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Kedves Falubelim!  

  

 

 
 

 

HORGÁSZHÍREK 

Június vége, július eleje sem telt 

esemény nélkül a Sióvölgye Hor-

gász Egyesületnél…... 

Folyt.: 2. oldalon 

„Tolnaikum” lett a sióagár-

di hímzés  és népviselet, 

Hímzésmúzeum 

Folytatás 6. oldalon  Folytatás 7. oldal 

Kedves Falubelim! 

Mivel itt a nyár… Kezdhetném így is, de valahogy nem ilyennek képzeli el a nyarat az ember. Esik, ki-

csit süt a nap és néha még egy melegebb felső is elkel. Csak a naptár mutatja, hogy itt a nyaralási sze-

zon. Gondolom velem együtt, akik nem nyaralunk, kivételesen jó időnek tartjuk a mostanit. A többiek-

nek nagyon jó nyaralást és nyári szünetet kívánok!  
 

Szeretnék két dologról is beszélni. A kettő összefügg és talán túl is mutat a két problémán. Az elmúlt 

hónapokban interneten lehetett olvasni, hogy mindenki kap fűtéstámogatást és vissza nem térítendő 

támogatást lakásfelújításra. Csodák csodájára mindkettőről az írták, hogy az Önkormányzatoknál kell 

igényelni. Szerintem sokan hallottunk róla. Ez tisztán az emberek megtévesztése, szerintem akaratos 

lejáratása az Önkormányzatoknak. Egy félig igaz tényből csinálnak egy hamis információt. Szeretném, 

ha mindenki tudná az igazságot. Gázár támogatás járt minden földgáz használónak. Azt hiszem 12.000,- 

Ft értékben vontak le a számláról. Ez a tény, ebből csak egy szó változtatásával már fűtéstámogatásról 

beszélt az internet. Olvastam közösségi oldalon és egyéb helyen is. A valóság pedig az, hogy csak azon a 

településen adtak tűzifa támogatást, ahol nincs vezetékes gázhálózat. Ezt összekutyulva lehet a hangu-

latot szítani. Mivel félig igaz az eleje, könnyen elhiszi a történet végét is az ember. Mi történik? Betele-

fonálok az Önkormányzathoz és megkérdezem az ingyen fát. Ami ugye nem létezik. Az Önkormányzat 

válaszol, hogy ilyen nálunk nincs. Mi jön le az emberben? Ezek mindent letagadnak, nem tudják még 

ezt sem elintézni, biztos maguknak osztották ki, stb… És itt jön a manipuláció. Mivel az interneten bár-

ki, bármit írogathat, már elhisszük, hogy amit ott olvasunk az az igaz. Megkapjuk a választ, lehet hogy 

még tisztában is vagyunk azzal, hogy mi az igazság, de egy év múlva már csak arra emlékszünk, hogy 

volt valami, amit nem adott oda az Önkormányzat. És higgyék el ez a cél! De ilyen volt a lakásfelújítás 

hír is. A történetben az igaz, hogy létezik ilyen de az a bankokban lehet igényelni (MFB-pont). Persze 

különböző feltételek mellett. De a hír ismét az Önkormányzatokról szól, a történet ugyanaz, a cél ugyan-

az! Ezen a két történeten keresztül próbáltam bemutatni, hogyan lehet közvéleményt befolyásolni, és a 

hazugságot hogy lehet szinte valóságnak feltüntetni. Mivel rengeteg ilyenbe volt részem az elmúlt évek-

ben, mondok egy saját példát is. Tavaly bezártuk a Gazdaboltot, ami a tény. Ebből az jött, hogy elköltö-

zünk, elválunk, Pécsen vettünk lakást, stb…. Ez olyan szinten volt, hogy Szekszárdon rákérdeztek. Ezt 

lehet finoman pletykának is hívni, de én egyszerűen másnak nevezném. De ahogy mondtam, rengeteg 

ilyen dologgal kellett, kell szembesülnöm, mint polgármester. Persze egyszerűbb lenne megkérdezni tő-

lem, de ugye nem ez a cél. Ezért, ahogy már többször is kimondom, bárkinek, bármilyen kérdésére szíve-

sen válaszolok, legyen az akár munkából adódó, vagy magán kérdés. Legjobb tudásom szerint csakis az 

igazat tudom mondani, mert másra sajnálnám az időmet! Kérdezzenek, válaszolok!  
 

