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„Az aratnivaló sok, a munkás kevés” 
 
 Ezekben a napokban voltak a papi szentelések. Az aratás ura, Jézus Krisztus új munkásokat küld aratásába. 

A mai világban is igaz, amit Jézus mond: „Az aratnivaló sok, a munkás kevés!” Kérjétek az aratás Urát, küldjön 

munkásokat aratásába! 

Az emberek különféleképpen szemlélik a papot: 

- Sokak számára a pap egy ember, akinek furcsa mestersége van. Különös helyen dolgozik, másként öltözködik, 

másként viselkedik. 

- Vannak, akik a papban egy álmodozót látnak, aki nem él igazán a földön, a realitások talaján. 

- Csak kevesen vannak olyanok, akik tisztában vannak a papok hivatásával, méltóságával, küldetésével és szol-

gálatával. 

A pap úgy jelenik meg az emberek előtt, mint Krisztus a papi élet keresztjével a vállán, hogy megváltást közvetítsen. 

Úgy jelenik meg, akár a sebész, akinek az a dolga, hogy kivágja az emberekből azt, ami rossz és beteg. 

 Szent Ágostont szájtátva hallgatták a hívek. Sokszor hat órán át is beszélt. Egy alkalommal a folyó partján 

sétált, ahol asszonyok fehérítették a vásznat. Így szóltak a Szenthez: 

 ”Szépen beszélt Atyám, nagyon szépen! Az utolsó prédikációd is nagyon szép volt!” 

 „Mit jegyeztetek meg belőle? „– kérdezi a Szent. 

 „Nem értettünk belőle sokat Atyám! Egy dolgot azonban tudunk,amit a pap hirdet, az olyan, mint a 

 víz, amely keresztülhat a vásznon és az megtisztul.” 

 

Kedves Hívek! 

 Ti se várjatok egyebet a paptól, csak azt, hogy megtisztuljatok abban a kegyelmi áradatban, amelyet Jézus 

Krisztus szenvedéséből és hatalmával Ő zúdít rátok.  

 Egy esztendő rövid ahhoz, hogy teljes mértékben megismerjük egymást. Köszönöm a sióagárdi emberek ba-

rátságát, szeretetét, segítőkészségét, a rendezvényeken való együttlétét. 

Tisztelettel kérem, hogy az új Atyát örömmel és szeretettel fogadják! 

 Hála tölt el, hogy Sióagárdon lehettem. 

           Bukovics István 

                   Plébános 

Kedves Falubelim! Kedves István! 

 

Szeretném megköszönni azt a szolgálatot, amit sajnos rövid ideig bár, de annál tartalmasabban kis közsé-

günkben töltöttél. Úgy érzem, jó kapcsolat alakult ki közöttünk, és egy hasonló jövőt építő embert ismertem 

meg Benned. 

Remélem, jó szerencse kíséri utadat, és Isten áldja minden cselekedetedet az életedben. 

Köszönünk mindent! 

           Gerő Attila 

              Sióagárd polgármestere 



 

         

        Sió-menti Országos  

       Halfőző Verseny 

 

 
 

 Immár 22. alkalommal került megrendezésre a Sió-menti Országos Halfőző Verseny, az előző 

évekhez hasonlóan az idén is sok pincetulajdonos nyitott ajtókkal várta az érdeklődőket. 

 A program délelőtt 9 órakor vette kezdetét a Várszínpadnál az Ünnepi megnyitóval. A délután során 

több színes program várta a gyerekeket és szüleiket: légvár, rodeó bika, színpadi táncos műsor, zenés szín-

ház és a Sióagárdi Horgász Egyesület jóvoltából megszervezett Geo– halkereső és -pecás célba dobó játék.  

 A Margit Pincénél sióagárdi hímzések szabadtéri néprajzi tárlatát tekinthették meg a látogatók, a 

Sióagárdi Hímző Szakkör munkáiból. A délutáni színpadi műsort a Fecske Bábcsoport új produkciója nyi-

totta. A gyerekek az Egri Bábfesztiválon aranyminősítéssel díjazott Egyszemű, kétszemű, háromszemű cí-

mű darabot adták elő, amit a helyi citerazenekar muzsikája színesített. Ezután táncház következett kicsik-

nek és nagyoknak, asszonyoknak és férfiaknak id. Szabadi Mihály vezetésével és a Sióagárdi Hagyomány-

őrző Egyesület tagjaival.  

A versenyzők által készített ételeket Németh József, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség vendég-

lős és hagyományőrző bizottságának elnöke értékelte.  

