján készült filmezés alapján születtek. A váraljai gyűjtés szakértői: Kovács 

László filmes, Pálfy Csaba néprajzos és Szentpál Olga koreográfus. 

Ebből a könyvből érdemes idézni a karikázó leírását: „A maga egyszerűségében szinte monumentális 

tánc. Jóformán egyetlen fokozás. Halk, egészen csöndes kezdet után kissé megelevenedik, és tükörsima 

gyors ridázás a vége. A lépések igen aprók, úgyszintén a ringások és az ugrások. A szoros körforgás az ele-

jén úgyszólván meg-megakad, a folytatásban megújultan nekilendül, és a végén a forgás folyamatosan sima 

és kiegyensúlyozott. A gyors lábmozgás olyan sima és súlytalan, mintha a szél hajtaná. A törzs, a fej moz-

dulatlanok. 

A lányok szoros körben, hátul keresztezett kézfogással úgy fognak kezet, hogy balkezükkel fogják egy-

más jobb csuklóját, jobb kezükben zsebkendőt tartanak. 

A tánc három lépésből áll. Mindhárom lépést igen mértéktartóan és szűken járják. 

Az egyes lépéseket tetszésszerinti számban ismétlik.” 

Ez a leírás szinte telitalálat.  Minden mondata jószemű megfigyelőre utal, a fogalmazás tömör, pontos, és 

egy kicsit még költői is. Egyszerű, letisztult formák, a lépéseken semmi felesleges, és ugyanakkor monu-

mentális, mert a nyugalom, és a békés összetartozás feszül a karikában. A szerkezet olyan világos, mint a 

parasztember élete. A lépések olyan simán szabályozottak, mint ahogy egy húron pendül az egyívású lá-

nyok minden gondolata. 

A leíró figyelmét egy, valami fontos dolog azonban elkerülte. Mégpedig az, hogy a lányok mozgása, és a 

rajtuk lévő ruha összhangja együttesen meghatározó. A lépések nagyságát, a kör meg-megakadó mozgását 

az emberi test, és a rajta lévő, vele egységet képező ruhadarabok harmóniája formálta ilyenné. „ A törzs és 

a fej mozdulatlanok” szerepel a leírásban. Igen, mozdulatlanok, mert a lányok derekát mereven tartják a 

fehérszoknyák és a felsőszoknya kötései, derekukon a pruszlik szorítása megközelíti a főúri dámák fűzői-

nek szorosságát, a nyakukba kötött gyöngysorok rendje nem mozdulhat el, és a fejüket forgatni illetlen do-

log. 
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De a ruha mégis táncol. A kiadványban leírják a három alaplépést, amit a lányok akkor táncoltak. A le-

írás azonban csupán a lábak mozgását mutatja be, a lépések irányát, nagyságát. A lábak mozgása csupán 

csak egy eleme a táncnak, az egész test és a rajta lévő ruha harmóniája adja a mozgás lényegét. A szoros 

összefogódzás következtében a körben lévő lányok mozgása egységes egész, így a látvány teljessége a ka-

rikában táncoló lányok és a rajtuk lévő ruha ingásából áll össze. 
 

 Az alaplépés, amit a folklórtudomány Far-Öer lépésnek nevez aszimmetrikus 4+2 negyedes motí-

vum. Szentpál Olga így írja le: „ Bal lábbal rézsút irányhoz közelítve oldalt lépnek o + Jobb lábbal kifelé 

forgatott térddel a bal lábfő elé keresztbe lépnek o + Bal lábbal oldalt lépnek o + A testsúly a bal lábon 

marad, jobb lábukat talpon csúsztatva a bal mellett a föld fölé emelik, mialatt az egész testükkel balra dől-

nek o + jobb lábbal helyben lépnek o + ebben a helyzetben maradnak o”. 

 

Ha pontosak akarunk lenni, akkor a leíráshoz hozzá kell tenni az alábbiakat. A motívum első két fázisá-

val egyértelmű, de finom lendülettel megindítják a kör mozgását, majd a harmadik fázissal lefékezik és 

megállítják. Ennek következtében szinte majdnem az egyensúlyvesztés határáig áttolódik a testsúly a lá-

nyok bal lábára, a negyedikben a jobb láb hangsúlytalanul közelít a balláb felé. A mozgás lefékezésének 

következményeként a lányok szoknyája balra lendül. Az ötödik fázis csupán egy testsúlyáthelyezés a jobb 

lábra, mire a szoknya harangja a holtpontot elérve elindul jobbara, és ez a lendület csak az ismétlés első 

fázisára fejeződik be. Így a karika meg-megszakadó, balra haladó mozgását a szoknyák eggyé olvadó ha-

rangozása teszi teljessé. 

