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Kedves Falubelim!  

 Itt van a nyár. Elég korán jött, és elég gyorsan a közepébe vágott. Így én is gyorsan a mondandóm 

közepébe vágnék. Először is bejelenteném, hogy számításaim szerint elértük az 1 milliárd forintos 

határt az ebben a ciklusban történt beruházások és pályázatok összegénél. Ebbe nem számolom a bi-

cikli utat, ami előreláthatólag a következő év elején készül el. Örömömre szolgál, hogy Önök is örül-

nek, hiszen rengetegen említik meg és rengetegen büszkék településünk fejlődésének. Meg kell mon-

dani, hogy vannak azért olyanok, akik azt mondják, hogy most könnyű nekem. Pedig higgyék el ke-

vesebb pénzből kell gazdálkodni, és néha kell nehéz döntéseket hozni. Ezt a sikert egyértelműen a 

2014-2020-as Uniós pályázatok és a Magyar Kormány támogatásával lehetett elérni. Hiszen a híd 

magában 451 MFt-ot jelentett. Nem most lett lehetőség, hiszen előtte volt a 2007-2014-es Uniós pá-

lyázati időszak, ami közel ugyanennyi kerettel volt meghirdetve. Rengeteg munkával jár, de megéri!!  

Folytatnám azzal, hogy az idei évben még milyen beruházások, lehetőségek lesznek. Első az óvoda 

felújítása és bölcsőde építése. Számításaim szerint legkésőbb november 1-től meg fog nyílni a bölcső-

de is. Felújítjuk a művelődési házat belülről is, új padozat, falak, világítás felújítása. Utána követke-

zik a művelődési ház és a civil ház udvara. Itt kialakítunk egy közösségi teret és a régi pajtából egy 

kulturált termet. Reményei szerint tökéletes tér jön létre a Sióagárd rendezvényeihez. Felújítjuk a te-

metőt. November elsején már a megújult temetőben tudunk emlékezni halottainkra. Új közlekedési 

szilárd utak, felújított kápolna, és megújuló ravatalozó lesz a cél. Világítás és kerti padok lesznek el-

helyezve. Felújítjuk a könyvtár belsejét is, ahol új technikai eszközöket kap az intézmény, sőt olyat, 

ami közösségi mozizásra is alkalmas lesz.  

A Trambulin Alapítvánnyal sikerült egy olyan pályázatot nyerni, aminek az eredménye új étkező a 

konyhára, programok, étkezési tanácsadás és talán a leglátványosabb, hogy a hivatal mögötti terüle-

ten egy tankert lesz kialakítva, ahol az iskolások, óvodások ismerkedhetnek a könyvben tanultakkal. 

Ez mellett különböző programokra nyertünk támogatást, így például Sióagárd programjaira ingyenes 

nyelv, számítástechnikai oktatás, képzőművészeti programok, média szakkör, táborok és így to-

vább…. 

Ezekkel a szavakkal szeretnék minden Sióagárdinak jó nyaralást kívánni, a gyerekeknek tartalmas 

szünidőt és mindenkinek sok pihenést! 

        Gerő Attila 

           Sióagárd polgármestere 

 

 

 

Egerben ért be idén a mesedarab 

Folytatás 4. oldalon 

HORGÁSZHÍREK 

Nagyon jól sikerült a gyermeknapi horgászversenyünk…. 

Folytatás a 6. oldalon 

Folytatás 8. oldalon 



Nyárköszöntő 

Ez éven is megrendezésre került Nyárköszöntő ren-

dezvényünk. Ennek keretében újfent sor került a he-

lyi kitűntetések átadására.  

2018. év kitüntetettjei:  

Horváthné dr. Horváth Erika — Sióagárd emlék-

érem 

Háry János — Sióagárd emlékérem 

Az idei évben „Sióagárd bora” címet Doszpod István  

2017-es évjáratú kékfrankos rose-ja érdemelte ki 
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Sióagárd Község  

lakossága nevében  

fájó szívvel búcsúzunk! 



 

Lakossági felhívás  
 

Védekezés a parlagfű és allergén gyomok ellen  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Az emberi egészségre veszélyes gyomok elleni védekezésre kiemelt figyelmet kell 

fordítani. A hatályos törvény értelmében minden ingatlantulajdonos és földhasználó köteles 

az allergén gyomok ellen védekezni, illetve a parlagfű virágzását megakadályozni és ezt a 

vegetációs időszak végéig - októberig - folyamatosan fenntartani. Amennyiben ennek nem 

tesznek eleget, bírságot szabnak ki rájuk.  