 

Halászlé kategória eredménye :  

I. Prantner Ferenc  

II. Márkus Zoltán    

III. Laták János 

Vegyes halétel kategória eredménye:   

I. Hotter Attila  

II. Danóczy Nándor  

III. Sümeginé Sági Ibolya 

Abszolút győztes:  Horváth Tamás                                   

 Legjobb sióagárdi versenyző: Horváth Péter 
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 Az eredményhirdetést követően lelkes tárbor gyűlt 

össze a Tarr Kft. sátránál,  hogy együtt szurkoljanak a ma-

gyar labdarúgó válogatott EB mérkőzését a kivetítőn nézve. 

Közben a várszínpadnál a Márkus Színház A Helység kala-

pácsa c. műsorát a siófoki The Freak End zenekar követte, 

akik gondoskodtak a további jó hangulatról. A rendezvényt 

tűzijáték és a retro disco zárta. 

   

 

 

 

 

 Megkérdeztük Horváth Pétert milyen érzés sióagárd legjobb halfőző-

jének lenni?  

„Elsőre is hatalmas élmény volt  de másodszorra még nagyobb megtisztelte-

tés hogy díjazták főző tudományom. A díj  mellé meghívást kaptam Kalocsá-

ra a paprikás ételek fesztiváljára  szeptember 17-én, ahol Sióagárdot képvi-

selem  majd. Szeretettel várunk minden sióagárdi érdeklődőt. 

 

 Sióagárd Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki a rendezvény 

sikeres lebonyolításában résztvevő önkénteseknek, szervezeteknek, támoga-

tóknak, akik nélkül e nap nem valósulhatott volna meg. 

 

VÁLTOZÁS!!!  

SZÜRETI FELVONULÁS  2016. SZEPTEMBER 24. 



T a n é v z á r ó  2 0 1 6 .  

 „Ismét eltelt egy év. Mennyi minden történt 

velem?! Töröm a fejem és emlékezem. Érdekes tan-

órák, sziporkázó feleletek, s néha a padban ülő 

„káposztafejek”, akár a rímhányó Romhányi Nyúlis-

kola című versében. 

 Elérkezett a számvetés, összegzés ideje. 

Eseményekben, megpróbáltatásokban, örömökben 

volt részünk bőven. Kezdődött az osztályfőnök cse-

rékkel, majd az úszás vagy nem úszás dilemmájával. 

Aztán következett a szüreti felvonulás, gyalogtúra, 

egészségnap és szavalóverseny. Márton nap és a 

Mikulás ajándéka, a mozielőadás. Találkoztunk Víg 

Balázs íróval, néztünk színházi előadást magyarul és 

németül is. Igazi örömöt jelentett a karácsonyi műsor. Jött a téli szünet és már a félévi témazárók okoztak izgalma-

kat. A farsangi bál remek, jó hangulatú buli volt, sok nyereménnyel, vidámsággal. Sajnos az ibolyatúrát a kedve-

zőtlen időjárás meghiúsította. Az újabb színházi előadások és az Abaligeti kirándulás azonban kárpótolt. bennün-

ket Volt még iskolafogászat, sztrájk, nyílt nap, igazgató választás és gyermeknap. Május végén a várva várt tábo-

rozás is elérkezett. A felsorolás nem teljes körű, de ha kiegészítjük azzal a ténnyel, hogy ezek mellett a programok 

mellett még a tanulást sem hanyagoltuk, akkor valóban a megérdemelt pihenés vár mindenkire. 

Néhány adat a tanévvel kapcsolatban: 

Létszám: 32 fő,  Elköszön: 4 fő 

Beiratkozott a 2016-17-ös tanévre: 12 tanuló 

 

Tanulmányi munka eredményei: 

Kitűnő tanuló: 9 fő 

Az iskola tanulmányi átlaga: 4,6. 

 

Iskolán kívüli rendezvénye, versenyek:  

Rajzverseny:  

Megyei Gyermekrajzpályázat: 10 tanuló munkája vett részt, 

ebből 2 tanuló díjazott lett: Schüller Janka, Szigeti Flóra. 

A Babits Mihály Általános Iskola által meghirdetett rajzpályázaton 2 tanulónk lett díjazott: Schüller Janka és Fel-

szegi Kamilla 

Levelezős verseny: 

Országos német levelezős verseny: 4 tanuló ért el szép eredményt: Horváth Tamás, Felszegi Kamilla, Kiss Léna, 

Deli Bence 

A fiatalabb korosztály a Teki-Totó levelevős versenyen mérettette meg magát: Deli Soma 1.o., Kémenes Márton 

1.o., Koller Ábel 2.o. 