Egy gondolatot még kimondanék, hogy mivel az udvarunkban működik a Gazdabolt, így bárki szinte 

bármikor bejöhet, nekem nincs titkom.  
 

Lezárásnak annyit, hogy a gazdáknak sok sikert, lassan kezdődő szüretekhez és mindenkinek sok pihe-

nést még a nyárra.  
 

          Gerő Attila 

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

Június vége, július eleje sem telt esemény nélkül a Sióvölgye Horgász Egyesületnél 
 

2018.06.23.-án a XXIV. országos Halfőzőversenyen a Leányvárban Egyesüle-

tünk a hagyományokhoz híven immár 4. alkalommal 3 gyermekprogramot ren-

dezett. Minden részvevő emléklapot, és stílusosan kukac-gumicukrot kapott 

(Kollerné Szűcs Eszter felajánlása). Geo-hal keresésben 16 fő vett részt, a leg-

szerencsésebb Virág Maja lett. Casting (célba dobás horgászbottal) számban 11 

versenyző közül a legügyesebb Wittner Dominik lett 18 ponttal. A harmadik 

versenyünk, a kislabda dobás (az etetőanyag bedobás imitálása), 30 gyermek 

próbált a céltábla közepébe betalálni. A legpontosabban célzó Kokos Rebeka 

44 ponttal nyerte el az első helyet. Az első helyezettek oklevelet, halfigurát, és 

egy csomag kukac-gumicukrot kaptak. Gratulálunk a nyerteseknek! Reméljük, a következő évben még több 

gyermek méri össze tudását, ügyességét. 
 

2018.07.02.-07.06. ismét megrendeztük a Sióvölgye Horgász Egyesület gyermek horgásztáborát 

A tábor megkezdése előtt sajnos az elmúlt évekhez hasonlóan meg 

kellett tisztítani a területet. Június 29-30-án összesen 24 fő vett részt a 

táborhely kialakításában. Pénteken egy lelkes apuka (aki szombaton 

nem tudott jönni) elkezdte a fűnyírást. Szombat délután szorgalmas 

csapat jött fűrészekkel, kaszákkal, ásóval, lapáttal, gereblyével, vas-

villával, és gyönyörűen kitakarították a helyet. Fákat vágtak ki, bozó-

tot irtottak, az aljnövényzetet kaszálták le. A partszélen kialakították a 

táborozók számára biztonságos horgászhelyeket. A gyerekek szedték 

össze az apróbb gallyakat. Öröm volt nézni kicsiket, nagyokat mek-

kora szorgalommal, nagy fegyelmezettséggel dolgoztak. 

Hétfőn reggel tiszta átlátható terület várta a 19 táborozó gyermekhorgászunkat. Köszönöm mindenkinek a se-

gítséget! A táborra 19 gyermek jelentkezett, akik közül egy gyermek sajnos csak 2 napot, egy 3 napot, egy pe-

dig 4 napot élvezte a táborozás örömeit. A többi 16 gyermek hősiesen küzdött a halfogással 5 napon keresztül.  

2018.07.02. reggel 8 órakor nagy izgalommal gyülekeztek a gyerekek a tábornyitásra. Megtiszteltek bennün-

ket jelenlétükkel Gerő Attila polgármester, és Szakács Szabolcs a TOHOSZ ügyvezető elnöke. Köszöntötték a 

táborozókat, és jó időt/időtöltést kívántak nekik. A megnyitót felvette a Sióagárdi Tv is. Ezután minden gyer-

mek és szülő aláírta a TÁBORREND-et. Kezdődhetett a horgászat. Minden kishorgász kapott etetőanyagot, 

csalit. Az első nap kisebb halacskákkal kellett megelégedni a gyerekeknek, de ezeknek is örültek.  

2018.07.03. Megkezdődött a második nap. Az előző napi etetésnek köszönhető már nagyobb halacskáknak is 

örülhettek. Ebéd után minden gyermek megkapta az egyesületi pólóját, illetve egy spiccbotot teljes úszós fel-

szereléssel, amit mindenkinek saját magának kellett felszerelni. Azért segítséget is kaptak Danóczy Nándi bá-
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csi teljes szakértelmével segített nekik. Délután már az új botok fel is lettek avatva. Jártak nálunk a halőrök is, 

ellenőrizték a gyerekek engedélyeit.  

