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Októberben már több évre visszamenően egészségnapot szer-

vez Csontos Judit védőnő. Idén 26-án, először az óvodában, 

majd 27-én az iskolában zajlott le a gyerekek által várva-várt 

esemény.  

Az ovisok a délelőttöt a Sebestyén Elvira által levezényelt, 

tartásjavító tornával kezdték, pillanatok alatt jó hangulatba került 

a csapat. Ezután gyümölcsös puzzlekirakás, festés, színezés, 

gyümölcssalátakészítés, és végül a legizgalmasabb feladat követ-

kezett: a bekötött szemmel való gyümölcs- és zöldségfelismerés. 

             

Folytatás a 2. oldalon 

 
A KUTYÁK MIKROCHIPPEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA 

 
Az állatvédelmi törvény módosítása szerint 2013. január 1-től a négy hónapnál idősebb ebek csak transzponderrel 

(mikrochippel) ellátva tarthatóak. A kutya mikrochippel történő ellátásáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia. A 

mikrochip beültetése bármely állatorvostól kérhető, díja a jogszabály szerint legfeljebb 3500 Ft lehet, mely magában 

foglalja a regisztrációs díjat is. A mikrochip csak azonosításra szolgál. A bőr alá injektált rizsszem méretű passzív 

jeladó biztosítja az elveszett kutya azonosítását, hogy az a legrövidebb úton visszakerülhessen gazdájához.  

Kérünk minden kutyatulajdonost, hogy keresse állatorvosát, és gondoskodjék kutyája mikrochippel történő ellátá-

sáról.  

Kérjük továbbá, hogy – az állatorvos által kiállított igazolás alapján – a beültetett mikrochip sorszámát, a beültetés 

időpontját és az állatorvos nevét szíveskedjenek bejelenteni a községházán. 

                                                                                                                              dr. Varga Katalin körjegyző  

 
Az Általános Iskola vezetősége köszönetet mond mind-

azoknak, akik a fémhulladék gyűjtés felhívására vasat, 

színesfémet, fémhulladékot szállítottak a napközi udva-

rára, vagy ajánlottak fel. 

A hulladékgyűjtés eredményeként közel 150.000.- Ft 

gyűlt össze, ezt az összeget a tornaterem felújítására 

fordítja az iskola . 
 

                                                Szűcs Józsefné Tagintézmény-vezető 

 
Szeretnénk megköszönni a Sióagárd Jövője Alapítvány 

támogatását az óvoda szépítésében és fejlesztésében 

nyújtott támogatásért. 
  

                                              Horváth Andrea Tagintézmény-vezető 

ADVENTI  VÁSÁR  
 

Az Adventi vásárt december 16-án 

(vasárnap) 13-17 óráig tartjuk az iskola 

udvarán.  

Akik árusítani szeretnének, jelentkezzenek a Művelődési 

Házban, hogy a helyeket ennek megfelelően tudjuk kiala-

kítani. Azok jelentkezését is várjuk, akik a csere-bere 

börzére szeretnének helyet kérni.  

Aki kitart és megvárja a zárórát, Sióagárdon még soha 

nem látott meglepetésben lesz része…Hogy mi lesz az? 

A megfejtést a Sporthírekben, a 9. és a 10. forduló között 

találják meg. 
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EGÉSZSÉGNAP AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN 

 
A tízórai is az egészség jegyében készült, lencsekrémes kenyér, csíra, sok-sok zöldség és gyümölcs került az asztal-

ra. A feladatok egésze mind az egészséges táplálkozás fontosságát hangsúlyozta, amire a védőnő szerint már egész 

kicsi kortól nevelni kell a gyerkőcöket.  

Másnap az iskola adott helyet az egészségnapnak. A tanulók több csoportra osztva versenyeztek egymással, a fel-

adatok közt itt szerepelt szelektív hulladékválogatás, puzzlekirakás, egészséges és egészségtelen ételek szétválogatá-

sa és a szembekötős ételfelismerés. Az állomásokon Háry János polgármester, dr. Varga Katalin jegyző, a pedagógu-

sok és Csontos Judit védőnő várta a tanulókat. Igazi versenyhangulat volt, itt a jó magatartásért idén pluszpont is járt. 