Sport:  Deli Bence futásban is és kajakozásban is méltón képviselte iskolánkat. 

     Simon Dóra horgászversenyen volt eredményes. 
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Népdaléneklési verseny, Báta: 

Harmadik helyezést ért el Elekes Bálint 3. osztályos tanuló. 

Gratulálok a versenyeken résztvevőknek, mert a tanulmányi munkán felül vállalták iskolánk képviseletét, nem is 

rossz eredménnyel. 

Kedves Szülők! 

Köszönöm a segítséget, hogy partnereink voltak az oktatás, nevelés során! Köszönöm a Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat, a Sióagárd Községi Önkormányzat képviselőtestületének, Polgármester úrnak, hogy a fenntartóváltozás 

után is támogatta az intézményt. Köszönöm Matókné Misócki Maria igazgató asszonynak a sok szakmai támogatást, 

azt, hogy megkönnyítette a tagintézményi létünket. Boldog, békés nyugdíjas éveket és jó egészséget kívánunk neki. 

Kedves Gyerekek! 

A fáradságos munka után jöhet a megérdemelt pihenés! Játsszatok, pihenjetek, kiránduljatok sokat! Találkozunk 
szeptemberben!      

      Tisztelettel:  Szűcs Józsefné 

               tagintézmény vezető 
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2016  Képzőművészeti tábor időpontja: 2016. június 27-30-ig. 

Helyszín: Sióagárdi Általános Iskola 

Résztvevők:  

Garay János Általános Iskola és AMI valamint a Sióagárdi Általá-

nos Iskola tanítványai. 24 tanuló, 2 tanárr: Tápai-Kovács Anna és 

Fehér Balázs 

Tábor fő témája: 2 nagyméretű pannó tervezése, csoportos alkotása. 

A pannókat a Tolna megyei Kórház Gyermekosztálya részére aján-

lottuk fel. Ezen kívül a programban szerepelt az aszfaltrajz készí-

tés, malomjáték tervezés és egyedi kivitelezés és saját kép festése 

alapozott farost lemezre. A negyedik napon az elkészített játékok 

kipróbálásra kerültek egy malomparti keretében. A munka során 

folyamatos értékelések hangoztak el egyénenként és csoportosan. 

Irányítói és értékelő feladatot kapott a művészeti iskolánk három 

idősebb tanulója Mocsári Nóra, Fábián Luca (műv. 7.oszt.) és Tá-

pai Zoltán (műv. 8. oszt.) A tábort közös fagyizással és csoportos 

értékeléssel zártunk, majd személyre szabott okleveleket adtunk át 

minden résztvevőnek, a hátuljára nyári jókívánságok kerültek, ami-

ket egymásnak írtunk fel. 

Ezúton is köszönjük a Szülők támogatását, felajánlását, hogy a 

tábor megvalósulhatott! 



 

Mindenhol nagyon jó Sióagárdinak lenni! 
 

Az idei évben nagyon elhúzódott a felkészülés: a darabválasztás, szövegkönyvírás, 

nem is beszélve a színpadra állításról. És mire jó, hogy a csoportvezető egyben a magyar ta-

nár is? Arra, hogy naponta emlékeztessék az elmaradt bábos teendőire: „Mikor lesz kész a 

szövegkönyv?” „Van már buszunk?” 

Aztán hihetetlen gyorsasággal összeállt, eggyé forrt az előadás, húsz lelkes gyermek-

kel. Öten maradtak a nagyok, mellettük 15 mozgékony, cserfes „kicsi”! A Kaposvári 

„Cucorka” Bábfesztiválon tele volt velünk a színpad. Na és persze a nézőtér is, hiszen a lel-

kes szülők mindig kíváncsiak a gyerekek előadására, amit nagy izgalommal várnak.  

 

Horváth Andrea idén is remek mondókákat, népdalokat válogatott az előadásba, ismét szólt 

a vidám citeramuzsika. A zsűri egyik tagja Kolozsi Angéla bábszínész lelkesen értékelte a 

látottakat, majd hozzátette: szívesen eljönne hozzánk a próbákra, mert nagyon kíváncsi, ho-

gyan dolgozik hétről hétre a húsz tehetséges fecske. Csak mosolyogtam. Ha tudnátok és 

látnátok! Mindenesetre bárkit szívesen látunk! 