 

2018.07.04. Mozgalmas napunk volt. Meglátogatták a tábort helyi Tv, a Tolnatáj 

Tv, és a Tolna Megyei Népújság munkatársai. A gyerekek magabiztosan nyilatkoz-

tak a médiáknak. Halismereti előadást is tartott Balázs. Az éjszakai horgászatra ké-

szülődés közben Bálint horgászboltos lepett meg bennünket, egy etetőanyag keve-

rési bemutatót tartott a jövő nagy horgászainak. A szerdán kifogott halakat megpu-

colva eltettük a pénteki záró rendezvényre. Akadt szép számmal keszeg, kárász és 

egy angolna. 

2018.07.05. Ahogy telnek a napok, egyre több, és egyre nagyobb hal kerül horogra. A gyerekek étvágya is 

kezd jobb lenni. A napi háromszori étkezés igen változatos. Tízórai, uzsonna a bundás kenyértől a nutellás ke-

nyérig, felvágott, joghurt, pogácsa, gyümölcsök. Ebédre a krémlevestől a gulyá-

sig, a grillezett csirkemelltől a vargabélesig minden volt az étlapon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.07.06. Elérkezett az utolsó nap. A délelőtt még horgászással telt, Megkapták a tábor emléklapját, és egy 

bőséges uzsonna után tudásban, és tapasztalatokban gazdagodva vettek búcsút egymástól. Jó barátságok szü-

lettek. A gyerekek többsége sajnálta, hogy már vége, de volt egypár, akinek elég volt az 5 nap. 

Köszönetet szeretnék mondani elsősorban a Sióagárdi Önkormányzatnak, Gerő Attila polgármester úrnak, 

hogy pályázatból anyagi fedezetet biztosítottak a tábor megrendezéséhez. Köszönet illeti a szülőket, nagyszü-

lőket, hogy segítségemre voltak a tábor lebonyolításában, segítettek a gyerekek testi épségére vigyázni, és se-

gítették Őket a horgászatban. Köszönjük az igazán gyermekbarát ebédeket M&MParty Service Kft-nek. Kö-

szönöm a szülőknek és gyerekeknek, hogy elismerték a munkámat.   

                                                           Pesti Gyuláné elnök  

 

 

 

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.2.       

Projekt címe: Humán kapacitások fej-
lesztése térségi szemléletben 
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XXIV. Sió-menti Országos Halfőzőverseny 
 
XXIV. Sió-menti Országos Halfőzőverseny is rengeteg 

érdeklődőt vonzott. A június 23-án tartott fesztivál a Sió-

agárdhoz tartozó leányvári pincesoron fogadta a közön-

séget. A helyi önkormányzat rendezvényén harmincöten 

bizonyították szakácstudásukat. Jöttek nemcsak helyből, 

a környékből, a közeli Szekszárdról, hanem Bajáról, Bu-

dapestről, Ráckevéről vagy éppen Szegedről. Az érdek-

lődők nemcsak a jobbnál jobb halászlevekbe, a kirakodó-

vásár finomságaiba, de a tartalmas kulturális kínálatba is 

belekóstolhattak. Gerő Attila, Sióagárd polgármestere kiváltképp örvendetes jelenségként 

könyvelte el, hogy sok fiatallal lehetett találkozni. A település vezetője örült volna egy hely-

beli főzőmester első helyezésének a halászlé kategóriában is, de erre már csak jövőre lesz 

esély. Hiába, a mezőny most is nagyon erős volt. 
 

Íme, az eredmények: Halászlé kategória, el-

ső: Laták Vince, második: Pereznyák Tibor, 

harmadik: Sümegi Imre. Vegyes halételek 

kategória, első: Hámori Szabolcs, második: 

Bosnyák-Szabados Team, harma-

dik:Tillmann-Nagy Anett. Legjobb sióagárdi 

halászléfőző: Vörös János. Valamennyi indu-

ló főzőmester legjobbja: Hámori Szabolcs. 

 

 

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.2.       

Projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben 
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Lehetőség, egészség, közösség 

 

idézet: Sallay Fanni megfogalmazta: „Az otthon az, ahol van helye a hosszú, összebújós beszélgetéseknek, a 

másik véleményét meghallgató vitáknak, a szavak nélküli pusziknak és a simogatásoknak - miközben csak úgy 

elmegyünk egymás mellett.” 