 Amennyiben június 30-ig a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhaszná-

ló nem tesz eleget, akkor előzetes felszólítás nélkül kényszerkaszálást kell elrendelni a nö-

vényvédelmi bírság egyidejű kiszabása mellett. Ennek összege 15.000 és 15.000.000 forint 

között állapítható meg és ismételten kiszabható.  

 Amennyiben az emberi egészséget bármely módon veszélyeztető egyéb allergén gyo-

mok (például ürüm, libatop, lórom, pázsitfűfélék) kaszálását nem végzik el a belterületi in-

gatlanokon, és a védekezésre kötelező határozatban leírtaknak nem tesznek eleget, a közér-

dekű védekezés elrendelése mellett eljárási bírság kiszabására kerül sor, amely természetes 

személy esetén 5.000 és 5.000.000 forint között állapítható meg és ismételten kiszabható.  

 Belterületen a védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzését, a közérdekű véde-

kezés elrendelését, az eljárási bírság kiszabását a település jegyzője végzi. A növényvédelmi 

bírság kiszabására a Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága jogo-

sult.  

 Az Önkormányzat felhívja az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a pollen-

szennyeződés megakadályozása érdekében környezetükben a gyomirtást, kaszálást fo-

lyamatosan, a vegetációs időszak végéig végezzék!  
 

        Dr. Solymár Anna Virág  

            aljegyző 
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Egerben ért be az idei mesedarab 
 

A Sióagárdi Fecske Bábcsoporttal az idén Tündérszép és Árgyélus 

történetét dolgoztuk fel és állítottuk színpadra. 

Több hónapos előkészítő munka állt a hátunk mögött. Már a tavalyi 

nyári táborban is sokat foglalkoztunk a népmese elemzésével, aztán a 

próbákon drámapedagógiai játékokkal, szituációs gyakorlatokkal ke-

rültünk egyre közelebb a főhősök személyiségéhez, motivációjához 

valamint ismertük meg behatóbban a sokszínű történetet. A tavaszi 

szünetben bevackoltunk a Civil Házba, túlélő csomagokkal, és kétna-

pos kitartó munkával sikerült megírnunk a szövegkönyvet. Büszke 

vagyok a csoportra, mert mindenki kivette a részét belőle. Az időseb-

bek rengeteg ötlettel halmoztak el (bábtechnikák, kellékek, tételmon-

datok terén), néha engem is támogattak lelkileg, amikor éppen nem volt ihletem, és sokat kutattak a neten is 

adatok után, a kisebbek pedig néha azzal is segítettek, hogy csendesen játszottak a másik szobában.  

Amikor végre megvolt a szöveg és a dramaturgiát is tisztáztuk, meg-

kezdődött a „szereposztás”. Nagyon izgalmas pillanatok voltak ezek, 

hiszen a meseszereplők „találták meg” a megformálóikat, azaz a gyere-

keket a forgatókönyv írása közben.  Mivel bábkészletünk az új darab-

hoz még nem volt, így szokásunkhoz híven „színjátszósan” gyakorol-

tunk. Tettük ezt azért is, hiszen ilyen formában mutattuk be először a 

darabot a május 19-én megrendezett Mohácsi Regionális Gyermekszín-

játszó Találkozón, ahol ismét nagy sikert aratva aranyéremmel tértünk 

haza, és további különdíjjakkal: az élő zenéért és a rendezésért, a kiváló 

csapatmunkáért. 

Két szakembernek szeretnénk köszönetet mondani, hogy ezt követően, az utolsó véghajrában is higgadtan, 

maximális támogatásukkal tették lehetővé azt, hogy eljussunk az első bábos megmérettetésre, Kaposvárra. 

Horváth Andrea több hónapja kereste azokat a darabhoz illő népdalokat, amiket aztán a citerásoknak is megta-

nított, és ismét hatalmas elismerést kaptak mindkét fesztiválon a szakmai zsűritől. Csaláné Bóhli Cecília pedig 

gyors és kreatív munkájával ismét szenzációs karakterű bábokat készített, amiket a gyerekek már nagyon vár-

tak és hatalmas tettvággyal vettek birtokukba, azonnal játszva velük.   