Hihetetlen felemelő érzés sióagárdinak lenni a szakmai megbeszéléseken, értékelése-

ken! Ezt most már több éve átélhetem, és bevallom szinte ópiumként hat rám, inspirációt, 

energiát adva a további munkához!  
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Néhány az elhangzottakból: 

„Jó rájuk nézni, szépek, rendezettek, tehetségesek!” 

„Mi van ott Sióagárdon? Honnan a sok tehetséges gyermek?” 

„Honnan jöttek? Merre van Sióagárd? Szeretnénk eljönni, és közelről is szemlélődni, 

tapasztalni!” 

„Ha a közeletekben élnénk, biztos, hogy a gyerekem is bábozna!” 

„Fegyelmezett csoport, nagy koncentráltsággal dolgoznak a gyerekek a színpadon.” 

A történelmi városba, Egerbe való eljutás mindig igazi kihívás, hiszen háromszáz kilo-

métert kell érte utaznunk, ami a Paksi Atomerőmű és a helyi önkormányzat támogatása nél-

kül nem valósulhatna meg. A kicsik is megtapasztalhatták végre a csodát, amiről a nagyfecs-

kék minden évben áradoznak. Közel húsz válogatott csoport mutatta be ismét produkcióját 

a szakmai zsűrinek, aki minősítette is a színpadon látottakat.  

Éry-Kovács András, a Harlekin Bábszínház igazgatója volt újra a zsűri elnöke, aki ki-

emelve beszélt az ismét aranyminősítéssel értékelt csoportunkról: 

„Példaértékű az a munka, ami ebben a csoportban zajlik évről évre. Számomra a legfon-

tosabb egy bemutatott produkcióban az, ha árad a boldogság a gyermekekből, miköz-

ben önfeledten játszanak. Ennek voltunk részesei az előadás közben. Köszönet érte.” 

Majd, amikor megkérdezte, hogyan, milyen elvárásokkal válogatom a gyerekeket a báb-

csoportba, csak elmosolyodtam magam. Nem válogatom őket, a sióagárdi „alapanyag” 

ilyen jó, jöhet bárki, szívesen fogadjuk. Az pedig, hogy milyen bábos lesz belőle, az 

egyéni adottságokon túl a remek csapatmunkán, és a közösség személyiségformáló 

erején múlik.    

    Pekari Bernadett 

   csoportvezető  

Fecske Bábcsoport 
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H o r g á s z e g y e s ü l e t i  h í r e k  
 2016.05.21-én tartottuk első 

halfogó versenyünket Sötétvölgyben. A 

versenyen 25 felnőtt férfi, 3 nő, 2 ifjúsá-

gi és 8 gyermekversenyző vett részt. 

Sajnos a halak nem vettek tudomást a 

versenyről, így nem is igen kaptak. Ösz-

szesen 35,26 kg halat sikerült horogra 

akasztanunk.  

Felnőtt férfi kategóriában  
I. Papp József 3650 g.    

A Vándorkupát 1 évig Ő birtokolja.  

II. Danóczy Nándor 3350 g,  

III. Sáfrány János 2810 g. 

Női I. Budai Ferencné 1135 g,   

Ifjúsági kategória 

I. Vörös János Bence 2620 g, egyben Ő 

fogta a legnagyobb halat 1320 g.  

A nyertesek kupát, és oklevelet kaptak. 

A férfi felnőtt első három helyezett a 

Papp pincészettől bort, továbbá Várfy 

Tíbor ajándékaként belépőjegyet kapott 

a Bikali élménybirtokra. 

Gyermek kategória 

I. Fiáth Zalán 2235 g, 

II. Kozma Bence 1585 g,  

III. Béldi Barbara 960 g. Ők oklevelet 

és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

támogatásával szintén kupát kaptak, a 

gyermek I. helyezett megkapta Gerő 

Attila ajándékát. A többi gyermekver-

senyző emlékérmet és emléklapot, to-

vábbá az összes gyermek, a tengelici 

Horváth Bt (Horváth Balázs) felajánlása-

ként édességeket kapott. 

A gyönyörű időben lezajlott verseny 

után jó étvággyal fogyasztottuk el a Hu-

ber János által főzött hatalmas bogrács 

vegyes pörköltet.  

 

 

 2016.05.29-én délután ren-

deztük 2. immár hagyományos gyermek-

napi horgász versenyünket Ságiék kista-

ván, melyen 12 kishorgászunk vett részt. 