 

Váratlan helyzetek mindig adódnak (mindannyiunk) az életben. Gondoljunk csak a Bibliára a 

Szent családnak is adódtak nehézségei: a kis Jézus istállóban születik, menekülniük kell Heró-

des haragja elöl. Családok kihívással és nehézségekkel néznek szembe. Ma rengeteg benyomás 

ér bennünket, ami változást hoz életünkbe.  Ez a változás kisebb vagy nagyobb megoldandó ne-

hézséget szül számunkra (az egyén számára). A váratlan helyzet megnehezítheti életünket, 

döntéseinket. Ebben a megváltozott helyzetben próbáljuk megkeresni a helyünket (kiutat talál-

ni).  A társas kapcsolatainkban is keressük helyünket, mert egyedül lenni nem jó, nem erre va-

gyunk berendezkedve.  

 

A rengeteg impulzus a gyerekeinket is érinti. Ebben a mindig változó világban a fiatalok is pró-

bálják megtalálni a helyüket. A korábbi értékrendek, biztos pontot jelentettek a fiatalok számá-

ra, ma lazulni látszanak, így ez egy bizonytalanságot is szülhet számukra.  Segíteni kell nekik, 

hogy megtalálják a helyüket a világban. 

 

Eligazodást jelenhet a fiataloknak egy idős ember bölcsessége és tapasztalata. A nyugdíjba vo-

nulással jellemzővé válhat a munkahelyi, baráti, családi kapcsolatok elvesztése. Hidat képezhe-

tünk a generációk közötti kommunikációban, lehetőséget kínálva a gondolat és tapasztalatcse-

rére. 

 

A váratlan, hirtelen fellépő élethelyzetekre nyújt megoldást Tolnán nyílt irodánk (L.É.K. né-

ven), ahol mindenkivel személyes beszélgetés után keresünk megoldást. 

 
A találkozások személyesek és négyszemköztiek, együtt tervezzük a további lépéseket és segítünk megtalálni 

a megoldást. Támogatjuk a mindennapi élet nehézségeinek feldolgozásában és az önmagunkban rejlő érzések 

megélésében. Egyéni igény szerint segítséget nyújtunk: személyiségfejlesztésben, sajátos élethelyzetek keze-

lésesben, önéletrajz készítésben és akár munkahelykeresésben is.  

 

Szolgáltatásaink mindenki számára ingyenesen elérhetőek.  

L.É.K.  iroda munkatársai várják az érdeklődőket : 

Helyszín: Sióagárd, Művelődési ház (2 hetente) 

Telefon: 0630/758-7059 

 

Az iroda működését a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló EFOP-1.5.2.-16-2017-00027. azonosí-

tószámú, „Lehetőség, Egészség, Közösség” – Komplex térségi felzárkóztatás Tolna és környékén” című támo-

gatott projekt biztosítja.  
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„Vár a Megye” – Tolna megye értékei kerültek a              

középpontba Bogyiszlón  

2018. június 22-én a Tolna Megyei Önkormányzat szervezésében és a Nemzeti Művelődési In-

tézet (NMI) társszervezésével megtartott rendezvényen többek között az is kiderült, hogy mely 

megyei értékek nyerték el a Tolnaikum címet. Hagyományosan a rendezvényen hirdetik ki, 

azokat a megyei értékeket, melyeket kiválóságuk okán a „Tolnaikumok” sorába emelt a Tolna 

Megyei Értéktár Bizottság. Az idén négy megyei érték vált Tolnaikummá.  

Tolnaikum lett a Bátai Szent Vér kegyhely. Ugyancsak Tolnaikum lett a Paksi 

Atomenergetikai Szaktudás. Tolnaikum lett a sióagárdi Hímzés és Népviselet, Hímzés-

múzeum. A díszoklevelet Gerő Attila polgármester és Varga Jánosné a múzeum tulajdo-

nosa vette át. A negyedik Tolnaikumnak Lázár Ervin írói munkásságát választot-

ták. 



    9 

21. forduló (elmaradt 

mérkőzés) - 2018. 05. 23. 

Sióagárd-UFC Szekszárd 

1:1 (1:1) Sióagárd: 40 néző, 

Vezette: Knap Sióagárd: Osztopányi - Horváth P., 

(Kovács Sz.) Sümegi, Tóth G., Vajda, (Tóth Attila) – Tóth 

M. (Mecker), Vass,  Horváth J., Sági - Kovács J., 

Schaffler D., Edző: Szabó Tibor 22. perc: Egy elpasszolt 

labda után Csizmadiához került a labda, 25-ről lőtt és a 

nagyot hibázó Osztopányiról a bal sarokba pattant. (0:1)  

36. perc: 11-eshez jutott csapatunk, de Horváth P. lövé-

sét az ellenfél kapusa kivédte. 42. perc: Bal oldali táma-

dás után az ellenfél védői nem tudták elrúgni a labdát, 

ami Mecker elé került, aki 10 m-ről a bal fölső sarokba 

lőtt. (1:1) Jók: Sümegi, Tóth, Vass, Sági Összefoglalva: 

Csapatunk ezúttal meglepően jól játszott és megérde-

melten szerzett pontot az egyik bajnokaspiráns ellen. 

