
Sióagárd K özség Önk ormán yz ata                     2019. Augusztus XIII. Évfolyam  6. szám 

Kedves Falubelim! 

Lassan véget ér a mostani választási ciklusnak az ideje. Eltelt 5 év. Mivel terveink szerint ez az utolsó 

előtti Krónika, még van idő, hogy összefoglaljuk az elmúlt évek eredményeit, tapasztalatait. Ez azzal 

is jár, hogy októberben választás lesz. Választunk polgármestert, és testületi tagokat is. A választás 

előtti időszak felfokozott hangulatot jelent, de kérek mindenkit maradjunk a tisztesség, és az igazság 

talaján. Bárhogy is alakul az eredmény a hülyeség, és a hazugságok nem jó kampány, hiszen ha ilyen 

jelöltet választunk, akkor a munkája is olyan lesz. Konkrétumok nélkül, és nem kampányolva, fontos 

időszak lesz a következő öt év is. 2021-ben elindul a következő Uniós pályázati ciklus, amit nem 

mindegy, hogy Sióagárd hogy tudja a saját fejlődésére fordítani. Ugye ez már a harmadik ilyen idő-

szak lesz, hiszen 2007-2013. és 2014-2020. között már volt lehetőség. Az biztos, hogy fő feladat ezek-

kel a pályázatokkal továbbra is fejleszteni egyre szépülő településünket. Ugye még itt van a Paks II. 

Ha elindul az építése, az is lehetőségeket tartogat nekünk. Nem mindegy itt sem, hogy mennyire jö-

vünk ki pozitívan egy ilyen helyzetből. De ahogy meg lehetett oldani azt, hogy hosszú-hosszú idő 

után bekerülhettünk a paksi támogatott települések körébe, talán ez is valós lehetőség, hogy újabb for-

rásokat kaphassunk a fejlesztésekre. Még nagyon sok feladat áll előttünk! Ahogy a háborúhoz is azt 

mondják, hogy három dolog kell, pénz, pénz és pénz, így a fejlesztéseinkhez is ez kell. Nem két lábon 

áll a földön az, aki ezt nem így gondolja. Feladat van bőven, hiszen nincs olyan állapot, amit nem le-

hetne még jobbá tenni, sőt rengeteg olyan még meg nem oldott kérdés van, aminek az elvégzése a te-

lepülés előtt áll. Nem szabad hátradőlni, és azt hinni, hogy ez már így jó. Maga az Önkormányzatnak 

nincs olyan saját bevétele, ami az ilyen nagyságrendű beruházásokat megoldaná. Kis dolgokat lehet, 

de tényleg csak kis dolgokat. Megbízható összeg áll a működésre, talán azt is ki merem jelenteni, 

hogy tartalék is van benne előre nem látott dolgokra. Spórolásnak ez az eredménye.  

A következő egy hónap is beruházásokkal fog telni. Elkészül a templomkert — játszótér megújítása, 

elkészül az iskola udvar, jövő héten már a Dózsa utcát is elkezdik, további eszközvásárlás az orvosi 

rendelőbe, sátor és egyéb eszközök a művelődési házba. Augusztusban kihirdetik az új paksi pályázat 

eredményét, így reménykedhetünk a templom fejlesztésében (pad fűtés, órafelújítás, lábazat javítása), 

és a község minden bejövő útjának kamerákkal való felszerelése. Közben jönnek a Magyar Falu pá-

lyázatok, és így tovább. Szoktam mondani, hogy szinte állandó munka lett a párhuzamosan futó pá-

lyázatokat, előkészíteni, pályázni, megcsinálni, és elszámolni. Párhuzamban egyszerre. Pénzt, forrást 

szerezni nehéz, ez a munkája a Polgármesternek, elkölteni könnyű. Ezért nem értem néha az olyan ki-

jelentéseket, hogy én így csinálnám, meg úgy. Mert az igazság az, hogy először forrást kell találni, 

mert azt senki nem teszi hozzá, hogy miből csinálná így és úgy!  