A két órás versenyen 625 db, 20,38 kg 

halacskát sikerült kifogni. Csak gratulál-

ni tudunk az ügyes gyerekeknek. 

1. helyezett  
Ferenci Liliána  110 db / 3135 g,  

2. helyezett  
Kozma Bence  105 db / 3055 g,  

3.helyezett   
Simon Márton 65 db 2570 g  fogással. 

        Az első három helyezett a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat támogatásá-

val arany-ezüst-bronz érmet, a többi ver-

senyző a Gárdi bútoráruház (Gárdi Gá-

bor) támogatásával emlékérmeket, az 

összes résztvevő édességet (Horváth 

Balázs támogatása) csokoládét 

(házigazdánk Mari néni ajándéka), és a 

polgárőrségtől fényvisszaverő karkötőt, 

és matricát, minden gyermek saját arcké-

pes emléklapot kapott. 

A verseny után jólesett az 5 kg lisztből 

sütött lángos, melyet Szegletes Jánosné, 

és Klein Jánosné ajánlottak fel, és sütöt-

tek meg, segítőjük Balázs Mihályné volt. 

Köszönjük a Sági családnak, hogy ismét 

megengedték, a kistavon a verseny meg-

rendezését. 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

2016.június is hozott eseményeket az 

egyesületünk életében. 11-én részt vet-

tünk a megyei Horgász és Vadásznap 

rendezvényei keretében szervezett egye-

sületi vezetők horgászversenyén egy 

csapattal. Ezen az eseményen a Casting 

verseny győztese Pesti Gyuláné, a kis-

labda dobás III. helyezettje Huber 

Gabriella lett. 

A XXII. Sió-menti Országos 

Halfőző versenyen egyesületünk 

szervezésében játékra hívtuk az összes 

gyermeket.  

 GEO-HAL keresésben 29 gyer-

mek indult, de sajnos csak 18 ért célba, 

közülük a legszerencsésebbet sorsoltuk 

ki, aki Csécsei Zoltán lett.  

 A Casting (horgászbottal cél-

ba dobás) versenyben 13 gyerekből a 

legjobb Virág Zita, a kislabda dobásnál 

24-ből a legügyesebb versenyző Wittner 

Szilveszter lett. 

             Minden résztvevő emléklapot, és 

Kollerné Szűcs Eszter felajánlásának 

köszönhetően stílusosan kukac gumicuk-

rot, a lufistól lufit kapott. A kategória 

győztesek oklevelet, és Vörös János hor-

gásztársunk támogatásával horgász figu-

rát, a rendezvényen árusító édességestől 

nyalókát kaptak. Rendezvényeinken át-

adott kupákra, érmekre a matricákat a 

Padló Generál Bt Szekszárd (Kiss Attila) 

támogatta. Az okleveleket, emléklapokat 

az Önkormányzat támogatásával készí-

tettük el. Köszönünk minden támogatást. 

Nagy lelkesedéssel várják már gyerme-

keink a július 4-8.-ig a Sión rendezendő 

horgásztábort. 12 fő jelentkezett, remél-

jük, jól fogják érezni magukat. 

 

 

 
         Pesti Gyuláné elnök 



Sporthírek 
20. Forduló  

Sióagárd-Bátaapáti 3:3 (2:3) 

2016.05.15.  

Sióagárd: 80 néző, Vezette: Kardos 

Sióagárd: Bálint-Auth (Vajda), Sümegi, Tóth Adrián, 

Sági- Győrfi G, Orosz, Simon Gy., Horváth P. (Schaffler)

-Nagy M, Tóth Attila. Edző: Szabó Tibor 

2. perc: Nagy M futott el a jobb oldalon, remekül adott 

középre, és Tóth attila nagyszerű csukafejessel küldte a 

léc alá a labdát. 

(1:0) 

8. perc: Bahanics Gy. bal oldalról jobb lábbal rúgott 

szögletet, a labda érítés nélkül hullot a hosszú felső 

sarokkba (1:1). 

15. perc: Bahonics Gy.-t ugratták ki középen, aki 

Auth”dísz kísérete” mellett, egy csel után 5 m-ről a jobb 

sarokba lőtt (1.2). 

25. perc: Egy védőinkről kipattanó labdát Bahanics F. 

szerzett meg és mivel senki sem támadta meg 20 m-ről 

középről a léc alá lőtt (1:3). 

