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A 243/2013. (VI.30.) Korm.rendelet értelmében azok a mezőgazdasági termelők, akik július 1-je és november  

30-a között útdíjköteles útszakaszon szállítanak zöldséget, dinnyét, gabonafélét, vagy olajos magvakat, viszonylati jegy 

váltására jogosító - illetékmentes, legfeljebb 30 napig érvényes - hatósági bizonyítványt igényelhetnek a jegyzőnél. Az 

erre vonatkozó kérelem beszerezhető az önkormányzatnál. 

 
ARATÓNAP 

 
Július 6-án reggel már érezni lehetett, hogy nem fo-

gunk fázni aznap. Aratónapra készülődtünk, melyet a Sió-

agárdi Hagyományőrző Egyesület és az Önkormányzat 

közösen szervezett. A versenyre végül kilenc csapat neve-

zése érkezett be, akik annak rendje és módja szerint a ki-

adós, Leányvárban elfogyasztott „vitamindús” reggeli 

után felsorakoztak a temető melletti búzatáblánál.  

A zsűri a korábbi évekhez hasonlóan több szempont 

szerint értékelte a csapatok teljesítményét, úgymint tarló 

felülete, magassága, a képe minősége, a kéve tömörsége, 

formája, valamint a csapat megjelenése is beleszámított 

azokba az értékmérőkbe, amelyekből végső soron a ver-

seny végeredménye kirajzolódott.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Folytatás a 4. oldalon. 

 
HALFŐZŐ 

 
Idén június 22-én 19. alkalommal került megrende-

zésre a Sió-menti Országos Halfőzőverseny. Aki teheti, 

ilyenkor kitelepszik a Leányvárba és páholyból nézi a 

sürgést-forgást. A pincefalu ezen a napon mediterrán 

hangulatba vált, amire az időjárás csak rásegít. A tanyá-

kon már reggel megkezdődik a „hangolás”, egymás kö-

szöntése, hívogatása. Felállításra kerülnek a bográcsok, 

ki-ki saját, jól bevált receptje szerint főzi az ebédet, leg-

többször halászlét, a nap főszereplőjét. 

Az idei halfőző versenyre összesen 27 nevezés érke-

zett halászlé és vegyes halétel kategóriában, amit a zsűri 

az alábbiak szerint értékelt: 
 
Halászlé kategória: 

1. helyezett:  Laták János – Sióagárd 

2. helyezett:  Katona Péter – Kápolnásnyék 

3.   helyezett:  Szegletes János – Sióagárd 
 
Vegyes halétel kategória: 

1. helyezett:  Kontra pince – X-R Copy Kft. –  

          Füstölt hal diós-medvehagymás pestóval 

2. helyezett: Katona Péter – Kápolnásnyék –  

          Füstölt busa madársalátával 

3. helyezett:  Antal Attila – Varjas pince –  

 Harcsapörkölt 
 
Legjobb sióagárdi versenyző: Hotter Attila -   

Angolna gazdagon töltve, sült burgonya, tartármártás 

Fődíj:  Hotter Attila 
 
Gratulálunk a nyerteseknek! (Folytatás a 2. oldalon.) 

FELHÍVÁS 
 

Az elkövetkező napokban a várható hőségre való tekintettel, felhívom a lakosság figyelmét, hogy a nagy melegben 

mindenki fogyasszon több folyadékot, 11 és 15 óra között lehetőleg ne tartózkodjanak a tűző napon, és védjék bőrüket a 

leégés ellen megfelelő öltözködéssel és napvédő készítmények alkalmazásával, illetve vegyék igénybe a hűtött helyisége-

ket.                  Háry János, polgármester 
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Idén először süteményversenyt is hirdettünk, hogy a háziasszonyok-

nak is teremjen egy kis babér. Összesen 24 nevezés érkezett a két kate-

góriában, a finomságokat a Faddi Varga család értékelte, eredményei 

az alábbiak:  
 
Édes kategória:  

1. helyezett: Szabó Andorné – Sakktáblatorta 

 2. helyezett: Simon család – Sütés nélküli zabkekszes citromtorta 
 
Sós kategória: 

1. helyezett: Szegletesné Kiss Andrea – Sajtos sonkás csiga 

2. helyezett: Borcsek Edina (Szekszárd) – Fűszeres ropi  

    Minden résztvevőnek gratulálunk! 
 
És most essen szó a programokról:  

Délelőtt 10.30-tól a Várkertben a gyermek citerások és a Fecske Bábcsoport lépett fel. A citerazenekar idén janu-

árban szerveződött a TÁMOP szakkörsorozat jegyében, és ezalatt a fél év alatt bámulatosan ügyesek lettek, fiúk-

lányok együtt énekeltek, citeráztak. A Fecske Bábcsoport  az Agárdi lányok című darabot adta elő, az agárdi népvise-

letet viselő bábokat ügyesen forgatták a gyerekek. 

