
Sióagárd Község Önkormányzata                     2016. Október X. Évfolyam  10. szám 

Köszönöm! 

Kedves Falubelim! 

 

 Az e havi írásom egy nagy köszönömmel kezdődik. Azért, mert szeretném mindenki-

nek megköszönni azt, amit közösségünk érdekében megtett. 

  Köszönöm azoknak, akik rész vettek a falu eseményein, akár szervezésben, segítség-

ben, akár csak résztvevőként. Köszönöm azoknak, akik az idei Szüreti Fesztiválra eljöttek, 

beöltöztek, sütöttek, táncoltak, befogták a lovakat, szerepeltek, vagy csak jól érezték magu-

kat.  

 Köszönöm azoknak, akik részt vettek a Népszavazáson, és megerősítettek abban, 

hogy Sióagárdra nem kell kényszer-betelepítés. Köszönöm azoknak, akik egész évben rend-

ben tartották házukat, pincéjük környékét, amivel szépítették falunk kinézetét.  

 Köszönök mindent, hiszen a falu sikere csak az Együtt elvégzett munka jutalma le-

het. Nem évzárás van, de azért az év aktív része letelt. Lassan vége a kerti munkáknak, szí-

nesbe öltöztek a fák, a hideg már reggelente érezhetően bebújik a ruha alá. Esténként jó né-

ni a kályhaszínházban a játszó lángok tekergő táncát. Jó összejönni este a meleg szobában, 

és elbújni a családdal a kinti világ elől. Eljöttek a nyugodt télies esték is.  

 Kívánom mindenkinek, hogy sok szép élmény érje otthon is, és tudja, hogy vannak 

még emberek a környezetükben, akikre számítani lehet! 

       Köszönöm: Gerő Attila 

        Sióagárd Polgármestere 

Tisztelt Sióagárdiak!! 

 Közmeghallgatás!!!!! 

 Ideje:2016. November 24-én 18.oo kor . 

Helye:  Művelődési ház 

Várunk minden érdeklődőt!!!! 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 2017. évi 

 
 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázatra  

 
 Sióagárd Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is meghirdeti a Bursa Hungari-
ca Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázatot. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.  
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható 
az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intéz-
ményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.  
A pályázathoz csatolni kell: 
1.)  Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 
 
2.) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratokat:  
 

      - árvaság, félárvaság igazolására halotti anyakönyvi kivonat másolata, 
      - szülő, gondviselő nyugdíjjogosultsága igazolására a nyugdíj szelvény,     
      - a munkanélküliség határozatáról készített másolat, 
      - testi fogyatékosság, krónikus betegség igazolására orvosi igazolás, 
      - eltartottak számának igazolására nyilatkozat, 
      - kollégiumi ellátásról a helyt adó, illetve az elutasításról szóló értesítés  
        másolata. 
 

Kérjük a pályázókat, hogy a pályázat indokolásáról sem feledkezzenek meg, mert indokolás nélkül a pályázat 
formai hibásnak minősül ! 
 
A pályázattal kapcsolatos információk elérhetők a www.sioagard.hu  honlapon a „Helyi pályázatok” menüpont alatt, 
vagy beszerezhetők Leicz Péter igazgatási ügyintézőnél. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 8.  
 
         Gerő Attila 
        Sióagárd Polgármestere 
 

Bérelhető!! 

A Margit pince bérelhető családi és baráti összejövetelekre teljes felszereléssel(tányér, pohár,evőeszköz) 

Érdeklődni:a helyszínen vagy telefon:+36-302294-293, +36-74/315-550 

HÍMZŐSZAKKÖR! 

ÚJRA INDUL  2016.oktober 10-től minden hétfőn délután 15.00-17.00.ig a  művelődési házban. 

Téma: A sióagárdi hímzés újra gondolása a mai modern öltözéken. 

 

      Vargáné Kovács Veronika 

Tisztelt Sióagárdiak! 

 Le szeretném írni, mivel így van, és mivel megígértem, hogy a tavalyi települési támogatásból 

(segély) nem kért, és nem is kapott Kilián József és Családja. 