44.perc: Ismét Nagy M adott középre jobb oldalról, és 

Tóth Attila 6 m-ről kapásból a léc alá lőtt (2:3) 

55. perc: Simon szép cselekkel futott el a jobb oldalon, 

középre adott, orosz lövése kipattant és a jó helyen lévő 

Nagy M. a kapuba kotorta a labdát.(3:3). 

Gól lövök: Tóth Attila (2), Nagy M. illetve Bahonics Gy

(2), Bahonics F. 

Jók: Sümegi, Simon, Nagy M., Tóth attila. 

Összefoglalva: Csapatunk nagyon gyorsan, szép támadás 

végén, gyönyörű góllal szerezte meg a vezetést. Az ellen-

fél gyorsan föl ocsúdót és nagy védekezési hibáinkat ki-

használva 3:1-re fordította az eredményt. A 2. félidei 

gyors egyenlítés után megvoltak a győzelmi esélyeink, de 

több óriási helyzet maradt ki, így meg kellet elégedni az 

1.ponttal. 

Ifjúsági csapatunk: mivel sokkal jobban kihasználta a 

gólhelyzeteit, mint az ellenfele, így magabiztos 9:1 (5:0) 

arányú győzelmet aratott. 

Gól lövök: Horváth V.(4), Szabó B.(2), Kovács 

K.,Dombi, Tóth M. 

 

 

 

21.Forduló 

Simontornya- Sióagárd 3:1 (2:1) 

2016.05.21. 

Simontornya: 80 néző, Vezette: Kövesdi 

Sióagárd: Bálint-Auth, Sümegi, Tóth Adrián, Sági-Győrfi 

G., Orosz, Sólyomvári (Szabó T), Hámori-Horváth P. 

Gól lövök: Ambrus, Szálka, Sandó illetve Sági. 

Jók: Bálint, Sági, Orosz 

Összefoglalva: Küzdelmes mérkőzésen, több kulcsjátéko-

sát (Simon Gy., Nagy M., Tóth attila) nélkülöző  csapa-

tunk balszerencsés vereséget szenvedett. 

Ifjúsági csapatunk: Fölényes 8:1 arányú győzelmet ara-

tott. 

 

22. forduló 

Sióagárd-Mórágy 0:1 (0:0) 

2016.05.28. 

Sióagárd: 90 néző, Vezette: Kurcz 

Sióagárd: Bálint-Auth, Sümegi, Tóth Adrián, Vajda- 

Győrfi G., Orosz, Simon Gy.,(sólyomvári), Sági-Nagy 

M.,Tóth Attila. Edző: Szabó Tibor. 

 39.perc: Simonnal szemben szabálytalankodtak a 16 on 

belül, 11-es. 

A büntetőt Sümegi nem helyezte eléggé a sarokra, így a 

kapus hárítani tudott. 

50.perc: Gábor P. mindegy 30m-ről lőtt, a labda a jobb 

felső sarokba vágódót.(0:1) 

Jók: Bálint, Sümegi, Tóth Adrián. Összefoglalva: Csapa-

tunk keményen küzdve, végig egyenrangú ellenfele volt a 

bajnokesélyes csapatnak. 

A félidő végén elhibázott büntető döntőnek bizonyult, 

mert a 2.félidő elején egy távoli jól eltalált lövéssel a ven-

dégek szerezték meg a  győzelmet. Csapatunk közepes 

teljesítménnyel a bajnokság 7. helyén végzet. 

Ifjúsági csapatunk: Folytatva a tavaszi hullámzó teljesít-

ményt, ezúttal hazai pályán szenvedett 4:2 (3:0) arányú 

vereséget6. A gólokat Tóth B., és Horváth V. szerezte. 

Csapatunk ezzel a 3. helyet szerezte meg. 

     Finta  Mihály 
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Lakossági felhívás 

Védekezés a parlagfű és allergén gyomok ellen   
 

 
 

Az emberi egészségre veszélyes gyomok elleni védekezésre kiemelt figyelmet kell fordítani. A hatá-

lyos törvény értelmében minden ingatlantulajdonos és földhasználó köteles az allergén gyomok ellen véde-

kezni, illetve a parlagfű virágzását megakadályozni és ezt a vegetációs időszak végéig - októberig - folya-

matosan fenntartani. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, bírságot szabnak ki rájuk. 

Amennyiben június 30-ig a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz ele-

get, akkor előzetes felszólítás nélkül kényszerkaszálást kell elrendelni a növényvédelmi bírság egyidejű 

kiszabása mellett. Ennek összege 15.000 és 15.000.000 forint között állapítható meg és ismételten kiszab-

ható. 