Közben egész nap várták a kézműveskedni vágyókat Tolna Megyei Népművészeti Egyesület mesterei, valamint 

Máté Gábor tűzikovács. Kádár Ferkó fotószínháza is végig „üzemben volt”, népszerű volt, mint mindig. A kézműves 

kirakodóvásáron idén két helybeli kiállítónk is bemutatkozott: Tamás Edina saját kézzel varrt mesepárnái és dísztár-

gyai valamint Miller Gabriella porceláncsodái sok érdeklődőt vonzottak. 

Délután 2-kor a Vizek, halak, borok vetélkedő verte fel a sziesztázó Leányvárt, le-fel cikázó gyerekek, lelkes fel-

nőttek gyűjtögették a megadott dolgokat, pl. egy pohár jó és rossz bort (ez nyilván agárdi nem lehetett), zománcos 

vödröt vízzel, bajszos agárdi borosgazdát kötényben (más ruha is legyen rajta), egy igazgatót (ez is minden bokorban 

terem nálunk), egy jószántából színjózan sióagárdi felnőtt embert (no de ilyet!), jó hosszú gilisztát (na itt azért voltak 

érdekességek…) és még sorolhatnám. Kétségkívül izgalmas feladat volt a szőlőfürtbe öltöztetés, lufikkal kellett fel-

ruházni, mintegy „felnevelni” a tőkét -egy játékost - azután pedig megvédeni őt a csapattagjainak a „seregélyektől”. 

A többiek fürtjét persze lehetett támadni. Az utolsó feladat a híres leányvári vendéglátás, mulatozás bizonyítása volt, 

minél több embert kellett összecsődíteni és az addigra színpadra álló Csurgó zenekar talpalávalójára karikázót járni. 

Aki ott volt, látta, mennyien táncoltunk együtt, köszönjük a Csurgó zenekarnak a rögtönzést!  

Az eredmények az alábbiak: 1. hely: Halászlé fagyi 3. hely: Leányvári Borvirágok 

            2. hely: Csipet Csapat 4. hely: Agardians 
         

   Minden résztvevőnek köszönjük a kitartást és a részvételt! 
 

A délután hátralevő részében a Csurgó zenekar szórakoztatta a gyerekeket,  majd este 6-kor A Köztársaság Bandá-

ja lépett színpadra, elhallgattuk, elnéztük volna őket reggelig. 
 

Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát és jövőre is kilátogat a rendezvényre! 

SIÓAGÁRDI SIKER 
 
     2013.07.05-06-án tartották Mezőkövesden a XXVII. Országos Kis Jankó Bori 

Hímzőpályázatot és Konferenciát. 

A pályázat célja a magyar népi hímzések és viseletek megőrzése és továbbfejlesztése, a régebbi, 

kevéssé ismert stílusok felkutatása, továbbá olyan népi iparművészeti hímzések készítése, me-

lyek mind művészi, mind használati érték szempontjából megfelelnek a mikor követelményeinek. 

A pályázaton bárki részt vehetett. Olyan alkotásokat lehetett beküldeni, amelyek országos pályázaton, kiállításon, 

a Népi Iparművészeti Zsűri Bizottsága elé és kereskedelmi forgalomba még nem került. A pályázat jeligés volt. 123 

alkotó és 313 tárgy vagy tárgyegyüttes pályázott. 233 tárgyat fogadott el és jelölt a Népi Iparművészeti Zsűri Bizott-

sága országos kiállításra.  

Finta Mihályné, Pötyi néni 4 db sióagárdi hímzéssel pályázott, ebből 2 db „A” minősítést, 2 db pedig „B” 

minősítést kapott. Így mind a 4 pályamunka látható Mezőkövesden az országos kiállításon. A kiállítás 2013. 

szeptember 15-ig látogatható, helye: Mezőkövesd, Közösségi Ház. 
 

Gratulálunk Pötyi néninek ehhez a szép eredményhez! 
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TÁMOP „Építő közösségek” Sióagárdi tábor – 

2013.07.15.-07.19. 
 

A TÁMOP „Építő közösségek” szakkörsorozat keretén 

belül július 15-től öt napon át, közel 65 gyermek töltötte 

a szünidőt a Művelődési Házban, a Civil Házban, az Ál-

talános Iskola művészeti termében és a Könyvtárban. A 

gyerekek alkottak, táncoltak, citeráztak, báboztak vagy 

fotóztak, annak megfelelően, hogy ki milyen szakkört 

választott magának még az év elején.  

A Művelődési Ház parkolóját reggelenként megtöltöt-

ték a színes, össze-vissza leparkolt biciklik, rollerek, a 

jófülűek pedig már a Polgármesteri Hivatalnál is hall-

hatták a citeraszakkörről kiszűrődő jól ismert vagy éppen 

elfeledett népdalokat. A szüneteket rendszerint az iskola-

udvaron töltötték a gyerekek, lelkesen magyarázva egy-

másnak ki mit csinált délelőtt, hova lett beosztva délután. 

Az ebédlő is újra megtelt élettel, reméljük, hogy senkit 

sem zavartunk igazán a csicsergésünkkel.  