Mindenki jól érezte magát, és a gyerekek már most nagyon várják a következő évi „bevetést”. 
 

Az eseményről készült fotók a www.sioagard.hu oldalon tekinthetők meg. 

MÁRTON-NAP 
 

November 9-én került megrendezésre a már hagyomá-

nyos módon zajló, Német Nemzetiségi Önkormányzat által 

szervezett Márton-nap.  

A különleges hangulatú lámpás felvonulás este 18 óra-

kor indult az óvodától. A Művelődési Házhoz érve a gyere-

kek izgatottan foglalták el a megvendégelésükre díszített 

termet, ahol zsíros kenyér, ropogtatnivaló és meleg tea várt 

rájuk. Miután mindenki jóllakott és átmelegedett, elkezdő-

dött az ünnepi műsor.  

A pár nappal korábban lezajló német versmondó verseny 

díjazott óvodásai és iskolásai szavaltak, majd zenés-táncos 

darabot adtak elő.  

Őket a Mórágyi Német Nemzetiségi Tánccsoport követ-

te a színpadon, műsorukkal a Német Nemzetiségi Program-

sorozat részeként léptek fel, és igazán jó hangulatot terem-

tettek az est folytatásához.  

Hámoriné Glück Terézia megtartotta a Nemzetiségi Önkormányzat éves beszámolóját, majd elfogyasztásra került 

a ludaskása és jópár palack újbor. Éjszakába nyúlóan folytatódott a beszélgetés és a zenés est.  
 

                                                       Az eseményről készült fotók a www.sioagard.hu oldalon tekinthetők meg. 

* ADVENTI BÖRZE * 
Az Adventi Vásár napján, azzal egyidőben, az iskola udvarán egy csere-bere jellegű börze is helyt kap, ahová mindenki elhoz-

hatja, árulhatja, elcserélheti - ahogy tetszik - a kinőtt, nem használt, nem tetsző dolgait, gyerekek játékait stb. Ez a vásár nem 

jótékony célú, minden portéka olyan áron cserél gazdát, ahogy a felek megegyeznek. A részvételi szándékot kérem jelezzék a 

Művelődési Házban! 

Az advent szó latin eredetű, jelentése megérkezés (az Úr érkezése), eljövetel. A kará-

csonyra való előkészület ideje, kezdete pedig András naphoz (november 30.)  

legközelebb eső vasárnap.  
 

Falunkban is, mint minden korábbi évhez hasonlóan, készülődünk Advent idején. Az asszonyklub segítségével meleg fű-

szerillatú mézeskalácssütést szervezünk november 29-én (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel. Amit kérünk, hogy minden-

ki hozzon magával sodrófát, kiszúróformát és mindenféle díszítőanyagot (kókuszreszelék, dió, mák, franciadrazsé – ez a  

legszebb - tökmag stb. 
 
December 6-án du. 17 órakor érkezik meg hozzánk a Művelődési Házba messze Lappföldről a Mikulás. 
 
December 8-án 17 órakor hármas kiállítás megnyitóra készülünk. A Művelődési Házat megtöltik a szebbnél-szebb alko-

tások. A nagyterem falait az Általános Iskola Művészeti csoportjának munkái díszítik majd, a díszterem pedig Rell Jakab-

né Kata fali textilképeinek, valamint a zombai Fetzer János fából készült dísz- és használati tárgyainak, alkotásainak ad 

helyet. 
 
18 órai kezdettel a Gagliarda kamarakórus adventi hangversenyt ad. 
 
A következő alkotó délután december 13-a (csütörtök) 17 óra lesz. Kézműveskedni fogunk, csuhéból, szalvétából, mo-

zaikokból karácsonyi dekorációkat készítünk. 

http://www.sioagrd.hu
http://www.sioagrd.hu
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EGYÜTT A” HÍVATLAN LÁTOGA-

TÓK” ELLEN!” 

Tisztelt állampolgár, tanya és hétvégi ház 

tulajdonos ! 

A szekszárdi borvidék történelminek nevez-

hető, mivel itt már közel kétezer éves múlt-

ra tekint vissza a szőlőtermesztés.  

