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Kedves Falubelim! 

Az újév az a pillanat, amikor egyszerre kavarognak lelkünkben múltunk történései és jövőnk 

vágyai. Felidéződnek az óév fontos eseményei. Olyanok, amelyekre boldogsággal emlék-

szünk vissza, de olyanok is, amelyek szomorúsággal töltenek el bennünket. Születések, teme-

tések; esküvők, válások; egészség és betegség, jó és rossz döntéseink; sikerek és kudarcok ka-

varognak bennünk - a múltba rögzülve - visszavonhatatlanul. Ugyanakkor ez az a pillanat, 

amikor képletesen a jövőnk kapujában állunk. A legnagyobb kérdés ilyenkor az, van-e elég 

erőnk és bátorságunk akkora lépéssel belépni ezen a kapun, hogy az új év, az igazi megújulás 

éve lehessen életünkben. Ha tanulva mások és a saját magunk hibáiból; felelősséggel, józan 

ésszel, tiszta hittel és sok-sok becsületes munkával, jó irányba tudjuk kormányozni saját ma-

gunk, családunk, falunk és nemzetünk sorsát, akkor boldog évünk lesz 2019. Az előttünk álló 

évet gyakran egy fehér lapnak is szokták nevezni, amelyet majd mi írunk tele a következő 365 

nap során. Ez a kép azonban csak félig igaz. Bár nálunk van a toll, gyakran előfordul, hogy a 

körülmények diktálják, hogy mit is írhatunk. Nehezebb időkben lökdösik a kezünket, sőt néha 

még a papírt is el akarják húzni az orrunk elől. Nos, nagyon eltökéltnek kell lennünk, hogy 

mégis azt írjuk erre a bizonyos papírra, amit mi helyesnek tartunk.  

Az önkormányzat idén is erre készül, és erre biztatok másokat is.  

Hiszem, hogy megvan bennünk az elszántság, az erő és a bátorság ehhez. Mivel az idei év a 

választásokról is szól, ezért szeretném jelezni, hogy még nem szeretném befejezni azt a mun-

kát, amit elkezdtem. Hiszen még rengetek feladat van előttem és remélem újra elnyerhetem az 

Önök bizalmát. 

Kívánom hát, hogy a 2019-es esztendő, hozza el mindannyiunk életébe a biztonságot, egész-

séget és újabb sikereket.                

                                                 Gerő Attila  

                 Sióagárd polgármestere  

Események, változások a Sió-

agárdi SE életében 
 

Az idei év a változások éve volt a 

Sióagárdi SE életében…. 
 

 

Folytatás a 2. oldalon! 

Adventi vásár Baruthban 2018. 

2018. december 7-én meghívásnak kö-

szönhetően a Sióagárdi Német Nemze-

tiségi Önkormányzat nevében ….. 
 

Folytatás a 4. oldalon! 
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Események, változások a Sióagárdi SE életében 
 

Az idei év a változások éve volt a Sióagárdi SE életében. A megerősödött egy 

csoportos Megyei II. osztályban szereplő csapataink közül a 2017/2018-as sze-

zonban az U19-es csapatunk a 7. helyen végzett, míg a felnőtt együttesünk a 

12. helyet tudta megszerezni. Sajnos a nyár folyamán az U19-es csapatunkból 

továbbtanulás, illetve egyéb okok miatt sokan befejezték a játékot, így ifjúsági 

csapat hiánya miatt 20 év után kénytelenek voltunk elköszönni a Megyei II. 

osztálytól és egy osztállyal lejjebb, a Megyei III. osztály Keleti csoportjába 

kaptunk besorolást.  

Három dolog maradt állandó a csapat életében. Az első Fiáth Tibor áldozatos 

munkája, a második az Önkormányzat támogatása, a harmadik pedig a szurko-

lótáborunk, melyről nyugodtan kijelenthető, hogy páratlan a megyében, és újra 

bebizonyította, hogy jóban-rosszban a csapat mellett áll. 