Most még előttünk az iskolakezdés, szüretek ideje, ehhez pedig mindenkinek sok kitartást, erőt egész-

séget kívánok!       
                                                                                       Gerő Attila    

                                                                              Sióagárd polgármestere  

HORGÁSZHÍREK 
Megjött a jó idő, beindult a 

horgász szezon. Gyönyörű 

napsütésben zajlott le a gyer-

meknapi horgászversenyünk!  

Folytatás a 2. oldalon! 

      Csíksomlyói zarándoklat  
                 2019. 06. 08. 
 

Ide minden évben a magyarok ezrei za-

rándokolnak, hogy együtt ünnepeljenek. 

Folytatás az 5. oldalon!  



 
Megjött a jó idő, beindult a horgászszezon. Az éves tervezett programunk második eseménye, 2019.04.27-i Akasztói 

kirándulás jól sikerült. Horgászaink nem ijedtek meg az éjszakai esőtől, és 37-en (+ kísérők) jöttek el egy kis horgászás-

ra. Az idő is megszelídült reggelre, igaz a szél fújdogált, de az eső elállt, és néha még a nap is kibújt. Több horgászunk 

igen komoly zsákmányra tett szert, mint darabszámban, mint súlyban. Ez nem verseny volt, ezért nem mérlegeltünk . 

Akadt a horogra ponty, kárász, keszeg, törpeharcsa, de még pár szürkeharcsa is. Több 7 kg feletti pontyot is sikerült 

kifogni, a halak a fotózás után mentek vissza a tóba. 

IV.Sióvölgye Ügyeske csapat 
Horváth-V. Hanna - Horváth Tibor 
V. Sióvölgye Csajok csapat 
Pesti Sára-Pesti Gyuláné  
VI. Sióvölgye Úszózósok csapat 
Pesti Sándor Pesti Zoltán 

 

 
I. Lakatos Viktor 10 db  33335 g                II. Sebestyén Ákos 5 db  26000 g        III. Szentpáli Ferenc 4 db 14905 g  

 

 

 

 

 

 

Lakatos Viktor harmadszor nyerte el a Futiexpress Kft. által felajánlott vándorkupát, így ez már véglegesen az övé lett. 
Ő fogta a legtöbb halat is, ezért összesen 3 kupával tért haza. 
A legnagyobb halat (7585 g) Szentpáli Ferenc fogta. Így Ő 2 kupát tudhatott magáénak. A helyezettek a kupákon kívül 
még tárgyjutalmat is kaptak, merítőt, halmatracot, etetőanyag keverő-csalitartó dobozt.  
 

                                                                 Pesti Gyuláné 

                                                                                                                                                             elnök 

  

H O R G Á S Z H Í R E K 

2019.05.11.-én rendeztük egyesületünk idei első halfogó versenyét, ami egyben a második buszos kirándulásunk is 
volt. A rendezvényre 45 tagunk jött el, melyből 37 férfi és 2 nő versenyzett. Összesen 120210 g halat sikerült kifogni 
a 4 órás verseny alatt. Sajnos csak 12 versenyző járt sikerrel. 
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2019.05.05-én a TOHOSZ, a hagyományos Sulikupán belül első alkalommal rendezte meg a páros versenyt, me-
lyen, megyeszinten 7 csapat indult, ebből 3 a miénk. Szülő-gyermek, illetve nagyszülő-unoka párossal lehetett ne-
vezni. Az idő reggel nem igazán kedvezett a versenyhez, de ettől függetlenül csapataink lelkesen horgásztak.     