Több szép támadást is vezetett, de a kialakított helyze-

tek (köztük a 11-es) kimaradt. Az ellenfélnek is voltak 

lehetőségei, de ők is kihagyták. Az eredmény igazságos-

nak mondható. Ifjúsági csapatunk: ezúttal nem 

jászott, mivel a Szekszárdnak nincs ifjúsági csapat.  

27. forduló 2018. 05. 27. Sióagárd – Mórágy 1:5 (0:3) 

Sióagárd: 120 néző, Vezette: Éreth Sióagárd: 

Osztopányi – Vajda (Horváth J.), Sümegi,  Tóth G., Sági 

- Horváth P. (Szántó),  Vass, Tóth Adrián, Kovás J. – 

Nagy M., (Tóth Attila), Schaffler D. Edző: Szabó Tibor 

8. perc: jobb oldalról, 18 m-ről szabadrúgáshoz jutott a 

vendégcsapat és Berényi nagy erővel a rövid sarokba 

lőtt. (0:1) 28. perc: Tóth T. zavartalanul vezette be a 

labdát a 16-on belülre és 12 m-ről a jobb sarokba lőtt 

(0:2) 44. perc: Tóth T. kicselezve Horváth P-t és balról 8 

m-ről a hosszú sarokba lőtt. (0:3) 73. perc: védelmünk 

lestaktikát játszva kilépett Sági azonban figyelmetlenül 

leragadt és a kiugró Tóth T. a jobb sarokba lőtt. (0:4) 

(Mesterhármas!) 85. perc: védelmünk ismét „elmaradt”, 

Decsák kilépett a jobb oldalon és a bal sarokba lőtt (0:5) 

90. perc: szabadrúgáshoz jutott csapatunk a kaputól 25 

m-re a kapus Osztopányi nagy gólt rúgott a jobb fölső 

sarokba (1:5) Jók: Osztopányi, Sümegi, Sági Összefog-

lalva: A korán bekapott gól, alapvetően meghatározta a 

mérkőzés menetét. A jobb erőkből álló ellenfél nyugod-

tan játszhatott, és nagyon jól használta ki az elkövetett 

hibákat. Csapatunk indiszponáltan játszott és sok hibát 

követett el a mezőnyben, gólhelyzetet pedig alig tudott 

kidolgozni. Összességében a Mórágy megérdemelten 

győzött. Ifjúsági csapatunk: nagyarányú (7:1) veresé-

get szenvedett. Góllövő: Tóth M.  

28. forduló 2018. 06. 02. Kaposszekcső - Sióagárd 

3:1 (0:0) Sióagárd: Osztopányi – Auth  (Vajda)  Sümegi,  

Tóth Adrián, (Szántó),  Tóth G. -  Horváth P.,  Horváth 

J.,Vass, Sági - Nagy M., Kovács J. Edző: Szabó Tibor 58. 

perc: Nagy védelmi hiba után, az ellenfél játékosa egye-

dül vezette a labdát kapura, Osztopányi nagy védéssel 

kiütötte, de az üresen hagyott ellenfél támadó elé, aki az 

üresen hagyott kapura passzolt. (1:0) 64.perc: Hosszú 

kiugratás után a kifutó Osztopányi elvétette a labdát és 

az ellenfél csatára az üres kapuba passzolt. (2:0) 

72.perc: Szép összjáték után Nagy M. kiugrott, és a bal 

alsó sarokba lőtt. (2:1) 84. perc: a rosszul betaktikázó 

védőink közül az ellenfél csatára kiugrott és közelről a 

jobb sarokba lőtt. (3:1) Jók: Vass, Sági Összefoglalva: 

mindkét csapat nagyon gyengén játszott, rengeteg át-

adási hibával. Szinte egymás hibáiból éltek a játékosok. 

A győzelmet az a hazai csapat szerezte meg, amelyik 

jobban kihasználta a gólhelyzeteit. Ifjúsági csapatunk: 

nem állt ki a mérkőzésre, amiért a felnőtt csapattól 3 

pontot levonnak.   