Az alábbiakban a szakkörvezetőket kérdeztem, hogyan 

értékelik az eltöltött hetet, mik a benyomásaik: 
 

Horváth Andrea, a citeraszakkör vezetője: Nagy lelkese-

déssel indult a hét, az első két nap nagyon jól tudtunk haladni. 

Aztán következett egy mélypont, de játékkal, szabadidős tevé-

kenységgel újra lendületbe jöttek a gyerekek. „Szívták” maguk-

ba az anyagot, még túl is teljesítettük a tervezetteket. Ez a hét 

csak új dalok tanulásáról szólt, egy vagy két dalt tanultunk napi 

szinten, ahogy bírták. A helyi népszokásokkal kapcsolatos dalo-

kat, sióagárdi gyerekdalokat és mondókákat tanultunk. Végső 

soron a helyi hagyományokkal ismerkedtek a gyerekek. 

Csatlakozott hozzánk Kozma Erzsike, Böbe is, aki tanítvá-

nyom volt, sőt még óvodásom is. Most velünk együtt elevenítet-

te fel a tudását, és új dolgokat is tanult tőlünk. 

Egyébként nagy érdeklődés övezte a munkánkat, akik itt mun-

kálkodtak körülöttünk gyerekek, többen is jelezték, hogyha lesz 

még lehetőség rá, szívesen citeráznának ők is. Azt tudom mon-

dani, hogy kitartás kell hozzá. 

A két fiam is most tanult meg citerázni, a kilenc és a tizenhat 

éves is. Kiskorukban sokat játszottam és énekeltem is nekik 

otthon, de csak most jutottunk el oda, hogy meg is tanítsam 

őket. 

A legfiatalabb kis citerásunk volt az üde színfolt a csoportban, a 

Bálint, ő a citerát „giterának” hívja.  
 

Pekari Bernadett, a báb és dráma szakkör vezetője: A 

héten Lázár Ervin Bogármese című történetét dolgoztuk fel, 

értelmeztük, a távolabbi célok között szerepel ennek bábos meg-

valósítása. Ezen kívül a magyar népmesék világában is elkalan-

doztunk, dramatizáltunk. Csukás István Sün Balázs ihlette süni 

síkbábokat készítettünk, valamint az utolsó napon Fecske mario-

nettekkel térhettek haza a gyerekek. 

Lázár Ervin története magával ragadta a gyerekeket. Izgalmas 

felolvasás után sok érdekes játékon keresztül ismertük meg a 

meseszereplőket. 

Délután neves színházak bábelőadásait vetítettünk a gyerekek-

nek. Bódog és Szomorilla története, a Hepp Trupp Társulat vala-

mint Kemény Henrik híres Vitéz László előadása elevenedett 

meg a vásznon a gyerekek nagy örömére. 

A szekszárdi gyerekek ötlete volt, hogy nézzük meg a sió-

agárdi templomot belülről.    

Kívánságukat Barsi Ildikó teljesítette, ő kalauzolt bennünket. 

A gyerekek szájtátva, áhítattal hallgatták a bibliai történeteket, 

és nagyon sokat kérdeztek Ildikótól, aki kitartóan válaszolt is 

nekik. A sióagárdi gyerekek elmesélték nekünk a szokásokat, 

felkészítettek bennünket, hogy mit illik, mit nem. Így egy-két 

gyerkőc magára öltötte a fekete, bábos pólót, hogy illendően 

lépjünk be a gyönyörű templomba. 
 

Komáromi Gábor, a fotószakkör vezetője: A héten felvált-

va Sióagárdon és Szekszárdon voltunk a gyerekekkel. Legtöbb-

ször a saját üzletünkbe vittem őket, ahol a számítógépen való 

fényképkezelést, a Photoshop kezelését gyakorolhatták, itt egy-

szerre 4-5 gépen is tudtak dolgozni.  

Meglepetésemre annak ellenére, hogy 40oC volt az üzlet emele-

tén, szívesen dolgoztak a gyerekek, némelyikük kihasználta a 

Photoshop adta vicces lehetőségeket és egy-két barátjuk arcát 

„átalakították”. Ennyi játékot engedélyeztem nekik.  Egy nap a 

társszakkörökről készítettünk fotósorozatokat, itt mozgolódtunk 

a többi szakkör körül.  

Volt, amikor újrafényképeztük azokat az épületeket, amiket még 

a kezdetekkor készítettek a gyerekek és most kipróbáltuk, hogy 

a közben megszerzett ismeretekkel hogyan fényképezték le őket 

újra.  

    Képeslapokat is készítettünk, előkészítve azt a feladatot, hogy 

Sióagárdon is fogunk majd ilyet csinálni, elsősorban a felújított 

templomról, annak környékéről, de mindenképp Sióagárd lesz a 

központi téma. 

Pénteken Dombori és Szálka mellett vízparti élmények című 

fotósorozatot készítettünk. 

     De a hét legnagyobb élménye számomra az volt, amikor a 

lányok elvittek lovagolni, úgyhogy láttam lovat közelről és fe-

lülről, le is videóztak, „akasztották a hóhért”. 
 