 Ezzel talán egy éves félreértést sikerült tisztázni. 

         Tisztelettel: Gerő Attila 
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Horgászhírek 

 Az idei nyár mozgalmas volt horgász egyesületünk éle-

tében. Július 4-8-ig gyermektábort szerveztünk, melyen egyesü-

letünk gyermekei vehettek részt. A Sió Sárvíz összefolyásánál 

naponta 12-14 gyermek reggel 8-tól délután 5-ig gyakorolhatta 

a horgászást  horgászbot és ágas faragást, valamint a saját fogá-

sú halacskák megpucolását. Egyik este éjszakai horgászatra is 

lehetőség nyílt 11 óráig, melyen a gyerekek és a kísérő szülők is 

jól szórakoztak. A résztvevők ebédet és uzsonnát is kaptak. 

Pénteken a záró rendezvényt Ságiék kistavánál tartottuk meg, 

ahol szalonnát, valamint a saját fogású halacskákat sütöttük 

meg és fogyasztottuk el. A nyitón Gerő Attila polgármester, a 

zárón Gecse Lajos, a TOHOSZ elnöke is megtiszteltek bennün-

ket jelenlétükkel. Köszönet a szülőknek, támogatóknak, akik 

segítséget nyújtottak a tereprendezésben, a napi gyerekfelügye-

letben, a finom ebédek elkészítésében, hogy mindez megvaló-

sulhasson. 

 

 Augusztus 12-én immár második alkalommal rendeztük meg nyári utcabálunkat, melyen több mint 100 fel-

nőtt, és 30-40 gyermek vett részt. A vendégek hajnali 3 óráig mulatoztak. A bálon résztvevők támogatásából finan-

szírozni tudtuk a gyermektábor költségeit. 

 

 

 Augusztus 27-én Nyárbúcsúztató gyermek horgász 

versenyre hívtuk kishorgászainkat Ságiék kistavára, melyen két 

kategóriában díjaztuk a versenyzőket. Nagyok, akik már egye-

dül horgásznak,és kicsik, akiknek még segítenek a szülők. I. 

helyezettek: Fiáth Zalán – Kozma Bence, II. helyezettek: 

Straubinger Balázs – Csécsei Zoltán, III. helyezettek: Wittner 

Dominika, Poór Mátyás. Az eredményhirdetés után finom pap-

rikás krumpli volt az ebéd. 

 

Újra indul a gyerek horgász klub 2016. November 05.-én 

14.00-16.00-ig  Sióagárd Kossuth utca 53. 

Tervezett program háló kötés tanulás 

 

 

 

 Szeptember 10-én volt egyesületünk II. halfogó verse-

nye a harci Sió szakaszon. I. helyezett és egyben a legnagyobb 

hal fogója Marosi János, II. helyezett Búzás Sándor, II. helye-

zett Verbovszky Miklós, Ifjúsági I. helyezett Sebestyén Ákos, 

II. helyezett Straubinger Balázs lett.   

              Pesti Gyuláné elnök 
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Kidobolás szövege 2016.09.18 

SZÜRETI HIRDETMÉNY 

 

Ide figyeljenek fiatalok, vének! 

Közhírré tétetik az agárdi népnek:  

Örömmel közöljük a szomjas táborral, 

Hogy szüreti felvonulás és tánc lesz megfelelő móddal! 

 

Jól érett a szőlő és van elég hordó, 

Jöhet hát a saszla, rizling és oportó! 

Leányvár hangos most a szüretelő néptől 

Álljon fel hát mindenki a számítógéptől. 

Nem kell a Facebook, e-mailek most várnak 

Chaten se írj most üzenetet eladó lánynak. 

 

A jövő szombat legyen jókedvünktől kedves, 

Torkunk pedig az újbortól nedves! 

Kocsi elé fogják az összes  pompás lovat, 

Itt van rá az idő a nyár már az őszbe tolat. 

 

Simon Laci, Katus Józsi, Vörös Jani szívesen látja, 

Hogy kisfalunkban az ifjak lóháton is járnak. 

Hogy bíró, bíróné, jegyző és a párja 

Oly szépek lesznek hogy mindenki meglássa. 