Az új szezonban a felnőtt csapat játékoskeretének magja megmaradt, hozzájuk 

csatlakoztak az U19-es csapatból felkerülő játékosaink. Az edzői feladatokat a 

Kakasd SE Megyei I. osztályú csapatához távozó Szabó Tibor 

helyén Horváth Péter vette át, mint játékos-edző. A játékosok a 

nyár folyamán nagy elánnal vetették magukat a munkába, érző-

dött a csapaton, hogy be szeretnék bizonyítani a környezetüknek, 

a fanyalgóknak, hogy jobbak annál, mint amit az előző szezon-

ban mutattak. Sajnos a bajnokság első két fordulója nem sikerült 

jól, viszont utána folyamatosan javuló játékkal sikerült felzár-

kózni az élmezőny mögé. A 7. fordulóban igazi rangadón fogad-

tuk az addig hibátlan teljesítménnyel éllovas ASE Paks csapatát, 

melytől egy nagyszerű mérkőzésen sajnos 3-2-es vereséget szen-

vedtünk, bár legalább a döntetlent megérdemeltük volna. Mint 

utóbb kiderült az ASE Paks csapatát csak mi tudtuk igazán ke-

mény csatára kényszeríteni az őszi szezonban, reméljük, tavasz-

szal vissza tudunk vágni nekik. A bajnokság második felében lelkes és kitartó szurkolótáborunk segítségé-

vel sikerült rangadókat nyernünk és az őszi szezon befejezését 

követően fellépni a dobogóra, a 3. helyen várjuk a tavaszi foly-

tatást. Az őszi szezon mérkőzései közül kiemelkedik a Duna-

földvár II. csapata ellen vívott rangadónk, ahol a végül 2. he-

lyen telelő riválisunkat lehengerlő játékkal 9-0-ra sikerült le-

győznünk, amely a teljes mezőny legnagyobb arányú győzelme 

volt. Sajnos kaptunk kellemetlen pofonokat is a szezon folya-

mán, de bízunk benne, hogy egy jó felkészüléssel a tavasz fo-

lyamán még feljebb tudunk kúszni a tabellán és szép eredmé-

nyekkel sikerül megörvendeztetni a szurkolóinkat, támogatóin-

kat és a falu lakosságát. Komoly, pozitív értelemben vett válto-

zás volt még az idei szezonban, hogy az egyesület életében el-

ső alkalommal U10-11-es korosztályban csapatot tudtunk indí-

tani a Bozsik program keretein belül, és a sióagárdi gyerekek is megmutathatták magukat a falu határain 

kívül. A gyerekek Szabó János edző vezetésével készültek az első megmérettetésekre. A kezdeti izgalmakat 

levetkőzve már az első tornájukon szép győzelmeket arattak, melyet a további kupákon újabb sikerek követ-

tek. Abszolút megfigyelhető volt a fejlődés, amelyen játékos palántáink keresztül mentek az ősz folyamán. 

Ám még ami ennél is nagyobb örömet okozott az az összefogás, ahogy a szülők a csapat mögé álltak, és 

igazi szurkolótábort alkotva bíztatták a kicsiket. A lelátón már az első perctől kezdve mi voltunk a legjob-

bak! Reméljük, hogy a téli, illetve tavaszi folytatás során még sok-sok sikerélményben lesz része ifjú játé-

kosainknak, akiknek ezúton is gratulálunk az őszi teljesítményükért és szorgalmukért. 
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 Az ősz folyamán a Sióagárd SE több esemény szervezésével vétette észre magát. Az egyik az 1. Sióagárd kupa 

kispályás labdarúgó torna volt, mely négy csapat részvételével zajlott. A remek hangulatú rendezvényen a Sió-

agárd 2. csapata végzett az élen hibátlan teljesítménnyel. A győztes csapat tagjai voltak Vass Gábor, Ifj. Dom-

bi Nándor, Sólyomvári Nándor, Kovács Szabolcs. A mérkőzések a sióagárdi sportpályán kerültek megrende-

zésre, majd a mérkőzések után a szervezők megvendégelték a résztvevő csapatokat. A jól megérdemelt ebéd 

után tizenegyes rúgó verseny színesítette az eseményt, melyen Schaffler Béla célzott a legpontosabban. Re-

méljük sikerül hagyományt teremteni ezzel a tornával, és tovább tudjuk színesíteni Sióagárd sportéletét.  