A Kaposvári Cucorka 

Bábfesztiválra éppen 

hogy készen lettünk. 

Ilyenkor valami olyasmi 

történik, amit nehezen 

lehet leírni, azt újra 

megélni nagyszerű és 

felemelő érzés! A próba-

folyamat alatt összeszo-

kott csoport a színpadon 

egy testként lélegzik, együtt dobban a szívünk, bábosok és zenészek egymás minden apró rez-

dülését, reakcióját figyelik, és ha bármiféle problémát, oda nem illőt észlelnek, azonnal improvi-

zálnak, és megoldják a helyzetet. Leírhatatlan számomra az az érzés, amivel csodálom az alakí-

tásukat, a szerepmegformálásukat, a koncentráltságukat! És a tekintetük…! … ahogy a sze-

mük sarkából engem is figyelnek, hol megerősítés kérve, hol kétségbeesetten megoldást, hol pe-

dig a dicsérő mosolyt vagy kacsintást várva! És mindig bíznak, hihetetlen akaraterővel! 
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A kaposvári zsűri több segítő véleményét, ötletét meg-

fogadva vágtunk neki a hosszú útnak, Eger felé! A 

Paksi Atomerőmű ismét támogatott bennünket, így 

külön busszal, kényelmesen tudtunk utazni. A város 

ismét lenyűgözött bennünket! Nagyszerű volt újra ta-

lálkozni ismerősökkel, bábcsoportokkal. Természete-

sen a már hagyománnyá vált esti Dobó téri szökőkút-

ban fürdés sem maradhatott el, ami mindig megosztja 

a nézőket, ahogy az önfeledten játszó gyerekeket figye-

lik, és különösen bennünket, felnőtt kísérőket, amint 

megörökítjük ezeket a vidám pillanatokat! 

Az egri zsűri szakmai véleményét igazán 

szívszorító volt hallgatni, és nagyon büszkék 

voltunk a bábosokra, citerásokra egyaránt! 

Az élő zene varázsát, a kiváló színészi alakí-

tást, a térszervező, helyszínrendező ötleteket 

emelte ki a zsűri. Ezen felül beszéltek a da-

rab kapcsán arról, hogy mennyire komplex 

színházat varázsoltunk a színpadra, hogy az 

édes lánykák és a hűséges fiúk milyen alá-

zattal tudnak jelen lenni a játék közben, 

hogy kiváló az atmoszféra, a koreográfia, a 

tánc, az akusztikus zsigeri élmény, és a finá-

lé valóságos szakrális örömünnep! Hosszú 

perceken keresztül hallgattuk büszkeségtől 

feszülve a zsűrit, és példaértékűnek értékelték a csoport munkáját. Az eredményhirdetésen a 

14 csoport közül 5-nek az aranyminősítésen túl, a gyémántfokozatot is megajánlotta a zsűri. 

Mi, Sióagárdiak köztük voltunk!!! 

Sióagárd, 2018. 06. 05.     Pekari Bernadett 

        bábcsoportvezető 
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Gyermeknapi horgászverseny 

Nagyon jól sikerült a gyermeknapi horgászversenyünk. 

Köszönjük Sági Józsefnek és családjának, hogy ismétel-

ten (már inkább hagyományosnak mondhatóan) megen-

gedte, hogy a gyermeknapi horgászversenyünket itt ren-

dezzük meg. Ragyogó időben 19 gyermekünk mérte ösz-

sze szerencséjét. 5 óvodásunk 1 órát horgászott, összesen 

55 db halacskát fogtak ki. A legtöbbet közülük Háry 

Mira fogta 24 db-ot. Az iskolások 2 korcsoportban verse-

nyeztek. 1-4. osztályosok, illetve 5-8 osztályosok. A két-

órás versenyben az alsós korosztályból 5 versenyző kö-

zül a legtöbb halat Horváth-Varga Hanna fogta 45 db-ot, 

míg a felsősök versenyét 9 versenyzőből Béldi Barbara 

nyerte, Ő 67 db halacskát fogott. A 19 gyermek összesen 399 db halacskát fogott, amik nem snecik 

voltak, hanem kispontyok, kiskárászok, és 2 db méretes törpeharcsa. A díjátadó után a gyermekek 

és a kísérőik jóízűen fogyasztották el a 6 kg lisztből Zakk Jánosné Erzsike által készített finom lán-

gost. Köszönet érte! Az iskolások kategóriánkénti 1-3.helyezettek díjait (horgászbotok, orsóval) a 

MOHOSZ gyermeknapi horgászversenyre kiírt pályázatán nyertük. Minden résztvevő gyermek ér-

met, és oklevelet kapott, továbbá az első helyezett ovis egy kis kupát. 
 