Komjáthy Tamás Antalné, a szövőszakkör vezetője: Egé-

szen eddig egy alkalommal találkoztam a gyerekekkel, akkor 

elméletben foglalkoztunk a szövéssel, most lettek tisztában 

azokkal a fogalmakkal, amiket akkor magyaráztam el. Szeptem-

berben a szövőszék alkatrészeivel ismerkednek majd meg, meg-

tanulják hogyan kell felvetni hagyományos rámás módszerrel. 

Ősszel már egy sokkal tudatosabb munkába fogunk kezdeni, 

mielőtt szőni fognak a gyerekek, papírtervet fognak készíteni a 

kis terítőkről, amit el fognak készíteni. Igazán ekkor indul el az 

a komoly munka, amivel vissza lehet tanítani a valaha nagyon 

híres sióagárdi szőttes készítését. 

    A tájház pajtájának tetején lévő félpadláson van egy szövő-

szék, szerintem vagy hatvan éve nem volt használva. Augusztus-

ban mindenképp megnézem, a hiányzó alkatrészeket pedig pó-

tolni fogjuk. Úgy érzem, hogy nagy „buli” lesz majd mikor a 

szövőszéket lehozzuk a padlásról, letisztítjuk, a gyerekek kicsit 

magukénak is fogják érezni. A gyerekekkel együtt fogunk felve-

tést készíteni rajta, de eljön segíteni egy másik szövős hölgy is, 

hogy közben jusson idő a magyarázásra is. Minden olyan folya-

matba, ahol a gyerekek tudnak segíteni, be lesznek majd vonva. 

    Az mindenesetre kiderült nekem, hogy a gyerekek nagyon 

szeretnek beszélni, van két „füttyös” kislány is a csapatban, a 

Blanka és a Fanni, ők felváltva csicseregtek, ezért mondjuk 

többször hibáztak is… A fiúk kimondottan ügyesek és türelme-

sek, én ezt több helyen is így látom egyébként.  

→  →  → 
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Sokkal elmélyültebben tudják csinálni, precízebbek is bizonyos 

szempontból, mint a lányok. Persze a lányokkal is meg vagyok 

elégedve. 
 

Gulyás Éva, általános kézműves szakkör vezetője: Na-

gyon sokszínű volt a programunk, sokféle technikával ismer-

kedtek meg a gyerekek, volt olyan nap, hogy kettővel is. Ezért 

több szakkörről is nálunk csapódtak le a gyerekek, amikor volt 

egy kis szünetük. Amikor nagyon melegünk volt, 

vízicsatáztunk egy kicsit a nemezelős spricnikkel. Na, ezt is 

nagyon élvezték. 

Úgy vettem észre, hogy a bútorfestés tetszett nekik a leg-

jobban, amikor a sámlit festettük, ugye az egy komolyabb da-

rab. Rögtön mindegyikük haza is vitte volna azonnal. Megpró-

báltam autentikus lenni, elmentem könyvtárba és a Sárközi 

bútorok jellegzetes, egyszerűbb mintáit hoztam el nekik képe-

ken, ezeket próbáltuk megfesteni.  

Készítettünk aratókötényt is a sióagárdi jellegzetes motívu-

mokkal, de mi nem hímeztük, hanem festettük a mintát. Végig 

törekedtünk arra, hogy ne csak porfogókat készítsünk, hanem 

olyan dolgokat, amiket használni is tudnak később. Precíz, szép 

munkát végeztek a gyerekek. Pozitívan csalódtam bennük 

egyébként, volt olyan kislány, akinek el volt törve a keze és 

még így is megnemezelte a táskát, egész héten szebben dolgo-

zott, mint máskor.  

Mindegyik nehéz feladat volt, de nekem is sikerélményem lett 

a végére. 
 
ifj. Szabadi Mihály, a néptánc szakkör vezetője: Részt 

vettem már jónéhány művészeti táborban, de ott általában a 

tánc és a zene volt az elsődleges. Ehhez hasonló összművészeti 

táborban talán csak egyszer. Furcsa volt a csoportok közötti 

átjárás, mert ez néha a munka rovására ment. A táncosokkal az 

én tervem az volt, hogy elkezdjük betanulni az új koreográfiát, 

a sióagárdi ugróst. Elkezdtük és haladtunk is vele. Ez nagy 

türelmet és kitartást kívánt a gyerekektől.  

Jutott idő a játékra is, a színpad mögött találtam néhány 

tollasütőt, a gyerekek használták is a szünetekben. Okozott 

némi nehézséget a csoport összetartása, hiszen a gyerekek ha-

mar észrevették, hogy a többi művészeti ágban hamarabb jut-

nak sikerélményhez és ezért át-át nézegettek máshová is. Min-

dent összevéve, a tábor egy élmény volt. 
 