A borkultúrának köszönhetően a Szekszárdi Rendőrkapitányság 

igen kivételezett helyzetben van, hiszen Szekszárd környékén 

közel 4500 tanya található.  

A természeti kincseknek – folyók, holtág, tavak- köszönhetően 

Fadd-Dombori üdülőterületen közel 750  hétvégi ház és nyaraló 

várja a pihenni vágyókat.  

Sajnos a közösség méretétől függetlenül is bekövetkezhet, hogy 

potenciális célpontjaivá válunk a bűnözőknek.  

Könnyelmű dolog feltételezni, hogy ez velünk nem történhet meg. 

Kis odafigyeléssel, egymás segítésével megelőzhetjük a bűncse-

lekményeket. 

Mindezekhez kívánunk most hozzájárulni a kiadványban sze-

replő tanácsokkal ! 

A nyílászárókon történő behatolás elleni védekezés egyik bizton-

ságos megoldása a hevederzár használata. Hétvégi házuk valam-

ennyi nyílászárójára szereltessenek rácsot, hiszen így az elköve-

tőknek több időt kell szánni a sikeres bejutásra!  

Amikor haza indulnak ne felejtsék el becsukni az ablakokat, be-

zárni a bejárati- és a teraszajtót. Ha van a nyaralóban elektronikus 

riasztórendszer, mindenképpen aktiválják!  

Ha hosszabb ideig nem tartózkodnak a nyaralóban, értékes hír-

adástechnikai, háztartási eszközöket és egyéb kisgépeket ne 

hagyjanak az épületben! Az ott maradt értékekről pedig ajánla-

tos leltárt készíteni (típus megjelöléssel, gyári számmal, ismerte-

tőjegyekkel, esetleg fényképpel).  

Vegyék fel a kapcsolatot  polgárőrséggel valamint a SZŐLŐ-

SZEM MOZGALOMMAL.  

Amennyiben nyaralójukban tartózkodnak, akkor sem árt az óva-

tosság. Napközben is zárják be a bejárati ajtót, kertkaput !   Amíg 

a kert hátsó végében dolgozik vagy esetleg csak kint pihen, a 

nyitva hagyott kapun, ajtón keresztül a tettes gond nélkül bejuthat 

ingatlanába és észrevétlenül távozhat értékeivel együtt.  

Ha kiskertjükben szerszámtároló van, a mechanikai biztonság 

minimális követelményeit itt is meg kell teremteni. Ha van az 

építményen ablak, célszerű ráccsal ellátni. Az ajtót ajánlott biz-

tonsági zárral, valamint komolyabb lakattal bezárni.  

Tájékoztassa szomszédjait, ha hosszabb ideig nem keresi fel kis-

kertjét, hétvégi házát! Kérje meg őket, hogy figyeljenek ingatla-

nára!  

Kérjük, hogy Önök is fordítsanak figyelmet lakókörnyezetükre, 

szomszédjaikra!  Amennyiben gyanús személyek, gépkocsik 

mozgását észlelik, ezt nyomban jelezzék a rendőrség felé!  

Ha Önhöz betörtek, azonnal értesítse a rendőrséget! Ne 

változtassa meg a helyszínt, mert ez megnehezíti a nyomok 

rögzítését és későbbiekben az elkövetők felkutatását!  

Szőlő Szem Mozgalom ( Őrség ) 

Civil társadalmi bűnmegelőzési mozgalom 

A mozgalom célkitűzése között a közösségi összefogás kialakítá-

sa, a társadalmi bűnmegelőzés feltételinek megteremtése és a la-

kosság aktív védekezésének elősegítése, önvédelmi készségének 

fejlesztése is szerepel. 

Koordinátor : Balogh László 06 30 388-94-81 

 

Mezőőrök elérhetőségei : 

Molnár István 06 30 377- 40-24 

Lisztes- , Fadd- , Fuksz-, Sauli-,Nagy Mihály-, Szalai-, Bence-, 

Agárdi-völgyek, Borkút, Mözsi hegy, Palánki hegy, Szent Mihály 

dűlő, Hidas sziget 

Scheidler Antal 06 30 377-40-25 

Bakta, Bartina, Csacska, Kisbödő, Nagybödő, Bödői –tető, Balre-

mete, Tökös, Kerékhegy, Rövid-völgy, Hosszú-völgy, Tatai- 

völgy, Jobbremete, Benedek-völgy, Előhegy, Bottyán hegy, 

Balparászta, Bagó-völgy, Cserhát tető, Bence-völgy, Németh J. 

völgy, Hidaspetre, Malomoldal, Gyertyános, Batt. 