A leíró a monumentális jelzőt használta. Hogy így látta, abban része volt a tempónak, mely végtelen 

nyugalmával az együvé tartozás, a rend és a nyugalom kifejeződése. Az íratlan szabály szerint mindennek 

meg volt az ideje. Vasárnap délután a templom és a hősi szobor között, vagy a mulatságok szünetében a 

karikázásnak volt ideje. Akkor minden egyes lánynak és a bandának is, amelyhez tartozott, ez volt a létezé-

si formája. Nem volt más dolga, nem kellett sietnie sehova, így hát teljes lényével átadhatta magát a közös 

ének és a mozgás örömének.” 

   Írta: Szabadi Mihály 
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                                                          TISZTELT MEZŐGAZDASÁGI  
                    ERŐGÉP TULAJDONOS! 

 
 
Csapadékos időjárási körülmények között, főként a mezőgazdasági tevékenységgel érintett területe-

ken, a földutak és az aszfaltozott, betonozott utak kereszteződésének közelében megnő a sárfelhordás koc-
kázata, amely fokozott veszélyt jelent a közúti közlekedés résztvevőire. 

Kérem, hogy a földútról aszfaltozott, betonozott útra történő ráhajtás előtt távolítsák el a járművükön 
található olyan szennyeződéseket, amelyek később az útra rakódhatnak és veszélyeztethetik a közlekedés 
biztonságát! Nemcsak a járművön, hanem a vontatványon lévő darabos szennyeződések eltávolítása is in-
dokolt! 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 7. §-a szerint: 
„(1) A közutat, a közúti jelzést megrongálni, beszennyezni, a közútra a közlekedés biztonságát vagy 

zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat kitenni, kidobni nem szabad. 
(2) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közúti közlekedés 

biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkezett veszély elhárítá-
sáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájé-
koztatni. 

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: 
KRESZ) ugyancsak meghatározza az utak igénybevételének feltételeit. A KRESZ 63. §-a szerint: 

„(1) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biz-
tonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkező veszély elhárításáról 
gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztat-
ni. 

(2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat - amely a szilárd 
burkolatú utat beszennyezheti - el kell távolítani.” 

Az előbbiekben feltüntetett jogszabályi előírások megsértése szabálysértési eljárást von maga után. 
A balesetek és a bírságok elkerülése érdekében kérem a fenti szabályok betartását! 

 
                                                                      Balogh Györgyi aljegyző megbízásából: 
        Baky László hatósági előadó 
 

 

 

 

 

016.05.04-én (szerdán) a Baba-Mama 

klub keretein belül  

RINGATÓ FOGLALKOZÁS  

esz a sióagárdi könyvtárban! 

A Játszóház kezdete 10:00 óra 

  11:00-től pedig a zenés foglalkozás indul. 

Foglalkozásvezető: László Virág 
 

Bővebb információ kérhető: Szabó Kata, 

védőnőtől  (+3630/2758-472)  

Várunk mindenkit nagy szeretettel!  

 

 

Tisztelt Érdeklődők! 

 

Tavaszi „ vér frissítés” : ÚJ KÖNYVEK 
érkeztek a könyvtárba! Ha esténként van 

egy kis szabadideje, ha unja a TV műsoro-

kat, ha saját ízlése szerint válogatna, ké-

rem látogassa meg a könyvtárat, találunk 

olyat ami Önnek tetszik! 

Ha már tudja, hogy mit olvasna, és nálunk 

nincs meg, az Országos Dokumentumellátó 

Rendszeren (ODR) keresztül szinte bármit 

meg tudok szerezni. 
 

Látogassanak meg,  

szeretettel várok Mindenkit! 

                              Schüller Hedi  könyvtáros 
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                    SPORT HÍREK 
                      2015/2016   Tavaszi rajt 

12.forduló 
Fadd-Sióagárd 1:2 (0:2)       2016. 03.20. 

