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Kedves Falubelim! 

Tavasz mindig a reményt hozza el, tiszta szívemből remélem, hogy idén talán több dologba is beváltja a vára-

kozásainkat. Talán aktuális, és szerintem májusban egy olyan kérdésre tudunk választ adni, ami jelen pillanat-

ban úgy tűnik nem érint minket, pedig szinte az ajtóban kopog. Február elején meghívást kaptam egy kétna-

pos útra Brüsszelbe. Brüsszel mindig kimaradt az utazásaim során, így kettős érdeklődéssel vártam ezt a rö-

vid utat. Elsődleges cél az Európai Parlament meglátogatása volt, ez mellett a város fő nevezetességeinek 

megismerése.  Kora reggel érkeztünk Európa „fővárosába”. Ahogy egyre beljebb buszoztunk a belvárosba, 

ahol a szállásunk is volt, elkezdődött a szembesülés a mai valósággal a város utcáin. Régen Budapestről is 

meg volt a véleményem. Egy szürke, koszos, néhol veszélyes dzsungelnek láttam mindig. Megmondom, a 

mostani Budapestre viszont büszke lehet mindenki, hogy ilyen a fővárosunk, hiszen egy színes, fejlődő, gyö-

nyörű ország központtá alakul ott a Duna két pontján. De miért is hoztam ide a mi példánkat?! Mert ilyen re-

ménnyel vártam Brüsszel látnivalóit is. Ha Magyarország még a negyven éves szürkeség után talpra tudott 

állni, azt gondoltam, hogy egy még modernebb, szebb, élhetőbb város vár az út végét. Első megdöbbenésem 

akkor ért, amikor a város központtól 10 perces sétálással elérhető szálláshelyünkön úgy fogadtak, hogy a be-

járattól még nappal se menjünk jobbra, este pedig véletlenül se. Mondom, 10 percre a főtértől, ahol a minden-

ki által ismert pisilő kisfiú szobor áll. Lepakolás után elindultunk az Európai Parlamenthez, ahol egy kiállítást 

néztünk meg az Unió születéséről, céljairól, álmairól. Ezt egy helyi busszal értük el, így sikerült ismerkedni 

az utcai látképpel. El tudják képzelni azt, hogy földön fekvő, takaróban burkolózó embereket látni szinte min-

denhol. Megmondom az igazat, nem vagyok egy „finnyás gyerek”, de vártam, hogy mikor tudok legalább 

kezet mosni. Leszálltunk a Parlament épületénél, gyors ebéd után indultunk a kiállításra. Ott ahol az ebéd 

volt, egy két gyermekes család ült mellénk. Helyiek voltak, de a legnagyobb csodálkozásomra az első dolog a 

fertőtlenítő spray került elő, melyet az anyuka folyamatosan használt a gyermekei kezén. Nem tudom, de itt-

hon sose látni ilyet, főleg nem egy étteremben a Parlamenttel szemben. Ahogy átsétáltunk, már újabb élmény 

fogadott ezen a központi helyen. Akkora rendfenntartókkal volt tele minden, hogy hozzájuk képest én egy 

„vézna kisiskolásnak” tűntem. Tele fegyverekkel, és őrizték a rendet. Megmondom nem egy nyugodt érzés 

töltött el. A kiállításra való belépés elhozta a legújabb meglepetést, egy olyan beléptető rendszeren kellett át-

haladni, amilyen a reptereken működik. De nehogy azt higgyük, hogy egyedi eset volt, hiszen mindenhol ez 

történt. Minden fém ki a kosárba, nadrágszíj leold, és ha pirosan jelzett a kapu, addig kereshette az ember azt 

az elfelejtett pénzérmét is. Mondtam is, hogy lassan kár visszavenni a nadrágszíjat, hiszen állandóan le kellett 

tenni. A kiállítás szép volt!  Amikor készült, még nagyon az volt az  alapgondolat, hogy fogadjuk el egymás 

véleményét, és csak az a cél, ami mindenkinek egyformán jó.  Hol van már ez?! Most egy kicsit felgyorsítok, 

hiszen lehet valaki ezt se olvassa el. Bárhová mentünk a központban, mindenhol rengeteg rendőr, nagy fegy-

veres katonákkal találkoztunk. Másnap megnéztük a Parlamentet és egy másik kiállítást is. Tudják, nadrágszíj 

le, készpénz ki, és így tovább. Történt reggel egy érdekes szituáció. Egyedül voltam még a szállás aulájában, 

a sporttáskámat az egyik fotelben hagytam, és az ablaknál telefonáltam.  

HORGÁSZHÍREK 
A 2019. évünk jól indult….. 