Füredi Antal 06 30 377-40-23 

Iván-, Gyűszű-, Porkoláb-, Csötönyi-, Baranya-völgyek, Kerékhe-

gyi tető, Faluhely, Gesztenyés, Istifán-gödre, Józan dűlő 

Jakab Ottó 06 30 377-78-81 

Cinka, Szilfán alul, felül, Szőlőhegy, Tóth-völgy, Strázsahegy, 

Görögszó, Almás, Szilas,   
 

INGYENES SEGÉLYHÍVÓ TELEFONSZÁMOK 
 

Rendőrség : 107 

Mentők : 104 

Tűzoltók : 105 
 

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 

7100 Szekszárd, Mészáros L. utca 19-21. 

Tel.: 06/74-501-100 
 

Szekszárdi Rendőrkapitányság 

7100 Szekszárd, Várköz utca 4. 

Tel.: 06/74-501-100 
 

SzekszardRK@tolna.police.hu 
 

www.police.hu/tolna/szekszard 
 

Ingyenesen hívható 

24 ÓRÁS ÁLDOZATSEGÍTŐ VONAL 
 

06-80-225-225 

Áldozatsegítő Szolgálat : www.kimisz.gov.hu 

www.tettprogram.hu  

* BÖRZE * 
 

Ismét jótékonysági ruhabörzét szervezünk. Feleslegessé vált, megunt, de mások számára még használható ruhaneműt, láb-

belit, játékokat, használati tárgyakat várunk, amit egy jótékonysági vásár keretében fogunk árusítani. A befolyt összeget 

jótékony célra fordítjuk, a megmaradt portékákat pedig jótékony szervezeteknek továbbítjuk.  

A börze időpontja: 2012. november 27. (kedd) 16-18 óra. Felajánlásaikat várjuk november 26-ig (hétfő) a Művelődési 

Házba 8-16 óráig! Az eddig behozott adományokat ezúton köszönjük! 

mailto:SzekszardRK@tolna.police.hu
http://www.police.hu/tolna/szekszard
http://www.kimisz.gov.hu
http://www.tettprogram.hu
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GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK  

FIGYELEM! 

KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ! 

Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. feb-

ruár 1-21. között tartandó országos kamarai választásokkal MEGALA-

KUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A tör-

vény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor 

összes szereplője, így a gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az 

egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes köztes-

tületnek.  

Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése, verseny-

képességének növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült 

közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.  

HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30.  

A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30-ig kötelesek 

bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül 

(www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántar-

tásba vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezett-

ségüket.  

AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB REGISZT-

RÁLJON, MERT A NOVEMBER 30-I  

HATÁRIDŐ A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL-

RE NÉZVE JOGVESZTŐ!  

REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu 

SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ!  

Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen 

igénybe veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában (lista: 

umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász hálózatnál is.  

A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A RE-

GISZTRÁCIÓT:  

06-80-911-078 ill. regisztracio@agrarkamara.hu.  

Az Agrárkamara ezen felül november hónapban regisztrációs fogadóórá-

kat is szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségé-

vel kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját.  

Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!  

 AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODA: 

7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22. I. em.  

Grénus István 20/532-6867  

 
 
 

 
 

PROGRAMSOROLÓ 

Művelődési Ház 
 

november 24., 18 óra  

Évzáró taggyűlés vacsorával  
Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesülete  

 
november 27., 16-18 óra  

BÖRZE!  