 

Jönnek a táncosok szép szerével sorban, 

Velük vonul  a vendég csapat hosszú tömött sorban. 

Alsónyék, Bátaszék, Őcsény, Hőgyész, Tevel. 

Mind itt lesz ki számít, ha nem hiszed gyere el. 

 

Lagzi Lajcsit hívtuk, hogy vezesse a Dáridót, 

Jött is volna szépen, de lopta az áramot. 

Aki unatkozni akar, forduljon a falnak, 

Ítéletnapig nyugodtan elalhat! 

 

Indul majd a menet az Iskolától a Tájházig, 

Minden leány és legény legyen ott egy szálig! 

És aki tudja, hogy mi a jó mulatság, 

S szereti, ha vidám a szüreti tagság. 

 

Mind csipkedje magát, mutasson jó példát, 

Mulasson hát szépen minden agárdi szép lány. 

A csúnyák se sírjanak, jöjjenek, ne játszanak 

Egy pár fröccs után ők is szépnek látszanak. 

 

Pelyhes állú ifjak, tollasodó vének! 

Úgy szálljon ég felé  jövő szombat az ének, 

Hogy mindenkinek szép emléke maradjon, 

S vén korában is úgy emlékezzék vissza, 

Hogy boldog, ki a bort mértékkel megissza! 

 

Készüljön hát mindenki kinek esze lészen! 

Elő hát a bukszát,hogy új ruha legyen készen. 

Ha nincs pénz ad a Takarék a bátrak ott kérik, 

A kamat kedvező mert nem svájci frankban mérik 

 

Zengjen hát a nóta fel a magas égig, 

Mulassatok vígan a faluban végig, 

Aztán legyen elég bor, búza, békesség, 

Ifjaknak, véneknek kitűnő egészség! 

 

Megyek most már tovább, mert máshol is várnak, 

Hogy hírét vigyem a jövő heti bálnak. 

Sok a dolgom megyek már odább... 

Köszönöm hogy hallgatatok s adjátok tovább. 

 Dicsértessék!! 
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Szüreti Kisbíró beszéd 

Iskola udvari beszéd 

Szeptembernek itt a vége, itt vannak a szüretek, 

Adjon Isten bort bőséggel, szép jó napot emberek! 

Tovaszállt 2 hosszú  év… öregebbek lettünk, 

Kenyerünk javából pár szeletet megettünk. 

Hogy e két év ne hulljon a feledés porába, 

Kezdjük a mondókát időrendben sorjában. 

 

Mikor legutóbb e helyen pergett ez a dob, 

Szüreti mulatság volt, az évi legnagyobb. 

Mondjuk Mátyás igazságos volt a korában, 

De változásnak kellett jönni Vezetőink sorában. 

 

Választás készült akkor, aki csak nevezett, 

Ikszelt is mindenki, kinek a keze nem remegett. 

Dicséretes ötös illeti a falut, 

Mivel a lakosság ¾ része a nagy napon nem aludt. 

 

A magas részvétel azt mutatja elő, 

Mennyire fontos Agárdon a közös jövő. 

Szorgos kezek számolták a szavazatot akkor, 

Jutott is X –ből mindenkinek, ha az nem is az faktor. 

 

Kinek a falu a legtöbb szavazatott adta. 

Gerő polgármester úrnak a bizalmat szavazta. 

Kicsin, falunk szépülése folytatódott bőven, 

Lássuk szépen sorban ahogy haladunk időben. 

 

Felújították az orvosi rendelőt kívül-belül szépen, 

Kapott szép szigetelést, új eszközöket bőven. 

Nem gondolta volna Erika doktornő, 

Míg ő a habokat szelte, hogy megújult a rendelő. 

 

Mire visszatért az Óceáni útról. 

Ámult bámult a változásoktól. 

Meg is nőtt a betegek száma, 

Ki a rendelőre volt kíváncsi, ki Erikára. 

 

Na de elég most a krónikás létből. 

Induljon az, menet mert már forr a légkör. 

Viszket már a talpa a fiatalnak, vénnek, 

Induljon, a menet hadd szóljon az ének. 