Tápai-Kovács Anna, a képzőművészet szakkör vezetője:             
A Művelődési Ház színpadá-

nak két oldalára készítünk 

egy lapos domborművet a 

gyerekekkel. Ez egy nagyon 

komoly vállalás, mivel a gye-

rekek egy része most fogott 

először agyagot a kezébe, a 

másik fele viszont évek óta 

képzőművészetis. A feladatot 

tehát úgy kell szerveznem, 

hogy mindenki élvezze és 

mindenki valamilyen módon 

tevékenyen részt vegyen a 

munkában. Aranyosak a gye-

rekek, egy-két szakszavat 

nem sikerült megjegyezniük, 

ezt igyekeznek kötni valami-

hez, így lett a foccsból (híg 

agyag, ragasztásra használ-

ják) fuccs…  

Az elejétől fogva a gyerekek rajzolták a mintákat, a sióagárdi 

hímzésmotívumokat is felhasználva. Amit megrajzoltak, az volt 

a megállapodás, hogy azt agyagból is meg kellett valósítaniuk. 

Így a kisebbek túlvállalták magukat, és a nagyok most iparkod-

hatnak. De addig nem megyünk haza pénteken, míg el nem 

készülünk. És megígértem a polgármester úrnak, hogy készí-

tünk agyagból egy Sióagárd címert is. De ez valószínűleg az 

egyházaskozári táborban fog megvalósulni. 
 

Készítette: Fábiánné Málek Judit 

ARATÓNAP 
 

Az aratóverseny eredménye a következőképp alakult:  
 
1. helyezett: Sióagárd I-es csapat: Katus József,  

    id. Besei-Tóth László, Mancsi Andrea, Molnár Emese 

 2. helyezett: Bogyiszló II-es csapat 

  3. helyezett: Kecel csapata 

4. helyezett: Szekszárd – Újváros II-es csapat 

5. helyezett: Bogyiszló I-es capat 

6. helyezett:Sióagárd II-es csapat: Horváth Bence,    

    Király Gábor, Mancsi Józsefné, Gergely Judit 

7. helyezett: Szekszárd – Újváros I-es csapat 

8. helyezett: Szekszárd – Újváros III-as csapat 

9. helyezett: Harc csapata 
 

Mindannyiuknak gratulálunk! 

A versenyben megfáradt munkáskezek ezekután fino-

mabbnál finomabb ételeket kanalazhattak a Horváth pincé-

nél. Lecsó és babgulyás rotyogott a feneketlennek tűnő 

bográcsokban, mindenkinek jutott és még maradt is vacso-

rára a délután fellépő, gálaműsorra érkező tánccsoportok-

nak. A kisdorogi Blauer Enzian Tánccsoport, a Harci Lila 

Orgonák eredeti cigánytáncokat előadó csoportja és a Sió-

agárdi Hagyományőrző Egyesület egymást felváltva ropták 

az ekkorra már felforrósodott színpadon.  

A nézőtéren felállított négy fabódéban kapott helyet a 

Helyi termékTÁR. Kölesd, Medina, Harc és Sióagárd, mu-

tatkozott be, minden falu igyekezett a rá jellemző, helyben 

készített termékeire felhívni a figyelmet, bemutatni büszke-

ségeit. A sok csodaszép látnivaló mellett lehetőség nyílt 

megkóstolni a kölesdi Kovács József borait, a harci Brill 

Pálinkaház különlegességeit, a medinai kistermelői 100%-

os gyümölcsitalokat, a sióagárdi sátorban pedig Szigetvári 

Mihályné grillázstortáját és mézes puszedlijét.  

A napot Pap Rita és Bodnár Attila „Slágerek mindenki-

nek” című koncertje zárta, a gyerekek megmozgatásával, 

együtt énekléssel, kellemesen elfáradva tértek haza a részt-

vevők. 
 
Köszönjük minden szponzornak, támogatónak, 

borosgazdának, terület- és tanyatulajdonosnak, háziasz-

szonynak, önkéntesnek, a Sióagárdi Hagyományőrző 

Egyesületnek, a termékTÁR résztvevőinek bárminemű 

hozzájárulását a rendezvény sikeres megvalósításához!  

 

Az eseményről készült képek a www.sioagard.hu oldalon 

megtekinthetők. 

http://www.sioagard.hu
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SPORTHÍREK 
 

Rájátszás 3. (elmaradt) forduló, Bátaapáti – Sióagárd 4:4 

(0:3), 2013.06.06. 

 

Sióagárd: Szegedi – Dombi, Orosz, Domokos, Czinege – Vaj-

da (Sólyomvári), Tóth F., Kelemen, Horváth P. –Kész, Brill 

Edző: Szabó Tibor 

Csapatunk 3:0-s és 4:1-es vezetés után az utolsó 7 percben ka-

pott 3 góllal engedte ki kezéből a győzelmet. 

Góllövők: Vajda, Tóth F., Brill, Kész 

Jók: Tóth F., Horváth P., Kész 

Kiállítva: Tóth F., és Brill a 93. percben 

Ifjúsági csapatunk: 6:0 (3:0)-as fölényes győzelmet aratott. 