 
 

 

Gyönyörű napsütésben zajlott le a gyermeknapi horgászversenyünk. Az egyesület gyermektagjai szép szám- 
mal, összesen 28-an vettek részt rajta. Az ovisok 10, az alsó tagozatos iskolások 12, míg a felsősök 6 fővel 
versenyeztek. Gazdag ajándékokkal térhettek haza a versenyzők. Mindhárom kategóriában az első 3 helye-
zett kis-kupát, míg a többi versenyző érmet kapott a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával. A 3-
3-3 díjazott oklevelet kapott, míg a többi gyermek emléklapot. Az ovisok külön ajándékokat is kaptak a Bá-
lint horgászbolt jóvoltából. Az iskolások 2 kategóriájának 1-3 helyezettjének díjazására megnyertük a 
MOHOSZ gyermeknapi pályázatát. Kiváló minőségű horgászbotokat és orsókat tudtunk kiosztani. A finom 
ebédet, (paprikás krumpli kolbásszal, savanyú uborka, kenyér) Huber János titkárunk, és Tornóczki Ákosné 
gazdasági vezetőnk főzték, nem kevés szülői-nagyszülői segítséggel. Az Önkormányzat biztosította az üst-
házat és a bográcsot,a pirospaprikát Papp József, a savanyúságot Huber János ajánlotta fel. Hogy legyen 
miből, és mivel elfogyasztani az ebédet, a műanyag tányérok, és evőeszközök Háry Attila támogatásával 
kerültek az asztalra. Szomjunk oltásáról Dombi Ferenc szódás gondoskodott 2 láda szódával. Az Önkor-
mányzat gondoskodott, hogy a kényelmünk is biztosított legyen, 4 pavilont, 8 asztalt és 16 padot, hoztak ki 
a tópartra. Nagy-nagy köszönet minden segítőnek és támogatónak. Nem győzzük eleget köszönetet mondani 
Ságiéknak, Ők minden évben rendelkezésünkre bocsájtják a tavat. Nagy élmény a gyerekeknek, mert itt 
(majdnem) mindenki fog halat. A pályázati kiírás értelmében a kifogott halak darabszáma alapján díjaztunk. 
Összesen 244 db-ot fogtak a gyerekek. 
 

Ovisok: 

I. Acsádi Kamilla             18 db  

II. Hotter Hanna               17 db 

III. Háry Nóra                   16 db  

1-4 osztály:  

I. Háry Mira                      11 db 

II. Tamás Cecília              10 db 

III. Papp Szabolcs             9 db 

5-8 osztály :  

I. Papp Bonnyai Balázs  36 db 

II. Koller Ábel                  16 db 

III. Schüller Janka           12 db 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulálunk a nyerteseknek, és minden résztvevőnek! 

Nagyon örömünkre meglátogatta rendezvényünket, Szekeres Erzsébet tanítónő  EFOP 3.7 Környezetvédel-

mi csoportjával. Sikerül közösen egy jó kis napot összehoznunk. A csoport tagjai barátkoztak a horgászat-

tal, bízunk benne, hogy jövőre már közülük is lesznek versenyzők a gyermeknapon.  

 

                                                                                                             Pesti Gyuláné 

elnök 

H O R G Á S Z H Í R E K 
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H O R G Á S Z H Í R E K 
 

2019.06.22-én került megrendezésre a XXV. Sió-menti Országos Halfőző verseny, melyen egyesületünk a szokásokhoz 
híven 3 gyermekprogrammal szórakoztatta az érdeklődő gyermekeket. A GEO-hal keresésben 20 gyermek vett rész, A jó 
megfejtők közül sorsolással Széles Éva nyert. Casting-(horgászbottal célba dobás) versenyünkben 6 gyermek próbálkozott, 
közülük a legügyesebb Virág Zita lett. Legnagyobb érdeklődés a kislabda dobás iránt volt (ami az etetőanyag bedobását 
imitálta) . Ebben 26 kisgyermek versenyzett.. A legügyesebb célba dobó Manhalt Márton lett. Minden résztvevő gyermek 
emléklapot és stílusosan gumicukor kukacot kapott. A kategória győztesek: Oklevelet, egy kis halfigurát, és 1 csomag gu-
micukrot kaptak. (A gumicukrokat köszönjük Kollerné Szűcs Eszternek, aki évek óta támogatja ezzel versenyeinket.) Az 
első három helyezettnek az ajándékokat Szakács Szabolcs a TOHOSZ ügyvezető elnöke adta át. 