Folytatás a 3. oldalon 

Sióagárdi Citerazenekar hírei 

A csoport arany fokozattal, és kiváló 

minősítéssel tért haza. Folyt.: 4. old 
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A bejárattól érkezett egy biztonsági őr, aki meglátta az egyedül hagyott táskát, teljesen lemerevedett, és fi-

gyelte a táskám. Pár pillanat múlva észrevett, és látszódott a tekintetén, hogy mennyire megnyugodott, hogy 

a tulajdoni viszonyokat tisztáztuk, és kiderült hogy nem egy gazdátlan csomag van az előtérben. Nem tu-

dom, hogy tudnék-e így élni??! Megmondom ez a rövid idő is elég ahhoz, hogy várjam már a hazatérést. 

Persze, hogy finom a belga csoki, de nekem ezek után még jobban ízlik az itthon készült.  

Mivel tavasz van, és az egyet jelent mindig a szerelemmel, így bátran ki merem jelenteni, hogy újra és újra 

szerelembe esek kis hazánkba, mert nemcsak a legszebb lányok élnek itt, hanem számomra a legszebb or-

szág Magyarország! Azon belül is Sióagárd, hiszen itt a legjobb élni! Nagyon fontos, hogy gyermekeink és 

unokáink is ezt örököljék tőlünk, itt éljék az életüket, itt legyenek boldogok.  

Még két dolgot szeretnék mondani. Vannak akik ezt a helyzetet elbagatellizálják, pedig ők is elmennek vé-

dőoltásra, pedig még akkor nincs itt a baj. A másik pedig az, hogy nagy felelőssége van minden nemzedék-

nek abban, hogy mit hagy maga után a  jövőre, értem a közeli és távoli jövőt is. Mert az kevés lesz pár év 

múlva, hogy „ha még egyszer lennék fiatal…..”. Mindenkinek gyönyörű tavaszt! 

                                                  Gerő Attila 

                                                         polgármester 
 

Oskola-iskola-suli 
 

Ez az írás nem az első reflexiók hatására született, mint mondani szokás aludtam rá egyet.  

Mindig figyelemmel kísértem „kis iskolánk” életét, akkor is, amikor már nem, és még nem voltam érintett. Ezért 

örömmel olvastam a szeptember havi sióagárdi Krónikában az iskolai hírekben, hogy mennyi lehetőség van a kisdiá-

kok számára. Ezek után több kérdés felmerült bennem, hogy miért viszik el mégis többen — a városba — a gyerme-

küket más iskolába? Mivel kapnak máshol többet? Miről maradnak le az itt tanuló gyerekek? Itt is szakképzett peda-

gógusok vannak, a tárgyi feltételek is adottak. Aki jó képességű és szorgalmas az bárhol megállja a helyét. Nyugodtan 

mondhatom, hogy ez a kis iskola megfelel egy magániskolának. A kis létszám miatt a tanító többet tud foglalkozni 

egy-egy gyerekkel, így az sem marad le akinek nehezebben megy a tanulás.     Bekerülve a városba a 25-30 fős létszá-

mú osztályba, sokkal nehezebben   illeszkedik be. Arról sem kell megfeledkezni, hogy sokkal korábban kell  vinni a 

kis diákot, akár esik, akár fúj, hidegben, havazásban, és a szülőnek még munkába is oda kell érni. Míg itthon a nagy-

szülő segíthet ebben is,    hiszen a nagymama boldogsága az unoka. Nem beszélve arról, hogy anyagi vonzata is van 

az utazásnak. Ráér még a taposómalomba kerülni később is. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy ezeket a gyereke-

ket elszakítják a gyökereiktől. Nem lesz semmi, ami Sióagárdhoz köti őket. Elkerülnek 6-7 évesen Sióagárdról és 

csak aludni járnak haza. Ha végignézünk néhány évtizedet, hogy mi lett az itt végzettekből, hát nincs szégyenkezni 

valónk. Több neves ember volt itt kis diák, hozzátéve, hogy a régi időkben még összevont osztályok is voltak. Persze 

van speciális eset, amikor indokolt más iskolába vinni.  

Tudom mindenkinek joga van oda vinni a gyermekét iskolába, ahova akarja, de arról se feledkezzen meg, hogyha el-

viszi innét, annak nemcsak a jelenben van vonzata! A falu sorsát a fiatalok határozzák meg, és olyan lesz amilyenné 

teszik. Jelenleg van iskolánk, óvodánk, épül a bölcsőde is, de ha ez a    tendencia folytatódik, vajon kinek? Nem állt 

szándékomban ezzel az írással senkit megbántani. Én egy egyszerű sióagárdi lakos vagyok, akit érdekel szülőfaluja 

jövője. Iskola nélkül a falu elsorvad. Ezért talán érdemes elgondolkozni ezen, mielőtt döntenek a tavaszi beiratkozás 

előtt.  

Ajánlom még, hogy az érdekeltek látogassanak el egy anyák napi, vagy karácsonyi műsorra, mert itt még ilyen is van.  