Góllövők: Simon Gy. (4), Szabó B. (2) 

 

Rájátszás 5. forduló, Sióagárd – Tengelic 2:3 (1:0),  

2013.06.09. 
 

Sióagárd: 150 néző 

Vezette: Bíró R. 

Sióagárd: Szegedi – Czinege, Orosz, Domokos, Dombi – Hor-

váth P., Sólyomvári (Simon J.) Tóth Adrián, Horgos (Dusa), 

Kész, Tóth Attila 

Edző: Szabó Tibor 

Góllövők: Horgos, Horváth P. (11-esből) 

Jók: Domokos, Orosz, Horváth P., Kész 

41. perc: Czinege jobbról adott középre, Horgos pedig 18 m-

ről kapásból a bal alsó sarokba lőtt 1:0. 

64. perc: Védőink bizonytalankodtak és a vendég támadó a 

jobb alsó sarokba lőtt 1:1. 

70. perc: Bal oldali beadás után védőink ismét figyelmetlenek 

voltak és a tengelici támadó a bal sarokba lőtt 1:2. 

71. perc: A vendégek védője szabálytalankodott a büntetőterü-

leten belül, 11-es. A védőt a játékvezető kiállította, a 11-est 

pedig Horváth P. a bal sarokba lőtte 2:2. 

76. perc: Védőink ezúttal lestaktikával próbálkoztak, ami nem 

sikerült és a labdát egyedül kapura vezető vendég támadó a 

jobb sarokba lőtt 2:3. 

Összefoglalva: Csapatunk ezúttal javuló játékkal megnyerhette 

volna a mérkőzést, de a védekezésben elkövetett durva hibák 

miatt ezúttal is vesztesen kellett elhagyni a játékteret. 

Ifjúsági csapatunk: fölényes 11:1 (8:0) győzelmet aratott. 

Góllövők: Simon Gy. (4), Szabó B. (2), Sági Gy., Vass G., 

Feller, Győrfi és Horváth V. 

 
 

 

Rájátszás 6. forduló Sióagárd – Bátaapáti 9:3 (3:2), 2013.06.16. 
 

Sióagárd: 110 néző Vezette: Illés T. 

Sióagárd: Szegedi – Czinege (Vajda), Orosz, Domokos, Dom-

bi (Répás) – Horváth P., Sólyomvári (Simon J.), Tóth F., Hor-

gos (Dusa) – Kész, Tóth A. (Hosszú) 

Edző: Szabó Tibor 

17. perc: Horváth P. adott be jobbról Tóth F. visszaemelt Kész 

elé, aki kapásból 16 m-ről a jobb alsó sarokba lőtt. 1:0 

20. perc: Horváth P. ismét jól adott be jobbról, Horgos középre 

fejelt és a berobbanó Kész a bal sarokba fejelt. 2:0 

32. perc: Több védőnk is csak téblábolt a 16-on belül és csak 

nézték, ahogy a Czinegéről leperdülő lövést a vendégek csatára 

az üres kapuba passzolja. 2:1 

37. perc: Orosz jól indította Készt, aki jó ütemben adott közép-

re és Tóth A. a kapuba passzolt. 3:1 

40. perc: Czinege gólpasszt adott az ellenfél játékosának, aki 

középre passzolt és a vendégek csatára a hálóba lőtt. 3:2 

49. perc: Tóth F. nagy labdával ugratta ki Készt középen, aki a 

kapust kicselezve gurított a hálóba. 4:2 

59. perc: Szép támadás után Kész a kapufát találta el, a kipatta-

nó labdát pedig Horváth P. a hálóba emelte. 5:2 

67. perc: Rossz kapukirúgás után, az ellenfél támadójához ke-

rült a labda, aki a bal sarokba passzolt. 5:3 

80. perc: A néhány perccel korábban beálló Hosszú saját magát 

szöktette, majd a beadásra váró védőket és a kapust is becsapva 

a léc alá emelt. 6:3 

81. perc: Horváth P. lendületesen betört a 16-on belülre, jól 

adott középre és Hosszú a jobb sarokba emelt. 7:3 

85. perc: Hosszú 18 m-ről lőtt, Kész belepiszkált a labdába és 

a kapust becsapva a kapu közepében kötött ki. 8:3 

90. perc: Hosszú jobb oldali szögletét követően Dusa kapásból 

a bal sarokba lőtt. 9:3 

Góllövők: Kész (4), Tóth A., Horváth P., Hosszú (2), Dusa 

Jók: Orosz, Horváth P., Tóth F., Horgos, Kész, Hosszú 

Összefoglalva: Csapatunk ezúttal bátor támadójátékkal rukkolt 

ki és jó arányban sikerült a helyzeteket is kihasználni. De védő-

ink is „formában” voltak és szinte 3 gólt rugattak az ellenféllel, 

ezért nem sikerült az 1. félidőben nagyobb arányban vezetni. 

Hosszú a beállítása után mindjárt 2 gólt rúgott, illetve gólpasszt 

adott, ezzel el is döntötte a mérkőzést. Csapatunk ezzel a 3. 

helyet szerezte meg a bajnokságban. 