A fentieket figyelembe véve kijelenthető, hogy változatos, mozgalmas éven van túl a Sióagárdi Sportegyesü-

let, mely ezúton is köszöni az Önkormányzat és minden segítő támogatását. Bízunk benne, hogy 2019-ben is 

sikerül tovább öregbíteni Sióagárd hírnevét, és sok örömet tudunk szerezni a falu sportszerető lakóinak, veze-

tőinek.  

Az egyesület 2019. február 23-án a művelődési házban rendezi hagyományos évértékelővel egybekötött ren-

dezvényét, ahova szeretettel várunk mindenkit, aki kíváncsi a Sióagárdi SE eredményeire, életére, és szeretne 

egy kellemes zenés estét együtt tölteni velünk és jól érezni magát.  

 

Kérjük, aki teheti adója 1%-val támogassa a Sióagárdi Sportegyesületet.  

Adószámunk 19240060-1-17. 

2019-ben is egy a jelszó, HAJRÁ AGÁRD!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alisca Terra  

Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

                     Hulladék elszállítási időpontok 2019.  

                     Alisca Terra Kft.  

http://www.aliscaterra.hu/


Adventi vásár Baruthban - 2018. 
 

2018. december 7-én meghívásnak köszönhetően a 

Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevé-

ben indultunk német testvér településünkre 

Baruthba, az adventi vásárban való részvételünk cél-

jából : Hámoriné Terike, Ambrusné Ági, Révai Lilla, 

Tornóczki Ákos és Klein Brigitta. Érkezésünket, 

mint mindig örömmel fogadták Alexanderék házá-

ban, ahol kisebb csapat gyűlt össze fogadásunkra, 

majd egy jókedvű, vidám beszélgetés vette kezdetét 

finom sütemények és kávé kíséretében. Immár szinte 

hagyományként, késő délután Bautzenbe vittek ben-

nünket, az ottani adventi vásárba, ahol az idén sem 

maradhatott el a forralt borozás, sőt még egy középkori adventi vásárt is megcsodálhattunk, 

korhű jelmezekkel és kisiparosokkal.  

Az estét a baruthi tűzoltó családok körében töltöttük 

a helyi tűzoltó épületben, ahol a finom vacsora után 

közösen énekeltünk az oda látogató Télapóknak is, 

akik cserébe ajándékkal kedveskedtek.  Másnap reg-

gel a környéken néztünk körül, és többek között egy 

új tűzoltó épületet is megnézhettünk Matthiasnak, a 

polgármesternek köszönhetően, továbbá Andreas és 

Sylvia Michel idegenvezetésével egy  ökoturisztikai 

központban tehettünk látogatást, ahol egy nagyon 

érdekes kisfilmet néztünk meg arról, hogy hogyan 

igyekeznek a környék ökoegyensúlyát fenntartani. A 

sok érdekesség után Görlitzbe utaztunk és ott is megcsodáltuk az adventi vásár színes forgata-

gát. A nap végén visszatértünk Baruthba, ahol a település mellet, az erdőben található kis fa-

háznál (Mini Canada az ottani neve) gyülekeztünk a közös vacsorára, ahol Ákos finom babgu-

lyást főzött, német vendéglátóink pedig óriás saslikokkal kedveskedtek nekünk. Mialatt a fi-

nom ételek elkészültek, a tábortűz melege mellett forralt bort iszogattunk és jókat beszélget-

tünk. Lehetőség volt a dézsában fürdésre is, melyet Alexander előzetesen jól felfűtött, viszont 

ezzel a lehetőséggel csak a társaság férfi tagjai éltek, részünkről Ákos.  

Másnap reggel a szokásos igyekezettel álltunk neki az ad-

venti bódénk berendezéséhez, hiszen ez alkalommal is 

egymást váltva érkeztek a látogatók, akik közül már na-

gyon sok embert ismerősként üdvözölhettünk. Kínálatun-

kat a korábbi évekhez hasonlóan a kolbász, szalámi, bor, 

pálinka, méz, pirosarany alkotta, de természetesen volt 

sült kolbász és forralt bor is, továbbá ezúttal is készült egy 

nagy bogrács gulyás is.  
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Programsoroló 

 

    2019. február 2. — Vadászbál 

    2019. február 9. — Disznótoros 

    2019. február 16. — Motoros találkozó 

    2019. február 23. — Sportbál 

    2019. március 02. — Nyugdíjas bál 
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Az este Hansjürgenék házában telt, ahol közösen fogyasztottuk el a búcsúvacsorát, továbbá 

megajándékoztuk egymást. Mint a korábbi években, német barátaink ezúttal is csokoládét 

küldtek velünk a sióagárdi gyerekeknek. Hétfőn szerencsésen haza érkeztünk, természetesen 

sok-sok élménnyel gazdagon.                   