Továbbra is várjuk a Művelődési Házba  

a felajánlott ruhákat, játékokat stb. 
 

november 29., 16.30  

Adventi készülődés  
mézeskalács sütés  

kiszúróformát, sodrófát, díszítő diót,  

mákot, tökmagot, kókuszreszeléket stb.,  

mindenki hozzon magával! 
 

december 1. (szombat) 14 óra 

TÁMOP „Építő közösségek” 

szakmai megnyitó 
 

december 6., 17 óra  

Mikulás napi ünnepség 
 

             december 8., 17 óra   
Garay János Ált. Isk. Sióagárd,  

Művészeti Tagozat rajzkiállítása 

művészeti vezető: Tápai Kovács Anna 
 

Rell Jakabné Kata, textiles, textilkép alkotó 

kiállítása 
 

Fetzer János, fa dísz- és használati tárgy-

készítő kiállítása 
 

Gagliarda Kamarakórus  

adventi hangversenye 

helyszín: Művelődési Ház, 18 óra 
 

december 13., 17 óra 

adventi készülődés 

csuhézás, szalvétatechnika, mozaik készítés 
 

 december 16.   
Adventi vásár 

helyszín: Iskolaudvar, 13-17 óra 
 

 

A Német Nemzetiségi Nap egyik finomságának receptjét Ambrus Pálné, 

Ági néni osztja meg velük 
 

Diós stangli 
 

25 dkg cukor  25 dkg darált dió  1 citrom reszelt héja 

1 egész tojás  1 tojás sárgája 

 

A felsorolt hozzávalókat összegyúrjuk, ujjnyi vastagságúra kisodorjuk. A 

megmaradt egy tojás fehérjét 13 dkg cukorral kemény habbá verjük és a 

tésztára kenjük. Végül 1 cm–es vékony rudacskákra szeleteljük, sütőben 

kiszárítjuk. Nem kell sütni!  
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SPORTHÍREK  2012/13-as bajnokság 

8. forduló, 2012.10.07., Sióagárd-Gerjen 1:1 (1:1) 

Sióagárd: 130 néző 

Vezette: Botos 

Sióagárd: Szegletes – Dombi (Czinege), Orosz, Simon J. (Sólyomvári), Győrfi Sz. 

(Páli)- Horgos (Vajda S.), Horváth P., Tóth F., Brill – Kész, Tóth A. 

Edző: Szabó Tibor 

5. perc: jobb oldali vendég szabadrúgás után védőink elaludtak és a befutó támadó 

a bal sarokba fejelte a labdát (0:1) 

23. perc: Brill 22 m-ről középről lövésre szánta el magát és a jól eltalált labda a bal 

alsó sarokba vágódott 1:1 

Összefoglalva: A védői figyelmetlenség miatt gyorsan bekapott gól megzavarta 

csapatunkat. A viszonylag gyors kiegyenlítés után is sok hibával játszottak és 

több nagy gólhelyzetet is elhibáztak. A befejezés előtt néhány perccel Brill szabá-

lyos gólját a játékvezető les címen visszavonta. Óriási tévedés volt. 

Jók: Horváth P., Tóth F., Kész 

Ifjúsági csapatunk: Könnyed játékkal biztos 9:0 (3:0) arányú győzelmet aratott. 

Góllövők: Szabó B. (3), Sümegi (2), Feller, Horváth V., Bogáncs, Sági 

9. forduló, 2012.10.14., Pálfa – Sióagárd 0:6 (0:1) 

Pálfa: 60 néző 

Vezette: Hartung 

Sióagárd: Szegedi – Czinege (Dombi), Domokos, Sólyomvári, Győrfi Sz. (Páli) – 

Horgos (Vajda), Horváth P., (Tóth A.), Tóth F., Brill – Kész, Orosz 

Edző: Szabó Tibor 

21. perc: Partdobás után Kész kapta a labdát és egy szöktetés után jobbról 20 m-

ről a jobb alsó sarokba lőtt. 0:1 

64. perc: Tóth F. jó labdával indította Készt, aki balról két csel után az üres kapu-

ba lőtt. 0:2 

73. perc: Bal oldali szöglet után Pálihoz került a labda, ő középre emelt és Orosz 5 

m-ről a kapu közepébe fejelt. 0:3 

78. perc: Orosz egyedül indult a félpályáról a bal oldalon, középre adott és Kész 

becsúszva talpalta a labdát a kapu bal alsó sarkába. 0:4 

84. perc: Kapu előtti kavarodás után Domokos lövőhelyzetet harcolt ki Késznek, 

aki 6 m-ről a kapu közepébe lőtt. 0:5 

89. perc: Dombi ívelt jobbról középre és a szemfüles Tóth A. a bal sarokba fejelt. 