Ifjúsági csapatunk: 5:0 (4:0)-ás győzelmet aratott, ezzel a 

rájátszásra felajánlott kupát megnyerve első lett. 

Góllövők: Simon Gy. (2), 1-et 11-esből, Szabó B. (2), Sümegi 
 

Tudósító: Finta Mihály 

 

ELADÓ MÉZ 
 

Akác méz:      1800,- 

Vegyes virág méz: 1300,- 

 

Bakonyi János 

Sióagárd, Dózsa u. 3. 

 

Tel.:  70/335-2975 

        70/701-5291 

 

KEDVES SIÓAGÁRDIAK! 
 

Köszönöm szépen az eddig felajánlott termé-

nyeket, gyümölcsöket a konyha részére és to-

vábbra is szívesen fogadok minden felajánlást

(pl. petrezselyemzöld, gyümölcs…) 
      

    
      Ringwaldné Balogh Katalin 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Sióagárdi Kirendeltsége 

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 
Broviacné Stallenberger Anita 

Tel: 30/541-5173 , 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  

Szerda: 8-12 és 15-19 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  

A vétek 
Meleg júliusi nap volt. A Barán nyújtózkodó réten az első kaszálás után nem nőtt a fű, sarjút kaszálni nem lehetett. 

Legeltetők sem voltak, mert a marhák nem találtak ennivalót. A gyalogútnak cserepesre repedezett a földje, a kerékvágó-

ban dagadó por égette a talpunkat. 

Hárman bóklásztunk a fakóra kopott réten, a negyedik osztály után dologtalanul, mert a keményebb nyári munkákra 

még nem fogtak be bennünket. Némi tanakodás után elhatároztuk, hogy megnézzük a vargyú csapdákat.  

Előző napokban, látva a tarlón keresgélő vargyúkat, kigondoltuk, hogy megfogunk néhányat. Kis cövekeket vertünk a 

földbe, arra cérnát erősítettünk, annak a végére pedig egy szem kukoricát. Naivan azt hittük, hogy másnap cérnával a 

csőrükben ott várnak bennünket a madarak. Nem így történt. A cövek, rajta a cérna mindenütt meg volt, de a kukoricasze-

mek eltűntek. Valami nálunk okosabb állat ürge, egér, fácán, vagy éppen vargyú nem is gondolva az együgyű vadászokra 

jóízűen megette. A kudarcot tudomásul vettük, és a tarló, meg a répaföld közötti borozdában megindultunk a Siópart felé. 

A Túlsóbarát kiszárította a tikkasztó napsütés, minden élet elmenekült belőle, a korábban üde zöld vízi gizgazok kifakul-

tan, élettelenül rogytak le a zsombékokra, száraz lábbal keltünk át a tavaszi tocsogók helyén. 

A töltésre felkapaszkodva már derűsebb kép fogadott bennünket, mert a víz szélén növő fűzfák zöldek voltak, a folyó 

fölött mozgó levegő zizegtette a leveleket, a lombok alatt csalogató volt az árnyék. Odamenni azonban nem mertünk, mert 

ott már nem szokott járni a kasza, a fűzfák alját sűrűn benőtte a gaz, közte gyerek magasságú a csollány. 

A töltés tetején mentünk tovább. Céltalanul ődöngtünk, még csak nem is beszélgettünk. Egyszer arra lettünk figyelmesek, 

hogy a mi utcánkkal egyirányban kitaposott ösvény vezet a töltésre felfelé, és a másik oldalon le a víz felé. Tudtuk, hogy 

az öreg Szabó jár erre hetente többször is. Itt van a piszéző helye. 

A víz szélén, négy-ötméternyi szakaszon nem voltak bokrok, itt a víz folyása is megcsöndesedett, ideális horgászhely 

volt. Lapos szénacsomó jelölte a helyet, ahol az öreg üldögélni szokott, és az ágasok is ott voltak a víz szélébe tűzve. 

Leültünk a hideg földre, néztük a vizet, folyásában csodáltuk az állandóságot. Próbáltuk megszámolni a víz színén szánká-

zó molnárkákat. A benyúló bokrok ágait le-föl hajtogatta a sodrás, nyomukban apró forgók keletkeztek, amik el is haltak 

néhány fordulat után. Az árnyék hűvösében jól éreztük magunkat. 

Mindenféle vízi történeteket mondtunk egymásnak, kifogott nagy halakról, meg arról, hogy olyan ember is van, aki a víz 

alá bukva kézzel fogja a halat. Lemerülve megkeresi a halak fészkét, ott szelíden végig simogatja a pontyot, aztán fogást 

keresve rajta kiemeli a vízből. 

Eszünkbe jutott a roncs. A horgászhely fölött nem sokkal ott volt kikötve valaha az öreg Burkus hajója. Vállalkozó szel-

lemű, sok mindent megpróbáló parasztember volt, hajót is tartott, amely egyszer kikötve mindörökre ott maradt a fűzfák 

árnyékában, a gazdája feléje sem nézett. Idővel a víz birtokba vette belül is, félrebillenve leült a fenékre, kívül-belül 

beborította az iszap. Deszkái korhadni kezdtek, egy-egy nagyobb áradáskor elúsztak a letöredezett darabok, már csak a 

csonkok látszottak. 