2019.07.13-án buszos kirándulással egybekötött horgászversenyre hívtuk 
tagjainkat Szászvárra. A versenyen 36 tagunk + családtagjaik vettek részt. 
Összesen 84,95 kg halat sikerült kifognunk.  

I. helyezett Sebestyén Ákos 23175 g 
II. helyezett Lakatos Viktor 8040 g 
III. helyezett Háry János 6410 g 
A legjobb női versenyző Budai Ferencné lett. 
A legnagyobb halat Schüller Ákos fogta 3660g 
A legtöbb halat Danóczy Nándor zsákmányolta 16 db 

A verseny után finom babgulyás volt az ebéd. 

 

HORGÁSZ GYERMEKTÁBOR 
A 2019 évi gyermektáborunk ugyanúgy, mint a 2018-as az EFOP-os pályázatból lett megvalósítva. Hétfőn reggel 8 órakor volt a 
tábornyitás, melyen megtiszteltek bennünket jelenlétükkel Gerő Attila polgármester úr, és Szakács Szabolcs úr, a TOHOSZ ügyve-
zető elnöke. Ők is köszöntötték a 19 táborozó gyermeket, és fogásokban gazdag hetet kívántak nekik. Kapott minden résztvevő 
száraz etetőanyagot és élő csalit is. A partra vonulás, és a helyek elfoglalása után megkezdődött a horgászat, még kisebb sikerek-
kel. Kedden reggel megkapták az egyen pólójukat, melyet büszkén viseltek. Ugyanakkor már megindultak a halak is a horgok felé. 
A sok kárász, keszeg, bodorka, sneci és egyéb halacskák mellett két horgászpalánta már pontyot is akasztott 1,5 - 2 kg-ost. A kifo-
gott különlegesebb halacskákat Sebestyén Ákos ifi horgászunk mutatta be, magyarázta el, hogy melyiket miről lehet felismerni. 
Szerdán reggel ígéretéhez híven kijött a táborba Szakács Szabolcs elnök úr. Megmutatta a különféle horgászati módszereket, tech-
nikákat, etetőanyag keverést, etetést stb. Éjszakai horgászatot is tartottunk, ahol minden résztvevőt elkísért anyukája-apukája. 
Mondhatom, hogy nekik is egy élmény volt látni gyermekeik lelkesedését. Szerdától már nagyobb számban akadt zsákmány a hor-
gokra. Csütörtökön sor került a halak közös megpucolására. Aktívan vettek részt benne a kicsik is. Volt még az egy hét alatt nád-
horgászbot készítés, horogkötés gyakorlása, de a játékra is sor került, casting és kislabdával célba dobást is gyakorolhattak a gyer-
mekek. A napi háromszori étkezés, a kellő mennyiségű ásványvíz is biztosítva volt a résztvevőknek. Kaptak még a gyerekek a lelkes 
szülőktől, támogatóktól pogácsát, sütit, gyümölcsöt, fagyit, nyalókát, cukrot, csokit, frizbit. Pénteken a záró rendezvényen minden 
részvevő kapott egy emléklapot. A saját fogású halakat Huber János, az egyesület titkára sütötte meg. A hagyományokhoz híven 
Zakkné Erzsi néni és Vargáné Juszti néni lángost sütöttek,amit közösen fogyasztottunk el. Sok szülő és nagyszülő segített a felügye-
letben, étkeztetésben, halpucolásban. Nekik külön köszönet jár, hogy idejüket feláldozták a tábor sikeres lebonyolítása érdeké-
ben. A táborról a Sióagárd Tv felvételt készített. 
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CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLAT — 2019. június 8.  
 