Helyezések: 
Ovisok:            I. Háry Mira 24 db 

                       II. Poór Zsófia 11 db 

                     III. Tamás Maximilián Béla 9 db 

1-4. osztály:    I. Horváth-Varga Hanna 45 db 

                       II. Tamás Cecilia Diána 24 db 

                      III. Kollár Csaba Tamás 7 db 

5-8 osztály      I. Béldi Barbara 67 db 

                      II. Straubinger Balázs 57 db 

                     III. Kozma Szemere 49 db 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gratulálunk minden kis horgászunknak, további sikereket kívánunk!  

                  Pesti Gyuláné  

                         elnök 
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H o r g á s z h í r e k 
 

Egyesületünk 2018 évi első autóbuszos kirándulására április 28-án került sor. Az Akasztói horgászpa-

radicsomot látogattuk meg. A szép környezetnek, és a jó időnek is köszönhetően nagyon hangulatosan 

telt el a nap, fogásokban sem volt hiány. 

32 horgászunk és kísérőik is nagyon jól érezték magukat. 

A kirándulásról készült kisfilm látható volt a Sióagárd Tv-ben, de visszanézhető az interneten.  

 

 

2018.05.05.-én ismét gyönyörű időben került sor az idei évi első halfogó versenyünkre, melyet a Pak-

si Atomerőmű versenytaván rendeztünk meg. A versenyen 22 felnőtt férfi, 3 nő és 6 gyermek mérte 

össze tudását-szerencséjét. 

A négy óra alatt összesen 184,46 kg halat sikerült horogra akasztani, a felnőttek 162,98 kg, míg a 

gyermekek 21,48 kg-t fogtak a mérlegelés szerint. 

Helyezések kategóriánként:  

Gyermekek:                    I. Rónai Gáspár            9,43 kg 

                                       II. Straubinger Balázs   6,12 kg 

                                      III. Schüller Janka          4,13 kg 

Nők:                                 I. Navreczki Noémi     9,89 kg 

Férfiak:                            I. Lakatos Viktor        22,01 kg 

                                       II. János József             21,45 kg 

                                      III. Pósz József              17,87 kg 

Legnagyobb hal fogója:      János József              4,80 kg  

A legeredményesebb horgász: Lakatos Viktor lett, aki második alkalommal vitte el a vándorkupát. 

Majdnem minden horgásztársunknak sikerült halat fogni, tízen 9 kg felett fogtak.  

 

A verseny után jólesett a finom ebéd, amit a helyszínen főztek meg számunkra. 

Gratulálunk mindenkinek, további eredményes horgászatot kívánunk. 

Gyermeknapi versenyünkre minden érdeklődőt szeretettel várunk 2018.május 27. vasárnap délután 14 

órától Ságiék kistavánál. Hozzanak el minél több gyermeket, hogy a kicsik is megismerhessék a hor-

gászat szépségét. 

         Pesti Gyuláné  

       elnök 
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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: Csontos Judit 

Tel: 06-20/403-3721 

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS  

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

Csesznegi Andrea 

Tel:+3670/197-6343 

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.  

Hétfő: 15-18,  csütörtök: 15-18 óra 

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 

Vezető: Szűcs Józsefné 

ÓVODA 

Cím: Sióagárd, Kossuth u.50.  

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: Gerő Attila.  megjelenik: havonta;   

Szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu, web: www.sioagard.hu 
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17. forduló (elmaradt mérkőzés 

pótlása) - 2018. 05. 01. Sióagárd-

Pincehely 4:0 (2:0) Sióagárd: 85 

néző, Vezette: Kovács T. Sió-

agárd: Osztopányi - Auth, Sümegi, 

Tóth Adrián, Vajda, (Kovács Sz.) - 

Kovács J. (Horváth V.), Horváth P. 

(Horváth J.) Vass, Horváth F. - 

Schaffler D., Tóth Attila (Nagy M.) 