 

 Óvoda beszéd 

Itt mulat a falu apraja meg nagyja, 

Búját és bánatát mind otthon hagyja. 

Köszöntünk titeket kedves vendégseregek, 

Mulassatok velünk, igyatok, s egyetek! 

 

Bor folyik, a csapból ihatja, ki bírja. 

Részegségért ki-ki magát okolja. 

Ropjátok a táncot, a kínálást fogadjátok, 

Jó hírét kisfalunknak otthon megmondjátok. 

 

Fussunk végig gyorsan kisfalunkban mi történt. 

Remélem, megúszom az estleges bűntényt, 

Mert vigyázni kell, kérem, kit veszek a számra. 

Nehogy én igyam levét a tréfának. 

 

Beszéltem ma már az orvosi rendelőről, 

Bárki láthatja innen is kívülről. 

Aki járt, bent mert betegségből gyógyult, 

Tudja milyen szépre, modernre újult. 

 

Fordítsuk fejünket az óvoda felé, 

Új ablakok vannak a régiek helyén. 

Régi az óvoda sok gyermek idejár, 

Az épület megszépült épp ideje már. 

 

Örömmel járnak a gyermekek ide, 

Új lépcsőn gyorsan sietnek is be. 

Szülői segítséggel épült meg a lépcső, 

Köszönetet  mondunk reméljük nem késő. 

 

Az óvoda szerencsére nem gyerek mentes. 

A létszám évről évre igen tekintélyes. 

Óvónők, dadusok teszik a dolgukat, 

Míg a szülők végzik munkájukat. 

Nyugdíjas lett ám az Ilike óvó néni!!!! 

Sok dolgos év után nem győztük dicsérni, 

Sok gyermeket neveltél tanítottál szépre. 

Szívünkben hála, köszönet jár érte!!! 

 

Sorolnám tovább a szép falu krónikát, 

De nyújtják már kezembe a jó kis itókát. 

Iszom egy jót tartsatok most velem, 

Addig meg táncoljon a felvonuló sereg. 

 

 

Hotter saroki beszéd 

Adj Isten Agárdiak, fiatalok, vének, 

Meghoztak bennünket e táltosok, mének. 

Hallgasson szavamra kiben emberi a lélek, 

Vagy a paripák rögtön a lábaikra lépnek. 

Annyi friss dolgot szellőztet a krónika, 

Alig győzi majd beszívni a kentek orr lika, 

 

Még mindig a felújításainak, vannak a porondon. 

Oly sok van belőle kiszárad a torkom. 

Iskola, óvoda, Könyvtár és Napközi 

Szépek lettek az ember nézni alig győzi. 

 

Gyógyszertárba járok, tudják már régen, 

Nem hogy megújult?! Gyönyörű lett kérem, 

A Kultúrházunkat hagytam a végére, 

De a belseje rászorul még a szépítésre. 

 

Ám azért lássuk be azt a tényt emberek, 

Annak még mire készülhetnek tervek. 

Amúgy sem kell mindent egyszerre csinálni, 

Legyen mit a népnek kicsit kritizálni. 

 

Kisfalunkban megnyitott a Hagyományok Háza. 

Nehogy azt hidd, hogy egy olcsó pláza, 

Régi tárgyakat, ruhákat szépen őriznünk, 

Mert múltunkat ápolni kötelességünk. 

 

Mivel ti sem és én sem járunk már a fonóban. 

Ezért Civil szervezetek működnek a faluban, 

Nyugdíjas klubnak oly aktívak a tagjaik, 

Hogy a sok programtól sajognak a lábaik. 

 

Polgárőrség, Asszonyklub, meg a Horgászok 

A Fecskék bábcsoport, no meg a Borászok 

Vadászaik lövik a sok szép öreg bakot 

Tornaegyesületnél lehet jobb az alakod 

 

Focisták meg Adácson a bőrfocit rúgják 

Bajnokságot megnyerni sajnos nem tudják 
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Hegyközség a Leányvárból haza viszi 

A finom bort, mit a kedves vendég meg is iszik 

 

Befogom, már lassan a szám egy darabig hallgatok 

Míg a Péter körösztig a néppel ballagok 

Az Agárdi ember vidám, dolgos lélek 

Aki csak tud, jöjjön velünk, amíg szól az ének. 