0:6 

Jók: Domokos, Tóth F., Brill, Orosz, Kész (mezőny legjobbja) 

Góllövők: Kész (4), Orosz és Tóth A. 

Összefoglalva: Csapatunk nagyon sok átadási hibával játszott és több óriási 

gólhelyzetet is elhibázott. Irányította végig a játékot, de fölényét csak a 64. perc-

ben tudta döntően érvényesíteni. Innentől kezdve szebbnél-szebb támadásokat 

vezetett és szép gólokat szerezve magabiztos győzelmet aratott. 

Ifjúsági csapatunk: 2-szer is vezetve az utolsó percben kapott góllal 3:2 (1:2)-re 

elveszítette a már megnyertnek hitt mérkőzést. 

Góllövő: Szabó B. (2) 

            Megfejtés: 

 

10. forduló. 2012.10.21., Sióagárd – Decs 6:0 (2:0) 

Sióagárd: 150 néző 

Vezette: Kövesdi 

Sióagárd: Szegedi – Dombi (Czinege), Domokos, Sólyomvári (Simon J.), Páli 

(Répás) – Brill, Orosz, Tóth F., Dusa (Vajda), Kész, Tóth A., (Tarlós) Edző: Szabó 

Tibor 

37. perc: Dombi jól indította Brillt a jobb oldalon, ő középre adott és Tóth A. a jobb 

sarokba lőtt. 1:0 

43. perc: Domokos bal oldali beadását Orosz a védők között a hálóba talpalta. 2:0 

46. perc: Kész a 16-osnál forgolódott alabdával, majd jó ütemben passzolt a védők 

közül kilépő Tóth F. elé, aki a bal sarokba passzolt. 3:0 

74. perc: Orosz cselezgetett a 16-on belül, majd jól gurított a berobbanó Kész elé, 

aki a jobb sarokba lőtt. 4:0 

81. perc: Kész nagy labdával ugratta ki Oroszt, aki a kifutó kapus fölött a kapuba 

emelte a labdát.5:0 

85. perc: Brill ugrott ki a bal oldalon és 12 m-ről éles szögből a hosszú sarokba 

lőtt. 6:0 

Góllövők: Orosz (2), Tóth A., Tóth F., Kész, Brill 

Jók: Domokos, Brill, Orosz, Tóth F., Kész 

Összefoglalva: Csapatunk ismét nagyon sok átadási hibával játszott és csak a 

félidő vége felé sikerült megszerezni a vezetést, a kapura teljesen veszélytelen 

Decs ellen. A második félidőre kissé javult a csapatjáték és szép gólokat lőve, 

biztos győzelmet arattak. 

Ifjúsági csapatunk: 15:0 (6:0) „vízilabda” győzelmet aratott 

Góllövők: Szabó B. (3), Sümegi (2), Vass (2), Győrfi A. (2), Simon Gy., Horváth V., 

Feller, Orbán, Sági Gy., öngól 

11. forduló, 2012.10.28., Németkér – Sióagárd 2:2, (1:1) 

Németkér: 70 néző 

Sióagárd: Szegedi – Czinege, Orosz, Domokos, Páli (Répás) – Dusa (Hosszú), Tóth 

F., Horváth P., Brill – Kész, Tóth A., 

Edző: Szabó Tibor 

32. perc: Tóth F. jól indította Brillt a bal oldalon, ő kapura tört, de a kapusba rúgta 

a labdát, Tóth A. jól érkezett a kipattanóra és az üres kapuba passzolt. 0:1 

33. perc: Nem sokáig örülhettünk a vezetésnek, mert a hazai támadó jól ugrott ki a 

bal oldalon, védőink lemaradtak és ő a hosszú sarokba lőtt. 1:1 

63. perc: Kész jól indította a bal oldalon kiugró Brillt, aki a kapust megelőzve a 

kapuba fejelt. 1:2 

73. perc: Bal oldalról rúgott szöglet után védőink nem figyeltek és a berobbanó 

támadó a jobb sarokba fejelt. 2:2 

80. perc: Czinege megkapta 2. sárga lapját, így kiállították. 