A székelyek pünkösd szombatján tartják a fogadalmi szentmiséjüket a csíksomlyói hármashalom oltá-

ránál. Ide minden évben a magyarok ezrei zarándokolnak, hogy együtt ünnepeljenek. Mi is elindul-

tunk Sióagárdról, hogy elődeink zarándok zászlaja alatt elvigyük falunkat a csíksomlyói Szűzanyá-

hoz. Csütörtökön hajnalban indultunk, és a több órás út 

alatt imádsággal készítettük lelkünket.  

A szentmise 12.30-kor kezdődött. Azért, hogy idejében 

odaérjünk, már kora reggel elindultunk a szállásunkról. 

Meghatódva láttuk, hogy hosszú sorokban autókkal, 

lovaskocsikkal, biciklivel, gyalogosan igyekeznek az em-

berek a „Nyeregbe”. Megérkezvén mi is bekapcsolódtunk a 

sióagárdi zászló alatt a „keresztaljakhoz”. A mise kezdetéig 

közös imádság volt. Megérkeztek a közjogi méltóságok, 

köztük Áder János köztársasági elnök Úr és a papság.      

Ezután kezdetét vette a szentmise. Gyönyörű, felemelő és 

megható volt. Jó volt látni a körülöttünk levő rengeteg fia-

talt. A szentmisét Pál József Csaba, a temesvári megyés-

püspök celebrálta. Az egységre — összefogásra bíztatott. Megindító volt a Magyar és Székely him-

nuszt együtt énekelni. Köszönetet mondunk Szücs Józsefnek és Pannikának a szállásért. Az Önkor-

mányzatnak a kisbuszért.  
 

                      Barsi Zoltán, Barsi Ildikó, Oszter Miklós és felesége, Say Anna, Nagy István és felesége 
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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: Hosszúné Horváth Klára 

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   

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 

Frank József       Tel:  

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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ÁLLÁSLEHETŐSÉG SIÓAGÁRDON! 

Sióagárd Község Konyhája munkatársat keres konyhai 

kisegítő munkára. 

A munkaidő napi 4 óra. 

Jelentkezni a 06-30/215-0179 telefonszámon, vagy sze-

mélyesen Licker Gábor élelmezésvezetőnél lehet.  

Tisztelt Lakosok! 
 
Dózsa utca útburkolat felújítása a következő ütemekben fog zaj-
lani. 
Előkészítés: padka nyesés, takarítás és kátyúzás, profilozás 
08.16 -tól 08.23-ig részleges forgalomkorlátozás mellett. 
Burkolat felújítás: habarcs készítés 08.26-tól 08.27-ig teljes for-
galom kizárás mellett reggel 7 órától  17 óráig előre láthatólag. 
A rossz időjárás esetén ezek az időpontok módosulhatnak! 
Kérjük a lakosság türelmét! 
 
                                               Gerő Attila 
                                                                    polgármester 

Meghívó  
Szeretettel várunk mindenkit, felnőtteket, gyermekeket, 

baráti társaságokat 2019.08.30.-én pénteken este 19 órakor 

kezdődő  batyus 

V. Nyári utcabálunkra 

Helyszíne: Sióagárd Kossuth u. az óvoda mögött 

Zene: Takács Krisztián 

Támogatói jegyek 500,- 1.000,- 2.000,- Ft értékben  

2019.08.15.-2019.08.28.-ig elővételben  

(Pesti Gyulánénál Kossuth u 53, Tornóczki Ákosnénál a FIDESZ-ben,) 

valamint a helyszínen vásárolhatók. 

Büfé lesz 

Tombola: 100,- Ft 

(Tombolatárgy felajánlást szívesen fogadunk) 
 

Asztalokról, padokról gondoskodunk. 

Baráti társaságoknak igény esetén főzőhelyet biztosítunk. 

 Sióvölgye Horgász Egyesület  

mailto:sioagard@interware.hu