 

Polgárőrség, Asszonyklub, meg a Horgászok, 

A Fecske bábcsoport, no meg a Borászok. 

Vadászaink lövik a sok szép öreg bakot, 

Tornaegyesületnél lehet jobb az alakod. 

 

Focisták meg Adácson a bőrfocit rúgják, 

Bajnokságot megnyerni sajnos nem tudják. 

Hegyközség a Leányvárból haza viszi, 

A finom bort, mit a kedves vendég meg is iszik. 

 

Befogom, már lassan a szám egy darabig hallgatok, 

Míg a Péter körösztig a néppel ballagok. 

Az Agárdi ember vidám, dolgos lélek, 

Aki csak tud, jöjjön velünk, amíg szól az ének. 

 

 

 Péter Körösíti beszéd 

Falunkban csendesen telnek a napok, 

Pár dolgot most mégis felsorolok. 

Hidegre fordult az idő ez az ősz emberek, 

Lássuk a krónikából mi, ami még feldereng. 

 

Két esztendő gyorsan eltelt, de ne veszítse eszét! 

Ez itt a szüreti nem az őszödi  beszéd. 

Volt gyerekáldás bőven az ifjúság nem volt rest, 

Nem lanyhult a szaporodási kedv és ez ígéretes. 

 

Két év alatt 18 gyerek született, 

Ti vagytok a jövő reményei hát készüljetek. 

Lesz, utánpótlása a falunak tudjuk, 

Büszkék vagyunk rájuk ezt ITT és MOST tudatjuk. 

 

Szüreti felvonulást, ha jövőre nem tartunk, 

Legfeljebb majd Arató ünnepen mulatunk. 

Kettő között a hosszú tél derekára, 

Agárdi disznótoros lesz immár harmadjára. 

 

Addig is etessétek hadd hízzon a koca, 

A versenyre felkészül a böllérek legjobbika. 

Lesz bőven pecsenye, hurka, kolbász. 

Szomjas nem maradsz lesz ott elég borász. 

 

Van ám itt még valami, ami még tervbe van, 

Olyan, amitől mindenki a Sió parton rohan. 

Egy a Sió két partját összekötő kapocs, 

A régi híd helyett egy új, az se baj, ha lapos. 

 

Nem kell rá lánc, fekvő oroszlán sem kéne, 

Annyi kell csak, hogy a két partot átérje. 

Reméljük, a régi addig még bírja, míg jönnek a honatyák, 

és az  elkészült újat ünnepélyesen fel nem avatják. 

 

Tarthatnánk ott minden féle mulatságot, 

Hídi vásárt, Siót átúszó bajnokságot. 

De egyszerűen az is csodadolog lenne, 

Ha végre elkészülne és az ember csak úgy átkelne. 

 

Na de most mulassunk, a tervek megvárnak, 

Tüzes paripáink egy helyben tovább nem állnak. 

Este lesz, mulatság kinek viszket már a talpa, 

Az jöjjön, s a jókedvét otthon ne hagyja. 

 

 

 

Tájházi beszéd 

Mozgalmas a Nyár, főleg az ivóban, 

Ezért kisfalunkból senki nem ment Rióba. 

Olimpiai érem gyűjtése helyett, 

Friss szénával raktuk meg a szekeret. 

 

 

Villanyvezetékre fecskék kiültek, 

Erzsikék a Takarékból is kiköltözzek. 

Dolgoztak sokat,óvták a pénzeket. 

Kívánunk nekik boldog nyugdíjas éveket. 

 

Így a létszám egyre csak fogy, csak apad, 

Lassan kevesebb minta jegybanki alapkamat. 

Ketten maradtak, feladat lesz elegendő. 

Nevükkel nem lesz gond, Andi mind a kettő. 

 

 

Gyerekek!! Felmondott a Kisboltban a Tibi, 

Pedig jól csinálta mi volt hát a bibi?? 

Reggelente a kérdést felteszik mert fontos, 

Az állás még üres, ki lesz a kisboltos?? 