 

Fadd:250 néző,  Vezette: Horváth T. 
Sióagárd: Bálint-Auth, Sümegi, Kelemen, Vajda-Győrfi 
G.,Tóth Adrián (Sólyomvári), Orosz, Horváth P-Schaffer, 
Tóth Attila, Hámori. 
Edző:Srakó Tibor 
11.perc: Auth jobb oldali szabadrúgását a magasra ugró 
Orosz szép fejessel küldte a jobb sarokba. 0:1   20.perc: 
Schaffer ugrott ki a jobb oldalon, egyedül tört kapura, 
lövése a kapusról Tóth Attila elé pattant, aki az üres ka-
pura passzolt. 0:2   66. perc: a kapusunkkal szabálytalan-
kodó Tóth Andrást a játékvezető kiállította.   78. perc: 
Orosz szerelését a játékvezető szabálytalannak látta és 
büntetőt ítélt, amit Szűcs R. a bal sarokba lőtt. 1:2 
Góllövők: Orosz, Tóth Attila illetve Szűcs R. (11-es) 
Jók: Sümegi, Tóth Adrián, Orosz, Horváth P., Tóth Atti-
la. 
Összefoglalva: csapatunk fegyelmezetten, bátran és na-
gyon összeszedetten játszott, de sok hibával. A gyorsan 
megszerzett gólok után könnyű győzelem volt kilátásban. 
De nem így történt, mert a nagy helyzetek kimaradtak.  A 
betalált góltól az ellenfél nekibátorodott és mindent egy 
lapra téve támadt. Ekkor csapatunk elbizonytalanodott, a 
labdákat csak előre vagdosták és nem játszották meg, így 
a vége izgalmasan alakult. a csapat győzelme megérde-
melt. 
Ifjúsági csapatunk: szorosabb 1. félidő után fölényes 8:1 
(3:1)arányú győzelmet aratott. 
Góllövők: Simon Gy. (2) Dombi, Horváth V., Tóth M., 
Kovács K., Hajdú, Szabó B. 
 

13. forduló 
Sióagárd-Kajdacs  5:2   (2:1)   2016. 03. 27. 

 

Sióagárd: 130 néző.     Vezette:Álló T. 
Sióagárd:  ifj. Szakó T.- Auth, Kelemen, Tóth Adrián 
(Sólyomvári), Vajda (Hámori)-Győrfi G.(Szabó P.), 
Orosz, Simon Gy., Horváth P.-Schaffler (Sági), Tóth At-
tila (Nagy M.)  Edző: Szabó Tibor 
Kajdacs:  Takács-Király R., Kőrösi (Farkas A.), Kapás-
Szalai, Orsós ( Lengyel), Szendi, Varga, Gazdag- Király 
P. Simon B. (Farkas J.)   Edző: Kovács Dénes 
19.perc: Győrfi G. jobbról középre lőtte a labdát és a be-
robbanó Orosz gyönyörű csukafejessel a jobb sarokba 
küldte a labdát. 1:0    29.perc: Jól ugratták ki a jobb olda-
lon Szalait, aki a rosszul helyezkedő védőink között a 
kapura lőtt. 1:1    30.perc: Horváth P. jobb oldali szögle-
tét Schaffer a jobb felső sarokba fejelte. 2:1    52.perc: 
Nagy M. bal oldali beadását Orosz felhőfejessel küldte a 
jobb felső sarokba. 3:1    59.perc: Orosz a kaputól 28m-re 
mellre vett egy előre ívelést, majd egy pattanás után nagy 
gólt lőtt a bal felső sarokba. 4:1    75.perc:Jól ugratták ki 
Király P.-t a jobb oldalon, aki a kifutó kapus mellett oko-
san emelt a jobb sarokba. 4:2    89.perc: Szép támadás 
után Nagy M. elé került a labda a jobb oldalon, aki éles 
szögből a  bal felső sarokba bombázott. 5:2 
Góllövők: Orosz(3), Schaffler, Nagy M. ill. Szalai,Király 
P. 
Jók: Kelemen, Simon Gy. , Orosz, Nagy M. ill. Kőrösi, 
Gazdag, Király P. 
Összefoglalva:az első negyed óra után nem úgy nézett ki, 
hogy csapatunk fölényes győzelmet arat. Az ellenfél a 
mezőnyben jól játszott, igyekeztek pontosan passzolni és 
szorosan fogtak embert. 

Orosz szebbnél szebb góljai azonban megtörték őket, így 
sikerült nagy arányú győzelmet aratni, úgy, hogy csapa-
tunk nagyon sok hibával játszott. 
Ifjúsági csapatunk: már 4:0-ra  is vezetett és ezután ala-
kult ki a szintén 5:2 (4:2)- es győzelem. 
Góllövők: Horváth V. (3) Pilisi, Győrfi A. 
 