Nézzük meg! A fűzfaágakat félrehajtva csak néhány korhadt deszkát lehetett látni, ami kiemelkedett a vízből. Békák 

hűsöltek alattuk. 

Kis idő múlva újra a töltésen ballagtunk lefelé. A téglagyárral szemben ladik volt kikötve. Ott bokrok sem voltak, a na-

gyobb gyerekek fürödni szoktak itt. Leereszkedtünk a ladikhoz. A fürdés eszünkbe sem jutott, mert úszni még nem tud-

tunk. De azért a víz szélébe beleléptünk. Először csak bokáig, aztán térdig, aztán a ladik szélébe kapaszkodva csak-csak 

megmártottuk magunkat. Nekivetkőzni nem kellett, mert a szokásos nyári viseletben, klott gatyában voltunk. A ladikot 

hintáztatva lubickoltunk egy kicsit, aztán futás fel a partra. Ugrándozva szárítkoztunk a napon. Lerúgtuk a klott gatyát, 

hogy kicsavarjuk, csak akkor néztünk szemérmesen körül, hogy nem lát-e bennünket valaki. A kicsavart ruha kellemesen 

hűsített, amikor visszavettük. A töltés tetején futva mentünk tovább, a híd felé. 

Hosszan futottunk, egészen a zsilipig, ami már egészen közel volt a hídhoz. Ott megálltunk, lenéztünk a kifolyóba. Ha 

tiszta volt a vize, akkor lehetett látni a benne úszkáló halakat. Itt már nem voltak bokrok a víz szélében, és lehetett látni  a 

varsakarókat. Mind a két oldalon voltak varsák, egy öreg halász dolgozott itt, aki nem messze a hídtól ez egyik présház-

ban lakott. A ladikja a híd alatt volt kikötve, ott volt a bárkája is, amiben a halakat tartotta, és ott szokta kiszolgálni a  

vevőket is. Reggel, meg este halászott, ilyenkor pihent a hűvös présházszobában. 

Nem beszéltünk össze, de mind a hárman egyszerre késztetést éreztünk arra, hogy közelebbről is megnézzük a ladikot, 

meg a bárkát. Átmentünk a hídon, és a másik oldalon leereszkedve az öreg halász kitaposott útján odasettenkedtünk a híd 

alá. 

A tágas nagy ladik meg sem mozdult a csendesen folydogáló vízen, hosszú lánca a part oldalába vert vasrúdra volt 

rátekerve, benne volt az evező is. Egy ideig álldogáltunk, aztán mintha valami vonzott volna bennünket nagy óvatossággal 

mind a hárman belementünk a ladikba. Leültünk a deszkára, néztük egymást, meg a vizet, nem beszéltünk. Egy idő után a 

bárkára tévedt a tekintetünk. A ladik oldalához volt kötve, a fedele egy szintben volt a vízzel. Látni lehetett, hogy minden 

oldalába lyukak vannak fúrva, hogy azon állandóan cserélődhessen a víz, hogy a benne tartott halak minél tovább életben 

maradjanak. Zár nem volt rajta, az ajtónak szolgáló fedelet egy ügyes mozdulattal le lehetett venni. 

Nagy úr a kíváncsiság. Mintha valami megbabonázott volna bennünket, egymás után hajoltunk oda a bárka fölé, és 

kotorászni kezdtünk benne. A halak éltek, de a bárkában lelassulva nem ellenkeztek, és egyszer csak azon kaptuk magun-

kat, hogy ott állunk a ladikban, mindegyikünk kezében egy-egy nagy hal van, állunk, nézünk egymásra, és nem tudjuk, 

hogy mit akarunk, hogy mitévők legyünk. És ahogy ott tíblábolunk egyszer csak meglátjuk, hogy a másik oldalon a híd 

alatt, a bicikli kormányára támaszkodva ott áll Balogh János a kisbíró. Nem szól semmit, csak néz bennünket, csak néz, 

még a fejét sem mozdítja meg. 

Az ijedtségtől béna dermedtség lett úrrá rajtunk. Egy darabig mozdulatlanul álltunk, a kisbíró sem mozdult. Aztán 

óvatosan visszaraktuk a halakat a bárkába, kiléptünk a ladikból, kióvakodtunk a híd alól, aztán futás. 

Nem tudom, hogyan értem haza. Az esetnek nem lett következménye, soha senkivel nem beszéltem róla, a kisbíró is 

hallgatott. Talán ott sem volt, talán nem is láttuk. Talán álom volt az egész. Egy azonban biztos. Álmaimban néha szoktam 

látni a kisbírót, amint ott áll a híd alatt, csak néz, csak néz, majd eltűnik a semmiben, mintha az álomban is csak álmodtam 

volna. 
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