 

Piacon nagy a jövés menés, alku, 

Jöhet mindenki tárva van a kapu. 

Bözsi néni állja még a sarat, 

Nem öregszik semmit, csak fogja a kosarast. 

 

Szeptember van véget ért a hosszú nyár, 

Szüreti felvonulásunk is a végére jár. 

Távolabbi célok éltetnek majd minket, 

Hisz Október 2-án kérdezik a népet. 

 

Utoljára maradt még egy magvas gondolat, 

Dolgozni mértékkel, élni értékkel szabad. 

Mulasson mindenki hajnalig, s pirkadjon, 

2 év múlva az egész falu újra együtt vigadjon. 
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Sport hírek 

 

2016.09.17            6. forduló:      Gerjen- Sióagárd  1:4 (0:2) 

Gerjen: 50 néző, Vezette: Szigeti 

Sióagárd: Bálint- Vajda, Sümegi, Auth, Sági- Győrfi G, Orosz, Vass, Horváth 

P.,- Nagy M., Kovács J. Edző: Szabó Tibor 

Góllövők: Domsa, illetve Nagy M (2), Horváth P., Vass, 

Jók: Horváth P. Nagy M., 

Összefoglalva: Gyenge színvonalú mérkőzésen, győzött a helyzetet kihasználó 

vendégcsapat. 

Ifjúsági csapatunk: 5:0 arányú vereséget szenvedett. 

 

2016.09.25          7.  forduló:  Sióagárd-Dunaszentgyörgy 5:4 (1:2) 

Sióagárd: 100 néző, Vezette: Lengyel 

Sióagárd: Bálint- Vajda (Sólyomvári), Sümegi, Auth (Szabó T), Sági-Győrfi 

G., Vass, Orosz, Horváth P.- Nagy M., Kovács J. Edző: Szabó Tibor 

Dunaszentgyörgy: Szintai- Györgye (Horváth L.), László, Káldi, Probszt- Nagy 

G.(Sólya), Szász, Széperdei (Bor), Major-Fábián, Palló.  Edző: Horváth László 

1. perc:  Győrfi G., pontosan adott középre jobbról és Orosz a bal sarokba 

fejelt. (1:0) 

4. perc: Bal oldali szabadrúgás után kapusunk csak kiütni tudta a labdát és a 

befutó Major a jobb sarokba lőtt.(1:1) 

33. perc: Sági kezezett a 16-on belül, 11-es. Pallóvégezte el a büntetőt, de 

lövését Bálint kiütötte,a befutó Fábián azonban a jobb sarokba lőtt.(1:2) 

46. perc: Sági jól ugratta ki Oroszt, aki kapásból lőni próbált, de a rosszul el 
talált labdája úgy is lőni próbált, de a rosszul eltalált labdája úgy is a bal sarok-

ba kötött ki. (2:2) 

58. perc: Kovács J-t fölvágták a 16-on belül 11-es.Vass jobb alsóba tartó, de 

gyenge lövését a kapus kiütötte. 

60. perc: Kovács  J. ugratta ki Nagy M.-t, aki a vetődő kapus fölött a jobb 

sarokba lőtt.(3:2) 

63.perc: Győrfi G. robogott  el a jobb oldalon, beadást Kovács J. passzolta a 

kapuba.(4:2) 

74.perc: Ismét Győrfi G. futott el a jobbszélén a 16-on belül befelé cselezett, 

majd ballal a hosszú sarokba csavarta a  labdát.(5:2) 

80.perc:  Major lőtt 23 m-ről és levágódó labdája a bal sarokba kötött ki (5:3) 

89.perc: Fábián lefutotta Sümegit, középre adott és befutó Horváth L. a léc alá 

emelt.(5:4) 

90. perc: Tóth Attila 2. sárgalappal kiállította a játékvezető 

Góllövők: Orosz (2), Nagy M., Kovács J., Győrfi G., Illetve Major (2), Fábián, 

Horváth L 

Jók: Bálint, Győrfi G., Orosz, Nagy M, illetve: László, Major, Fábián. 