Amennyiben az emberi egészséget bármely módon veszélyeztető egyéb allergén gyomok (például 

ürüm, libatop, lórom, pázsitfűfélék) kaszálását nem végzik el a belterületi ingatlanokon, és a védekezésre 

kötelező határozatban 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 állapítha-

tó meg és ismételten kiszabható.  

Belterületen a védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzését, a közérdekű védekezés elrendelé-

sét, az eljárási bírság kiszabását a település jegyzője végzi. A növényvédelmi bírság kiszabására a Megyei 

Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága jogosult. 

Az Önkormányzat felhívja az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a pollenszennyeződés meg-

akadályozása érdekében környezetükben a gyomirtást, kaszálást folyamatosan, a vegetációs időszak 

végéig végezzék! 

         Balogh Györgyi 

                aljegyző 
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      FELHÍVÁS 
Kisebb épület felhúzásához nem kell engedély január 01-től,  

a bejelentés rendszere változott július 1-től  

 

 

 „A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről” szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján az egyszerű beje-

lentéshez kötött építési tevékenység bejelentése 2016. július 1. napjától az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével 

valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a 2016. január 1-jétől ismert egyszerű bejelentés megszűnt, és az építésügyi hatósághoz külön 

már nem kell beadni az egyszerű bejelentési dokumentációt (se a kivitelezési dokumen-tációt).  

Július elsejétől építési engedély nélkül, az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével lehet bejelenteni az egyszerű beje-

lentéshez kötött építési tevékenységet, ez a 300 négyzetméternél nem nagyobb épületek építését érinti.  

E-naplóval teljesíthető az építési tevékenység bejelentése július 1-től. A lehetőséggel a legfeljebb 300 négyzetméteres házak 

építői élhetnek.  

 Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározottakon túl a készenlétbe helyezés to-

vábbi feltétele a bejelentés mellékleteként az építész-tervező által az elektronikus építési naplóba feltöltött kivitelezési doku-

mentáció.  

 Ennek tartalmaznia kell az aláíró lapot tervjegyzékkel, helyszínrajzot, kitűzési hely-színrajzot, utcaképet, eltérő szin-

tek alaprajzait, metszeteket, homlokzatokat, tartószerkezeti terveket, valamint az épület műszaki berendezéseinek rendszertervét.  

Az építtetők feladataira vonatkozóan 2016. júl. 1-jét követően az alábbi főbb változások lépnek érvénybe:  

-ben, hanem az e-építési napló alkalmazásban kell benyújtani;  

az építési tevékenység az e-napló készenlétbe helyezést követő naptól számított tizenöt nap után kezdhető meg az építési 

törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései sze-

rint. A készenlét-be helyezett e-építési napló jelenti a bejelentés benyújtását.  

ű 

kivitelezési dokumentáció feltöltésre kerüljön az e- építési naplóba;  

- építési naplóba;  

rög-

zíteni;  

-építési naplóba, ha a változás érinti az épület alaprajzi méretét, az épület 

beépítési magasságát, a lakások, önálló rendeltetési egységek számát, az épület telken belüli elhelyezkedését, vagy az épület 

homlokzati geometriáját, anyaghasználatát, színét. Ezt a szándékot az eltérő megvalósítás kezdő napját megelőző tizenöt nappal 

be kell jelenteni.  

apír 

alapon az eljáró hatóságnál, a Kormányablakoknál illetve Építésügyi Szolgáltatási Pontokon, vagy elektronikusan az ÉTDR-en 

keresztül.  

-építési napló készenlétét az - épület elkészültét igazoló hatósági bizonyítvány feltöltését követően - az építésfelügyeleti 

hatóság fogja megszüntetni, a kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint.  

A bejelentésről a telek fekvése szerinti általános építésügyi hatóság a készenlétbe helyezett e-naplóból értesül. A bejelentés nem 

minősül közigazgatási hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemnek, sem hivatalból történő eljárás megindítására okot adó 

körülménynek.  

 Az építésügyi hatóság a bejelentésről és a bejelentés módosításáról tizenöt napon belül tájékoztatja a telek fekvése 

szerinti területi szakmai kamarát, a telek fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjét, valamint a telek tulajdonosát, ha 

nem az építtető a tulajdonosa, vagy az építtetőn kívül másnak is van tulajdonjoga. 