29. forduló 2018. 06. 10. Sióagárd – Bölcske 1:3 (0:1) 

Sióagárd: 70 néző, Vezette: Álló Sióagárd: Osztopányi 

– Auth (Vajda)  Sümegi, Tóth Adrián, (Meczker), Tóth G.

- Szántó,  Horváth J.,  (Horváth P.) Vass, Kovás J.- Nagy 

M., (Tóth Attila), Schaffler D. Edző: Szabó Tibor 41. 

perc: Jobb oldali beadás után az elalvó védőink között 

Tóth Gy. balról a léc alá emelt. (0:1) 51. perc: Egy köny-

nyelműen eladott labda után Mészáros kiugrott védőink 

között és 8 m-ről a bal sarokba passzolt. (0:2) 56.perc: 

Vajda emelt jobbról középre és Schaffler D. kapásból 

szép gólt lőtt a bal alsó sarokba. (1:2) 67. perc: Szépen 

kijátszott akció végén a jobb oldali beadást Mészáros az 

üres kapuba passzolta. (1:3) Jók: Szántó, Sümegi, Vass 

Összefoglalva: két formán kívüli csapat küszködött 

egymással és csak az volt a kérdés, hogy ki rúgja az első 

gólt. Nem a mieink rúgták, de a szépítő gólunk után föl-

csillant a remény az esetleges egyenlítésre is. A túlságo-

san is kitámadó védőink között azonban az ellenfél szer-

zett újabb gólt, és ezzel el is döntötte a mérkőzést.     

Ifjúsági csapatunk: fölényes 8:3 (4:1) arányú győzel-

met aratott.  

30. forduló (17. forduló elmaradt) 2018. 06. 17. Kis-

dorog - Sióagárd 10:2 (6:1) Kisdorog: 120 néző, Ve-

zette: Knap Sióagárd: Osztopányi –Vajda, Auth, Tóth 

G., Sági - Horváth J.,  Vass, Horváth P. - Nagy M., 

Edző: Szabó Tibor A mérkőzésre különböző okok miatt 

csak 9 emberrel tudott kiállni csapatunk. Az egyébként 

is jobb Kisdorog így fölényes győzelmet aratott. A jelen-

lévők mindent megtettek a jobb eredmény érdekében, de 

ez most ennyire volt elég. Az összeállításban felsoroltak 

mindegyike dicséretet érdemel. A végül 15 csapatosra 

csökkent csoportban a 12. helyen végzett, 6 győzelmet, 5 

döntetlent és 17 vereséget szerezve.  

Ifjúsági csapatunk: 7 fővel tudott kiállni és az 1. félidő 

végén 10:0 kisdorogi vezetésnél feladta a mérkőzést. A 2. 

félidőre már nem állt ki.   

  Tudósító: Finta Mihály 
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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. 

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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Lakossági felhívás  

Védekezés a parlagfű és allergén gyomok ellen  

 

 

 

 

 

  

 

Az emberi egészségre veszélyes gyomok elleni védekezésre kiemelt figyel-

met kell fordítani. A hatályos törvény értelmében minden ingatlantulajdonos 

és földhasználó köteles az allergén gyomok ellen védekezni, illetve a parlag-

fű 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 kötelezettsé-

gének a földhasználó nem tesz eleget, akkor előzetes felszólítás nélkül 

kényszerkaszálást kell elrendelni a növényvédelmi bírság egyidejű kisza-

bása 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 gyomok (például ürüm, libatop, lórom, pázsitfűfélék) kaszá-

lását nem végzik el a belterületi ingatlanokon, és a védekezésre kötelező ha-

tározatban leírtaknak nem tesznek eleget, a közérdekű védekezés elrendelése 

mellett eljárási bírság kiszabására kerül sor, amely természetes személy 

esetén 5.000 és 5.000.000 forint között állapítható meg és ismételten ki-

szabható.  

 Belterületen a védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzését, a 

közérdekű védekezés elrendelését, az eljárási bírság kiszabását a település 

jegyzője végzi. A növényvédelmi bírság kiszabására a Megyei Kormányhi-

vatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága jogosult.  

 Az Önkormányzat felhívja az ingatlantulajdonosok figyelmét, 

hogy a pollenszennyeződés megakadályozása érdekében környezetük-

ben a gyomirtást, kaszálást folyamatosan, a vegetációs időszak végéig 

végezzék!  

 

    Dr. Solymár Anna Virág  

                aljegyző 

mailto:sioagard@interware.hu