Góllövők: Tóth A. Brill 

Jók: Szegedi, Brill, Kész 

Összefoglalva: A sok átadási hiba miatt akadozott a csapatjáték és mivel védeke-

zésünkben is voltak pontatlanságok, így a Németkér mindkét alkalommal gyorsan 

egyenlített. A játék képe alapján az eredmény igazságos. 

Ifjúsági csapatunk: igen fontos 4:0 (0:0) arányú győzelmet aratott a jó erőkből 

álló Németkér felett. 

Góllövők: öngól, Sümegi, Szabó B., Simon Gy. 

12. forduló, 2012.11.04., Sióagárd – Tengelic 2:1, (1:0) 

Sióagárd: 120 néző 

Vezette: Rácz 

Sióagárd: Szegedi – Dombi (Sólyomvári), Brill, Simon, Horgos (Répás) – Dusa 

(Vajda), Hosszú, Orosz, Tóth F. – Kész, Tóth A. 

Edző: Szabó Tibor 

43. perc: Kapu előtti kavarodás után a labda Tóth A. elé került, aki 5 m-ről a jobb 

sarokba passzolt. 1:0 

50. perc: Hosszú szöglete után ismét kavarodás támadt a vendégek kapuja előtt és 

végül Tóth A. a hálóba kotorta a labdát. 2:0 

88. perc: Jobboldali vendég beadás után a menteni akaró Sólyomvári lábánál a bal 

sarokba pattant a labda, öngól. 2:1 

Góllövők: Tóth A. (2), ill. Sólyomvári öngól 

Jók: Brill, Tóth F., Kész, Tóth A. 

Összefoglalva: Csapatunk továbbra is rengeteg átadási hibával játszott és a 

fegyelmezetten játszó tengeliciek a félidő végéig meghiúsították a gólszerzést. Az 

1. félidő végén és a 2. elején szerzett 2 gól után úgy nézett ki, hogy könnyed győ-

zelmet arat a csapat, de a gólhelyzetek kimaradtak és az utolsó percekben rúgott 

öngól izgalmassá tette a mérkőzés végét. Összességében csapatunk így is megér-

demelt győzelmet aratott, a még gólhelyzetig sem jutó Tengelic ellen. 

Ifjúsági csapatunk: megsemmisítő 13:1 (8:0) arányú győzelmet aratott. A gólo-

kat Szabó B. (5), Sümegi (2), Simon Gy. (2), Vass, Horváth V., Tóth A., és öngól 

szerezte.  

     Tudósító: Finta Mihály 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
Sióagárd-Fácánkert Községek körjegyzőség-

ének 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, Tel: 30/929-5645  

Horváthné Dr. Horváth Erika 

Hétfő, kedd, péntek:  8.00-13.00 

Szerda:   14.00-18.00 

Csütörtök:  11.00-13.00 

 vérvétel:    8.00-11.00  

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: 15-19,  csütörtök: 15-19 óra 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ 
Cím: Kossuth u. 1.  

Vezető: Fábiánné Málek 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 és 15-19 óra 

Péntek: 8-14 

Falugazdász fogadóórája 
Kedd: 13.00-16.00 
 

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 
 

SIÓ-KÖZ KFT. 
Vízmű telepkezelő:  

Balázs Mihály 70/930-9138 

Szennyvíz telepkezelő:  

Mészáros Ferenc 70/930-9137  
 

Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő.: Fábiánné Málek Judit,  

megjelenik: havonta;  szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1.,  

email: muvhaz@sioagard.hu,         web: www.sioagard.hu 
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NAPLÓTÖREDÉKEK 
 

1943. március 21. vasárnap 
 
Ma volt a tavasz első napja. Nagyon szép idő volt. Most már a harmadik helyen vagyunk 

ebben a faluban, állandóan osztanak bennünket erre, arra irkálnak, firkálnak. Nem tudom mi 
lesz a vége ennek a hercehurcának, annyi eredmény már  van, hogy csak 48-an vannak a 
faluban. A múlt napokban kigyulladt egy ház. A civil nép bizony meg volt rémülve, de mi 
öreg frontharcosok nyugodtan vettük az egészet, hiszen pár héttel ezelőtt égő falvak és 
városok között harcoltunk. Mindenesetre segítettünk menteni, ami menthető volt.  