 

         Balogh Györgyi 

                aljegyző 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

Sióagárd Polgármestere: 

GERŐ ATTILA 

Tel: 06-20/965-5333 

 

KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

 SIÓAGÁRDI KIRENDELTSÉGE 

 

Aljegyző: 

Balogh Györgyi 

Hétfő:  ügyfélfogadási szünet 

Kedd,Szerda: Harci kirendeltség 

Csütörtök:   8.00-12.00   12.30-16.00 

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 

Szabó Kata  

Tel: 06-30/2758-472,   74/437-022 

 

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS  

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

Csesznegi Andrea 

Tel: 06-70/197-6343 

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.  

Vezető: Schüller Ákosné Hedi 

Hétfő: 15-19,  csütörtök: 15-19 óra 

Szombat: 8-10 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ 

Cím: Sióagárd, Kossuth u. 1.  

Vezető: Gerő Attila 

Tel: 74/437-309  

Email: muvhaz@sioagard.hu 

A Teleház nyitva tartása: 

Hétfő:        8.00-16.30 

Kedd:        8.00-15.30       

Szerda:      8.00-18.00       

Csütörtök: 8.00-18.00       

Péntek:      8.00-13.00   

Szombat:   8.00-10.00     

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 

 

 

    12 

 

 

Megemlékezés 

 
A Doktor Úr elment! 

 

 Dr. Fisi István János 1979-ben került Sióagárdra, mint körzeti állatorvos. 

Hamarosan megszerette, Sióagárdot, itt akart élni, nem csak dolgozni, és a családja 

ebben támogatta. A sióagárdiak is segítették a kezdeti nehézségeken átlendülni, és 

amikor házat épített, örömmel fogadták, mint annak a jelét, hogy nem csak ideig-

óráig tart sióagárdi tevékenysége. Tudását, tapasztalatát a sióagárdi állattartók 

szolgálatába állította, éjjel-nappal orvosolt, rendelkezésre állt. 

 Fontosnak tartotta, hogy a falu életében is részt vegyen. Megjelent kulturá-

lis rendezvényeken, farsangi vagy szüreti mulatságon, hangversenyen, ünnepi 

megemlékezésen, előadói esten. Mindig Erzsikével az oldalán, aki segítette, hogy 

a mindennapokban helytálljon és az ünneplésben is mellette volt. Nem csak a tele-

pülés hagyományait, hanem felesége mellett a sióagárdi hímzést is megismerte. 

 Amikor Sióagárdra jöttem, mint kutyatartó ismertem meg, készséggel állt 

rendelkezésre, látta el kutyáimat. Szoros lett a kapcsolatunk, amikor a falu vezeté-

se lett a feladatom. A Doktor Úr, Pista az állategészségügyi feladatok ellátásában 

működött közre, de sűrűn meglátogatott csak úgy, beszélgetés céljából. Megbe-

széltük a világ dolgait, a mindennapi eseményeket, a falut érintő kérdéseket. Min-

dig, mindenről volt véleménye, és sokszor tudott jó tanácsot adni egy-egy feladat, 

probléma megoldására. Szinte baráti lett a kapcsolatunk, sokszor mesélt külföldi 

utjairól, személyes élményeiről. Kóstolhattam finom füstölt csirke combját, és be-

avatott a meggyből általa készített kellemes ital előállításának fortélyaiba. Igaz 

olyan finomat soha nem tudtam készíteni. 

 Pista igazi sióagárdi lett, bár sok lehetősége lett volna máshol, más telepü-

lésen élni és dolgozni, Ő mindig ragaszkodott Sióagárdhoz. Egyszer viccesen azt 

mondta nekem, hogy Sióagárdról Ő nem költözik, innen legfeljebb csak lábbal 

előre vihetik el. 

 Sióagárd megköszönte munkáját akkor, amikor 2010-ben megbecsülése 

jeléül Sióagárdért Emlékérem elismerésben részesítette. 

 Nyugdíjba vonulása után sem szakadt meg a kapcsolata a sióagárdikkal, 

aki hozzá fordult, szívesen segített, ha kellett gyógyított. 

Doktor Úr! Pista! Örök nyugodalmat kívánok, soha nem feledlek.   

 

        Háry János 

 

 Csatlakoznék János megemlékezéséhez. Az Önkormányzat nevében sze-

retném Őszinte részvétemet kifejezni a hozzátartozóknak valamint azoknak a sió-

agárdi családoknak is, akik a közelmúltban veszítették el szerettüket! Nyugodjanak 

békében! 

        Gerő Attila   

                            Sióagárd Polgármestere 

mailto:sioagard@interware.hu