Összefoglalva: Jók kezdett csapatunk és már az 1. percben megszerezte a veze-

tést. Ezután több hiba is becsúszott a játékba és az ellenfél fordított. 

A 2. félidő első felében szép támadásokat vezetve egymás után 4 gólt rúgott a 

csapatunk, amivel eldöntötte a mecset. A vége azonban nehézre sikeredett,  

de a győzelem megmaradt. A csapat a győzelmet az egyik törzsszurkolónk 

Máté Zoltán emlékének ajánlja. 

Ifjúsági csapatunk: 5:3 (2:2) Csak az utolsó negyedórába tette fölényessé  

győzelmet. 

Góllövők: Horváth V. (2), Bercsényi (2), Pilisi  

 

2016.10.01            8.forduló   Kajdacs –Sióagárd 4:2 (2:1) 

Kajdacs:100 néző, Vezette: Kovács T. 

Sióagárd:Bálint-Auth(Hámori), Horváth P., Sólyomvári (Vadász), Vajda-

Győrfi G., Orosz, Dombi, Sági-Nagy M, Kovács j. Edző: szabó Tibor 

9.perc: Óriási  védelmi hiba után Kapás kicselezte a kapusunkat és az üres 

kapuba lőtt.(1:0) 

16.perc:Gazdag végzett el egy szabad rúgást a bal oldalról és nem túl helyezett 

lövését Bálint kapus bevédte(2:0) 

33.perc: Dombi szabadrúgását az ellenfél kapusa kiejtette és a jó helyen lévő 

Nagy Ma hálóba lőtt.(2:1) 

57.perc: Újabb védelmi zárlat és a bal oldali beadást Gazdag a léc a lá lőtt.(3:1) 

64.perc: Dombi jobb oldali szabadrúgását Orosz 2 m-rőlo a hálóba fejelte (3:2) 

89. perc: Bal oldali szöglet után védelmünk ismét hibázott, és Király P. a bal 

sarokba fejelt. (4:2) 

Góllövők: Nagy M, Orosz, 

Jók: Bálint, Orosz, Nagy M 

Összefoglalva: A szombaton lejátszott mérkőzésen csapatunk tartalékosan 
játszva(sümegi, Vass, Tóth Attila különböző okok miatt hiányzott)nem tudta 

kihasználni az ellenfél gyengeségeit. Az utolsó negyedórában nagy erőket 

mozgósítva támadott, de a helyzetek kimaradtak és az utolsó előtti percben a 

szintén gyengén játszó hazaiak bebiztosították a győzelmet. 

Ifjúsági csapatunk:10 emberrel játszva ,sima 3:0 arányú vereséget szenvedett, 

a nem túl acélos hazaiaktól 

2016.10.09.               9.forduló    Sióagárd– Bátaapáti 4:4 (2:1) 

Sióagárd :80néző Vezette:Horváth T. 

Sióagárd: Bálint-Vajda, Sümegi, Sólyomvári(Dombi), Horváth P.-Győrfi G., 

Vass, Orosz, Sági-nagy M, Kovács J. edző: Szabó Tibor 

4.perc: Jobb oldali beadás utána szabadon hagyott Dudás könnyedén fejelt a 

bal sarokba.(0:1) 

17.perc: Nagy M futott el a bal oldalon a kapus feleslegesen kifutott és Kovács 

J az üres kapuba emelt(1:1). 

24.perc: Orosz jó ütemben indította  Győrfi G-t a jobb oldalon, aki középre 

adott és a befutó Nagy Ma léc alá emelt(2:1) 

46.perc: Sümegi adott rossz helyre egy labdát a 16-os előterében némi kavaro-

dás után Varga R elé került aki az üres kapuba helyezette.(2:2) 

51.perc: Jobb oldalról balra ívelték a vendégek a labdát ami, át szállt a fejek 

felet és a teljesen szabadon hagyott Bahanics N. a kapust kicselezve   bal sarok-

ba lőtt.(2:3) 

69.perc: Kapu előtti kavarodás után a labda Papp elé került, aki az üres kapuba 

fejelt..(2:!) 

