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A báli szezont a Sport Egyesület támogatói bálja nyitotta meg Sióagárdon. 
2008. január 12-én nem a futballpályán, hanem a táncparketten alapoztak az agárdi 
labdarúgók. 
A nagysikerű rendezvényen több mint 100 vendég-, sportoló, támogató, szurkoló-, 
családtagjaikkal együtt vett részt, akik Neumann Zoltán által főzött, kitűnő vaddisznópörkölt 
elfogyasztása után, hajnalig ropták a táncot. 
A jókedvet csak fokozta a tombolanyeremények sorsolása, amelynek bevétele a 
belépőjegyekből befolyt összeggel együtt az egyesület 2008. évi működését 
nagymértékben segíti. 
Hagyomány már, hogy a szervezők meghívnak egy-egy országosan ismert labdarúgó 
szakembert a bálba, ezzel is emelve a rendezvény színvonalát. 
Idén Gellei Imre az NB-I-es Paksi SE vezetőedzője-, volt szövetségi kapitány, az egyik 
legismertebb hazai edző-, volt a vendég, aki feleségével együtt érkezett Sióagárdra. 
Elkísérte őt Haraszti Zsolt a PSE elnöke is a családjával. 
Kilián Máté, a Tolnatáj TV szerkesztője folytatott egy nyilvános, nagyon érdekes 
beszélgetést a vendégekkel, majd az est során a jelenlévőknek lehetőségük volt 
személyesen is beszélgetni és kérdéseket intézni mindkettőjükhöz. 
Mindkét szakemberben nagyon szimpatikus, felkészült, igazi társasági szereplőket 
ismerhettek meg a bál résztvevői. 
Vendégeink nagyon jól érezték magukat Sióagárdon, egy szurkolói felvetésre, amelyet 
Máté István intézett hozzájuk, elmondták, hogy előzetes egyeztetés után lehetséges, hogy 
a sióagárdi csapat megmérkőzhessen a Paks NB-I-es gárdájával 2008-ban. 
Búcsúzóul, már jóval éjfél után, január 13-án, Gellei Imre a következő gondolatokat 
fogalmazta meg: 
„Ma, január 13-án,- (amikor a fiam 20 éves)-, a legnagyobb szeretettel köszöntöm a 
Siaógárdi Futballcsapat szponzorait, vezetőit és játékosait, valamint azokat a jótékony 
támogatókat, akik tiszta szívvel vállalják, ennek a gyönyörű-szép játéknak a megsegítését, 
és olyan lelki harmóniát adtak egymásnak, hogy holnaptól ismét mindenki frissen és 
odaadóan fog tovább tevékenykedni. HAJRÁ SIÓAGÁRD!” 

Ezúton szeretném kifejezni köszöntetemet, és egyben gratulálni a szervezőknek és 
rendezőknek ezért a jó hangulatú és színvonalas estéért! 
2008-ban sok sikert, még több támogatót kívánok a csapatnak és nem utolsó sorban jó 
mérkőzéseket a lekels szurkolóknak! 
 