Edző: Szabó Tibor 10.perc: Szöglet 

után Tóth Attila fejjel továbbcsúsz-

tatta a labdát, amely a befutó 

Reimann lábáról a saját kapujába 

pattant. Öngól: 1:0  31. perc: Ko-

vács J. szép lövése a kapusról kipat-

tant és a szemfüles Tóth Attila a 

kapuba lőtt. 2:0 60. perc: Horváth 

F. bal oldali beadását Tóth Attila a 

bal alsó sarokba fejelte. 3:0 80. 

perc: Vass bal oldali szöglete után 

ezúttal Sümegi fejelt a bal alsó sa-

rokba 4:0 Jók: Sümegi, Vass, Tóth 

Attila Összefoglalva: Két gyengén 

játszó csapat mérkőzött meg egy-

mással. Csapatunk irányította a 

játékot, és ha egy öngóllal is, de 

gyorsan megszerezte a vezetést. 

Nem játszottunk jól, de 1-1 fölvilla-

nással sikerült gólhelyzetet kialakí-

tani, amit Tóth Attila értékesített. 

Az ellenfél szinte nem tudott gól-

helyzetet kialakítani a kapunk 

előtt, így a győzelem megérdemelt. 

Ifjúsági csapatunk: mérkőzése 

elmaradt, mert az ellenfél nem tu-

dott csapatot kiállítani.  

24. forduló 2018. 05. 05. Gerjen – 

Sióagárd 2:1 (1:1) Gerjen: 50 né-

ző, Vezette: Lengyel S. Sióagárd: 

Osztopányi – Szántó (Mecker) Sü-

megi, Tóth G., Sági, (Horváth P.) – 

Kovás J. (Horváth J.), Vass, Tóth 

Adrián, Horváth F. – Schaffler D., 

Tóth Attila Edző: Szabó Tibor  

Góllövőnk: Schaffler D. Jók: Sü-

megi, Schaffler D. Összefoglalva: 

A 2. percben rúgott gyors gól után 

több óriási helyzete is akadt csapa-

tunknak, és ekkor eldönthette vol-

na a mérkőzést. A helyzetek azon-

ban kimaradtak, az ellenfél fokoza-

tosan feljött, és ha szerencsével is, 

de végül megnyerte a találkozót. 

Ifjúsági csapatunk mérkőzését a 

sok hiányzó miatt későbbi időpont-

ra halasztották el. 

25. forduló 2018. 05. 13. Sió-

agárd – Fadd 0:2 (0:1) Sióagárd: 

120 néző, Vezette: Pekali Sió-

agárd: Osztopányi – Szántó 

(Vajda), Sümegi, Tóth G., (Horváth 

J.) Auth (Horváth P.) – Horváth F., 

Tóth Adrián, Vass, Sági (Kovács J.) 

– Schaffler D., Nagy M. (Tóth Atti-

la) Edző: Szabó Tibor 45. perc: 

Szatmári jobb oldali beadását Fejes 

a jobb alsó sarokba csúsztatta. (0:1) 

78. perc: védőink vaktában próbál-

tak a kapunk előtt felszabadítani, a 

labda Mauszhoz került, aki 14 m-

ről a bal alsó sarokba lőtt. (0:2) 

Jók: Osztopányi, Sümegi, Tóth Ad-

rián, Horváth F., illetve Fazekas, 

Boros, Szatmári, Fejes. Összefog-

lalva: csapatunk szervezetten, fe-

gyelmezetten és nagy lelkesedéssel 

játszott, és jól tartotta magát a fél-

idő utolsó percéig. Az ekkor beka-

pott gól azonban rányomta bélyegét 

a továbbiakra. A 2. félidőben még 

nagyobb nyomás alá került a vendé-

gek hiánya és egy szép támadás vé-

gén Schaffler gólt lőtt, de a játékve-

zető les címén nem adta meg. Itt 

megfordulhatott volna a mérkőzés, 

de helyette egy kissé potyaízű gólt 

kaptunk, ami eldöntötte a találkozó 

sorsát. Ifjúsági csapatunk: csak 

10 emberrel tudott kiállni, és nagy 

arányú /8:1 (3:1)/ vereséget szenve-

dett. Góllövőnk: Horváth V.  

     

                 Tudósító: Finta Mihály   
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