Az élelmezésünk nagyon gyatra. Öt napra kaptunk egy kanál lekvárt egy kenet vajat, egy 
kevés húst, pár szem borsót és egész kevés tésztát. Éppen hogy csak vagyunk. De ez nem 
volna baj, ha konyhánk lenne, de így még azt sem tudjuk megfőzni, amit kapunk, mert nem 
adnak rá időt.  Apari Misi kórházba került magas lázzal, de viszont már hetek óta itt van 
velünk a Fejős Szipes Józsi, a Virág Miska no meg a Molnár Jóska bátyám. Így aztán elvi-
selhető a helyzet valamennyire. 
 

1943. április 4. vasárnap - délben 
 

Ismét elérkezett egy vasárnap, isten tudja már hogy hányadik, amióta eljöttünk hazulról. 
Ilyenkor vasárnap különösen hazagondol az ember, különösen ilyenkor,a amikor ilyen szűk 
ebédje van az embernek, mint a mai is. Mert bizony fekete sós kenyérből sincs elég, no de 
lesz ez még jobban is remélem.  
Még mindig Chodakiban vagyunk és minden nap többen leszünk. Jönnek ezek az öregek 
hozzánk, de velünk pár fiatallal mi lesz, nem tudni. Ma délelőtt a templomban találkoztam a 
Balogh János körösztapámmal (Marci Balogh) igazán meglepett, mert úgy tudtam, hogy 
otthon van.  

Tegnap jött posta, de én sajnos nem kaptam egy fia lapot sem, pedig már nagyon szeret-
ném tudni, hogy mi újság van odahaza. Vagy vinnének már bennünket haza, vagy tennének 
akkor a fegyveres alakulathoz, ahol Till Lőrinc is van. Ott biztosan gondját viselik az ember-
nek, nem úgy mint itt, ahol se ura se gazdája az embernek. A héten, az egyik nap, amikor 
amolyan járőrfélébe átvoltunk a szomszéd faluba, a két falu között találkoztam Barsi János 
(Jézus) bátyámmal (1904 sz.), ő egy kocsival járt erre többedmagával. Őrmesteri rangban 
van, bízik , hogy rövidesen hazamegyünk. 
 

1943. április 9. péntek 
 

A hazamenési láz egyre nagyobb, ma vagyunk fertőtlenítve. A rossz nyelvek azt beszélik, 
hogy 13-14-én indulunk az állomásra és hazamegyünk, de én nem hiszek ebben, mert hinni 
már annyi csalódás után nem tudok. Igazán jó volna már hazamenni, de úgy vagyok vele, 
nem tudom elhinni, hogy még valamikor is hazakerülünk. Pedig most már szinte kézzel 
fogható jelei kezdenek mutatkozni. Most már ki van válogatva tizenkét ember, aki a lovakkal 
itt marad pár napig, míg azokat is fertőtlenítik vagy sorsuk felől intézkednek. 

Engedné az Isten, hogy a húsvéti kalácsot már otthon ehetném meg. Nagyon rossz lenne, 
ha itt kellene még kartoskát (krumpli) enni még húsvét napján is. De még csak az is legyen 
ha még itt leszünk akkor.  

Az élelmezésünk még mindig nagyon gyatra, de csak adnák meg pontos időben, amikor 
jár. Nagyon szeretném, ha a jövő héten már az utolsó sorokat írhatnám ebbe a kis naplóba 
és beírhatnám a boldog viszontlátást. 

 
1943. április 14. szerda 
 

Az idő egyre javul, de nagyon lassan jár, talán azért, mert ha igaz, már csak órák kérdése a 
hazaindulásunknak. Ma 14-e van és a rossznyelvek azt mondják, hogy 16-án 3 órakor be 
kell rakodnunk. Nem tudom ez mennyire felel meg a valóságnak, de igazán jó lenne, ha 
húsvétra hazaérkeznénk. Tíz hónap után  jó lenne ha a szent ünnepet szeretteim között 

tölthetném, engedje az Isten, hogy ez bekövetkezzen. 

       Írta: Fejős János 

mailto:sioagard@interware.hu