14. Forduló 
Gerjen-Sióagárd 1:1   2016. 04.02. 

 

Gerjén: 70 néző, Vezette: Szigeti 
Sióagárd: Solymári- Auth, Sümegi, Kelemen, Vajda-
Győrfi G., Orosz,  Simon Gy., Horváth P., Sági (Szabó 
P.)-Schaffler (Szabó T.)   Edző: Szabó Tibor 
25.perc: Gyors ellentámadást vezettek a harciak, Gyenis 
elfutott a bal oldalon és a 18m-ről éles szögből a hosszú 
sarokba bombázott. 1:0  42.perc: Simon lövése a védőről 
Sági elé pattant, aki 12m-ről rosszul találta el a labdát, de 
így lett jó, mert a gyenge lövés a kapufáról hálóba ván-
szorgott. 1:1 
Góllövő: Sági Jók: Sümegi, Vajda, Simon,  Orosz 
Összefoglalva:  csapatunk gyorsan eldönthette volna a 
találkozót, de 3-4 óriási helyzetet is elhibáztak. Ezután a 
gerjéniek váratlanul megszerezték a vezetést, amit a fél-
idő végén sikerült kiegyenlíteni. A 2. félidőben nagy harc 
folyt a győzelemért, de mindkét csapat kihagyta helyzete-
it, így az eredmény igazságosnak mondható. 
Ifjúsági csapatunk: gyenge játékkal, sok kihagyott hely-
zettel 2:0 (0:0) arányú vereséget szenvedett. 

 
15. Forduló 

Madocsa-Sióagárd  9:1 (3:0)   2016. 04. 10. 
 

Madocsa:100 néző, Vezette:Kovács T. 
Sióagárd: Bálint (Kelemen)-Auth,  Sümegi, Tóth Adrián, 
( Sólyomvári) Sági- Győrfi G., Orosz, Simon,  Horváth P.
- Nagy M., Schaffler (Vajda)   Edző: Szabó Tibor 
1perc: Jobb oldali hazai szöglet után a labda Éger elé 
került, aki 8m-ről a léc alá lőtt. 1:0   18.perc: Bal oldali 
beadás után a szabadon  hagyott Wenhardt a léc alá fejelt. 
2:0  37. perc: Jobb oldali beadást Wenhardt vágta a léc 
alá. 3:0   51.perc:  Bal oldali szöglet után Kern a  bal  
alsó sarokba fejelt. 4:0   58. perc: Szép támadás után 
Nagy M. elé került a labda, aki a bal alsó sarokba lőtt 8m-
ről. 4:1   63.perc: Bal oldali szögletet követően ismét 
Kern csúsztatott fejjel a bal alsó sarokba. 5:1   65.perc: 
Jobb oldali szöglet után ezúttal Böde fejelt a léc alá. 6:1 
75. perc: Araczkit nem támadták meg a védőink és 23m–
ről a jobb sarokba bombázott. 7:1   85.perc: Bal oldali 
beadás után Sümegi saját kapujába fejelt (öngól)  8:1 
88.perc: Bal oldali beadás után Süvöltős a bal alsó sarok-
ba fejelte a labdát. 
Góllövők: Nagy M.   Jók: Auth, Orosz, Simon 
Összefoglalva: csapatunk kissé megilletődve kezdett és 
már az első percben gólt kapott. Ezután két óriási helyze-
tet hibáztak el, amit az ellenfél góllal büntetett. A 2. fél-
időt jól kezdtük, de ismét 3-4 óriási helyzet maradt ki, az 
ellenfél pedig könnyű gólokat lőtt. A kapott 9 gól 6 fejes-
ből született és ebből 4 szögletet követően. Furcsán hang-
zik, de csapatunk a mezőnyben jól játszott és a nagy gól-
helyzetek alapján még nyerési esélyei is voltak, amit el-
szalajtottak. 
Ifjúsági csapatunk: tartalékosan, szintén sok helyzetet 
kihagyva 3:0 (1:0) arányú vereséget szenvedett. 
 
 

Írta: Finta Mihály 
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Szombat:   8.00-10.00     
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ISKOLA 
Cím: Sióagárd, Kossuth u. 2. 
Tel: 74/437-016 
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Tel: 74/437-079 
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Szeretettel meghívjuk a  
   

 KARIKÁZÓ TÁNC VISELETEI 
c. kiállításra 

 
 

Helye: Hagyományok Háza 

Ideje: 2016. Május 3. du.18 óra. 

  

Program: 
  

Karikázó: a Sióagárdi Hagyományőrző  
Egyesület előadásában   

 
 

Köszöntő: GERŐ ATTILA Polgármester 
 

A viseleteket bemutatja és a kiállítást  
megnyitja: Szabadi Mihály, Csokonai és 
Bessenyei díjas koreográfus és népművelő, 

 

majd  
rövid kisfilm a sióagárdi karikázóról.  

 

A kiállításra szeretettel vár minden 
 sióagárdit és  érdeklődőt az   

 

   Értéktár Bizottsága    
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