77.perc: Dombi indította Győrfi G-t középen , aki a kapust kicselezve az üres 

kapuba passzolt(3:4) 

92.perc: Vajda indította jobb oldalon kiugró Oroszt aki fél fordulattal a hosszú 

sarokba bombázott(4:4) 

Góllövők: Kovács J, Nagy M Győrfi G, Orosz 

Jók:Bálint, Horváth P, Orosz, Nagy M 

Összefoglalva: Csapatunk utóbbi időben rossz szokása szerint negyed órát 

adott az ellenfélnek, aki ezt szerencsére nem tudta kihasználni. Ezután feljött és 

sikerült fordítani. A második félidőt is nagyon rosszul kezdtük, és nagy hibákat 
elkövetve az ellenfél 4.2-re elhúzott. Az utolsó negyedórában mindent egy 

lapra feltéve támadtunk több gól helyzetet is kialakítottunk és a hosszabbítás-

ban sikerült 1 pontot itthon tartani. 

Ifjúsági csapatunk: 10 emberrel játszva 4:2(2:0)arányú vereséget szenvedett. 

Annak ellenére, hogy az ellenfél több óriási helyzetet hibázott el, némi szeren-

csével, döntetlenre is hozhatta volna a mérkőzést. 

Góllövők: Pirisi, Péterbence (11-esből) 

    Finta Mihály 



Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata,  Felelős szerkesztő.: Gerő Attila,  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 HI-
VATAL 

 SIÓAGÁRDI KIRENDELTSÉGE 
 

Aljegyző:  
Balogh Györgyi 
Hétfő:  ügyfélfogadási szünet 
Kedd –Szerda: Harci kirendeltség 
 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, Cím: 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 
Csontos Judit 
Tel: 06-20/403-3721 

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS  
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
Csesznegi Andrea 
Tel:+3670/197-6343 
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: 15-18,  csütörtök: 15-18 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:      8.00-16.00       
Csütörtök: 8.00-16.00       
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 
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Sióagárdi merengő 

 

Az élet sodrásában távol kerültem a szülői 

háztól,  

ám sokszor majdnem elégtem a hazajutási 

vágytól.  

Hiába a nagy távolság, gondolatban sokat 

otthon voltam,  

álmaimban a régi társakkal jó nagyokat fut-

balloztam. 

Lélekben gyakran haza vágyom.  

Nemrég ikreket szült a lányom.  

Szeretek itt is lenni, ahol most lakom,  

de a lányom előtt én is megemelem a kala-

pom. 

Gondolatban sokat az adácsi mezőn járok, 

de tudom, hogy ezekre már hiába vágyok. 

Elmúltak a gyermek évek, melyek rengeteg 

örömöt adtak, 

a sok csínytevéssel a barátok jókat mulattak. 

Megdobban most is a szívem, ha a falunkat 

látom; 

minden hazautazásom nagy izgalommal 

várom. 

Csodálatok ez a kötődés a szülői röghöz, 

nem hasonlítható ez semmilyen örömhöz. 

Mostanában kevesebb utam vezet Sióagárd-

ra, haza, 

mert a nagy családom ide, Budapestre köt 

haza. 

Mégis jó érzés ez a kettős élet, 

remélem, hogy ez sokáig nem ér véget! 

Felüdül a lelkem a rokonokat látva, 

nemcsak előre nézek, hanem sokat is hátra. 

Beszélgetünk a múltban történtekről, 

és a már eltávozott falusi emberekről. 

Az idő kimért léptekkel rohan előre, 

és egyre kevesebbet mehetünk ki a mezőre. 

Az idő kerekének halkan hallatszik, 

fejünkön pedig csak a megkopott ősz hajszál 

hullámzik.   

    

  Málinger Károly 

Budapest, 2016.07.18. 23:00-23:22 

u.i.: A Mónika lányom természetes úton 

szülte meg a Lucát, aki fejjel jött, de a Bori 

farral jött… Hála a Mindenhatónak, egész-

ségesek a lányok. A Borikának tegnap jött 

ki a 4. foga! Üdvözlettel: Karcsi! 

Bp. 2016.08.18. 

A lányok 2016.02.12-én születtek 24 perces 

követéssel! 
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