                  

                       Kovácsné Fejős Ilona 

Sióagárd Község Önkormányzata az Önök kérésére—átvállalva a szolgáltató-

tól-, hogy aki nem vette át a zöldhulladék-gyűjtő zsákot az Önkormányzat-

nál a titkárságon átveheti az alábbi időpontokban! 

Átvétel időpontja: 2019. március 21. - 08.00 - 12.00, 13.00-15.00 

              2019. március 22.—08.00 –12.00 
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H O R G Á S Z H Í R E K 
 

A 2019 évünk jól indult. Január 26-án megtartottuk éves taggyűlésünket, melyen az egyesület elnöksége, és 

a bizottságok elnökei beszámoltak az elmúlt egy év munkájáról, eredményeiről. A tagság döntött az ezévi 

programokról. A hagyományokhoz híven köszöntöttük a „40 éves” horgásztagságot magáénak mondható 

tagunkat, Somogyi Lászlót. Azt estét finom vacsorával zártuk. 
 

2019 évi program terv: 

2019.02.09.      Falu disznóvágás     

2019.04.27.      Buszos horgászkirándulás Akasztó 

2019.05.11.      Buszos kirándulás I. Horgászverseny Baja Tíztó     

2019.06.01.      Gyermeknapi horgászverseny Sióagárd 

2019.06.22.      Halfőző verseny gyermekprogramokkal 

2019.07.01.-2019.07.05. Gyermek horgásztábor 

2019.07.14.      Buszos kirándulás, verseny Szászvár (pályázatból)         

2019.08.24.      Nyárbúcsúztató gyermek horgászverseny Paks 

2019.08.30.      Utcabál 

2019.09.14.      Buszos kirándulás Őrspuszta 

2019.10.05.      II. Horgászverseny Paks  
 

Már az első programunk sikerrel zárult. Csapatunk megnyerte a disznóvágás főzőversenyét, ahol hagyomá-

nyos sióagárdi disznótoros pörköltet főztünk, melyet házi savanyúsággal és frissen sült ropogós házi kenyér-

rel tálaltunk. 

          

Gratulálunk a csapatnak!! 

                    Pesti Gyuláné 

elnök   

            

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS A KOPJAFÁNÁL  

 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT 

2019. MÁRCIUS 14-ÉN 09.00-kor 

Együtt ünnepeljünk az iskolásokkal, ovisok-

kal a forradalom napját.  

„Talpra magyar,…..” 



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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A Sióagárdi Citerazenekar hírei 

A Babits Mihály Kulturális Központ 2018-ban újraindította a Bogár Ist-

ván emlékére megrendezett „CINEGEMADÁRĐ” Tolna Megyei Népzenei 

Versenyt. Ez a népdaléneklési, és népzenei seregszemle igen nagy múltra 

tekint vissza. Szabadi Mihály indította útnak az 1990-es évek elején és 

sok esztendőn keresztül adott lehetőséget az ifjúsági és a felnőtt korosz-

tálynak a népzene énekes és hangszeres bemutatására. 

A versenyre egyéni énekesek, hangszere-

sek, valamint éneklő csoportok, pávakörök 

jelentkezhettek az egész megyéből. A ver-

seny döntőjéből az országos szakmai zsűri 

véleménye alapján a gyermek és az ifjúsági 

korosztály legjobbjai a „Tiszán innen, Du-

nán túl” elnevezésű Országos Népzenei ver-

senyre juthatnak tovább. 

 

Az idei megmérettetésre 2019. 03. 06-án került sor, melyre a Sióagárdi 

Citerazenekar is beadta jelentkezését. Siklósi Krisztián népzenész, zene-

tanár mentorállásával, és támogatásával, Horváth Andrea zenekarvezető 

másfél hónapos kemény munkával készítette fel a sióagárdi gyermekeket. 

A próbák, gyakorlások sokszor estékig elhúzódtak, és a pihenésre szánt 

hétvégéket is lerövidítették.  Nem hiába volt a kitartó felkészülés! 

A csoport Arany minősítést kapott páratlan produkciójára, és a Magyar 

Kórusok, Zenekarok és Népzenei együttesek Szövetsége –KÓTA Arany-

páva népzenei minősítő rendszerében térségi szintű minősítőn. A Sió-

agárdi Citerazenekart kiváló fokozatot ért el.  

A csoport tagjai: Bakonyi Réka, Mocsári Anna, Mocsári Nóra, Elekes 

Bálint, Farkas Csaba, Sebestyén Ákos és Horváth Dorina. 

Nagyon büszkék vagyunk a sióagárdi fiatal citerazenészekre, kitartó 

munkájukra, és közösségi szerepvállalásukra.  

                                                      Horváth Andrea    

 zenekarvezető 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulálunk a csapatnak a sikeres eredményekért, és a rengeteg 

munkáért Sióagárd nevében Gerő Attila polgármester! 
        

mailto:sioagard@interware.hu