                                                                            Klein Brigitta 

 



KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

Sióagárd polgármestere: 

GERŐ ATTILA 

Tel: 06-20/965-5333 

KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVA-

TAL SIÓAGÁRDI KIRENDELTSÉGE 

Jegyző: dr. Herczig Hajnalka 

Aljegyző: dr. Solymár Anna Virág 

Aljegyző ügyfélfogadási ideje: csütörtök 9.00—12.00 

Hétfő: ügyfélfogadási szünet 

Kedd: 8.00-12.00   13.00-16.00 

Szerda: 8.00-12.00   13.00-16.00 

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, 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: Sárosi Miklósné 

Tel: 06-20/943-0977 

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS  

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

Csesznegi Andrea 

Tel:+3620/216-4615 

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.  

Kedd: 16.00-19.00, Péntek: 14.30-17.30 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ 

Cím: Sióagárd, Kossuth u. 1.  

Vezető: ifj. Szabadi Mihály 

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 

Tagintézményvezető: Fejős Lászlóné 

ÓVODA 

Cím: Sióagárd, Kossuth u.57/A.  

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 

VÍZMŰ TELEPVEZETŐ 

Balázs Mihály:       Tel:+36-20/296-1495 

SZENYVÍZ TELEPKEZELŐ 

Mészáros Ferenc:           Tel:+36-20/294-4387 

POSTA Cím: Sióagárd, Kossuth u. 21. 

Tel.: 537-003 

KONYHA 

Cím: Sióagárd Kossuth u. 6. 

Tel.: 437-307 

Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata,  Felelős szerkesztő: Béldi Gáborné  megjelenik: havonta;   

Szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu, web: www.sioagard.hu 
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SIÓAGÁRDI GESZTENYEFÁK 

 

   Lombotokkal árnyékot nékik adjatok 

   Kik itt élnek aggkorú asszonyok 

   Örömök, bánatok, gondok és remények 

   Hitük nyújt a bajból menedéket.  
 

   Elsuhant életükből a szerelem 

   De terem szívükben ezer szál virág 

   Elfogadják mit a csendes élet át 

   Töröljétek le fájó könnyüket 

   Fehérvirágú gesztenyefák. 
 

   Elmúlt már szívükből a dal 

Keskeny kis ajkuk mormol hő imát 

Életük rejt szép, s édes titkokat 

Vidítsátok fel fáradt lelküket 

Fehérvirágú gesztenyefák.  
 

Testük megrogyott a sok év alatt 

A lelkekben csak béke és áhitat 

S emlékek őrzik a háborúk zaját 

Néma tanuk vagytok 

Fehérvirágú gesztenyefák. 
 

Zeng a harang a szent misére 

Kinyílik a szekrényeknek mélye 

S viselnek ezer rödü szép ruhát 

Susogjon róluk lombotok 

Fehérvirágú gesztenyefák. 
 

Hogy ne érezzék fájó magányuk 

Hímez kezük levelet, s virágot 

S viselik a kedves szép ruhát 

Dicsérjétek szorgos éltüket 

Fehérvirágú gesztenyefák. 
 

Bár gyengülő, de akarnok munka dúl 

S terem szőlő, s gyümölcs a fán 

S a kertekben virul sok csodás virág 

Kezükre áldásként hulljon szirmotok 

Fehérvirágú gesztenyefák. 
 

Beszédük kedves, megnyugtató 

Fenyves rejtekén tisztavizű tó 

Bölcsességük halkan adják tovább 

Ősz hajukra hulljon szirmotok 

Fehérvirágú gesztenyefák. 
 

 Elhunyt szomszédasszonyom Máté Györgyné és barátnője emlékére.  
 

       Doszpodné Virág Mária 

mailto:sioagard@interware.hu

