
Sióagárd K özség Önk ormán yz ata                     2019. Szeptember XIII. Évfolyam  7. szám 

Kedves Falubelim! 

Köszönöm azt a bizalmat, ami azt az eredményt hozta, számomra is meglepetésszerűen, hogy 

október 13-án egyedüli jelölt lettem a polgármester választáson. Én, mint ember azért köszö-

nöm ezt a helyzetet, hiszen egy választás mindig felhoz egy olyan hangulatot, ami emberek kö-

zött veszekedést, vitát, haragot gerjeszt. Ennek nem vagyok a híve, és nagyon nem szeretem. 

Úgy is mondhatnám, ebben nem vagyok jó. Nyugalom, és békesség híve vagyok!  

Nagyon gyorsan eltelt ez az első öt év. Sokszor mondtam az utolsó egy évben, hogy bárcsak 

ezzel a tudással, tapasztalattal kezdhettem volna, hiszen akkor az első időszakban is jobban 

tudtam volna a munkámat a falu érdekére fordítani. De hogy így alakult, és kaptam még egy 

újabb öt évet arra, amiért 2014-ben is elindultam, köszönöm a bizalmat! Meg fogok tenni min-

dent, hogy minél jobban rászolgáljak! 

Ezzel még nincs vége a választásnak, mivel polgármester mellett kell testületet is választani, és 

még a nemzetiségi választás is ezen a napon lesz. Ezért kérek mindenkit, hogy jöjjön el sza-

vazni, éljen a törvény adta választási jogával, és döntsön a testület összetételéről! 

Nekem is furcsa a helyzet, hiszen ilyenkor lenne az ígéretek ideje. Sokat gondolkodtam, ha 

kampányolni kell, mit is fogok mondani Önöknek. De mindig arra jutottam, hogy mást nem 

tudnék, mint azt, hogy ahogy látták az elmúlt öt évben, azt fogom folytatni továbbra is. Persze 

a hibáimat megpróbálom kiküszöbölni. A célom, amiért öt éve is vállaltam ezt a feladatot az, 

hogy minél szebb, élhetőbb, fejlődő település legyen Sióagárd.  

Nagyon sok elképzelést már most is sikerült valósággá tenni, de még rengeteg van a listán. Ezt 

a listát pedig Önök állítják össze!  

Több forrásból kapom az igényeket, elképzeléseket. Beszélgetünk az utcán, a boltban, egy   

társaságban, de van, amikor levélben, e-mailben küldik, sőt volt, amikor mi kértük be a Króni-

kán keresztül. Továbbra is híve vagyok, hogy a munka azon részét, hogy mi és hogyan legyen, 

Önök találják ki, az pedig a polgármester feladata, hogy ez valósággá váljon. Itt, ahogy mindig 

meg kell jegyeznem, hogy csak a reális elképzelésekre van esély, de persze felkerül a lehetet-

len is a listára, csak sajnos a vége felé, mivel figyelembe véve a helyzetünket, nagyságunkat, 

anyagi lehetőségünket reálisan kell gondolkodni. Napokat tudnék beszélni arról, hogy egy tele-

pülésnek milyen esélyei vannak a fejlesztésekre. De a még most lehetetlennek tűnő dolgot is 

ismerni kell, mert hátha jön egy jó pályázat, vagy valami forrás lehetőség a megvalósítására. 

Ígértem, hogy összefoglalom az elmúlt öt év fejlesztéseit, eredményeit.  

 

Hívogat az iskola, kapuját kitárja… 

Szeptember 2-án tanévnyitó ünnepséggel 

kezdődött meg a 2019/2020-as tanév   

Folytatás a 7. oldalon! 

Egy csapat születése 

 

Volt a faluban 10  fiú, akik 

szerettek focizni…… 
 

Folytatás a 3. oldalon! 

 

IDŐSEK NAPJA 

  Folyt.: 8. oldalon 
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Röviden és felsorolás jelleggel. Megpróbálom abban a sorrendben, ahogy bejönnénk Sióagárdra.  

 Bekötő út felújítása.  

 Híd újjá tétele. 

 Óvoda felújítása, bölcsőde építése.  

 Orvosi rendelő felújítása. 

 I. világháborús emlékmű felújítása.  

 Sportpark az iskolában. 

 Játszótér és a park felújítása (2019. október). 

 Iskola külső felújítása, osztálytermek felújítása. 

 Iskolaudvar átépítése (2019. október). 

 Könyvtár külső felújítása. 

 Művelődési ház teljes felújítása kívül, belül. 

 Civil ház udvarának felújítása. 

 Járdák felújítása. 

 Konyha, gyógyszertár külső felújítása. 

 Konyha belső felújítása, és a kert rendezése.  

 Dózsa utca felújítása. 

 Templom fejlesztése (2019. október). 

 Temető felújítása. 

 Focipályánál vállaltuk az önrészt 2 pályázatukhoz, így az is megújulhatott. 

 Közterületeink folyamatos karbantartása, szépítése. 

 Minden éven közel 3 millió forinttal támogattuk a civil közösségeket. 

 17 szakkör indítása. 
 Támogattuk a táborozásokat, versenyeket, kirándulásokat, a civil szervezeteket egy másik pályázatból.  

 Beindítottuk és működtetjük a „ha kell egy erős kéz” programot. Havat lapátolunk, és füvet nyírunk 

az igénylőknek. 

 Lehetőségeink szerint települési támogatást nyújtottunk (temetés, fűtés, gyógyszer stb.). 
 

Ezek a „nagyobb” dolgok, a napi kisebb talán természetes, hogy az Önkormányzat feladata. Látszik, 

hogy ez csak egy időszak lezárása. Vannak még megoldásra váró feladatok. Idő és pénz kérdése. Még 

egyszer szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy folytathatom ezt a munkát, és kérem, minél töb-

ben jöjjenek el szavazni, mivel fontos az Önök véleménye! Októbertől folytatjuk! 
                                  

                                                  

                                                   Köszönettel:                                            Gerő Attila 

                                                                                                       Sióagárd polgármestere 

 

       

Kedves Barátom! 

Örömmel adok hírt arról, hogy 

HOL KÉL A NAP? 
címmel 

megjelent a kilencedik könyvem, melynek bemutatója 

2019. október 9-én 17 óra 30-kor lesz 

Sióagárdon a művelődési házban. 

 A könyvet bemutatja: Dr. Say István 

 A rendezvényre és az azt követő baráti beszélgetésre szeretettel meghívom. 
 

Szabadi Mihály  



 

Egy csapat születése 
 

Volt a faluban 10 fiú, akik szerettek focizni és már ovis ko-

rukban elkezdtek szervezetten edzésekre járni, kisebb-

nagyobb sikerrel. Aztán jött János bácsi és valami megválto-

zott. 

Lett egy felnőtt, aki igazán komolyan vette a fiúkat. Hitt ben-

ne, hogy képesek csapatként működni. A csapatot János bá-

csi benevezte az egyesületi Bozsik programba. Így kerül-

tünk a tolnai U11-es csoportba, ahol 4 csapattal találkoztunk 

és ahol igazi kihívások elé nézett a csapat.  

Az első fordulókban kiderült, hogy a csapatok többsége összeszokottabb és technikásabb a mi Sió-

agárdi U11-es csapatunknál. Volt egy csapat, aki nagyon kiemelkedett a csoportból, tőlük tartottunk a 

leginkább. Ez a csapat lett a „mumusunk”, de ezzel ők lettek a fejlődésünk mércéje is. 

Minden második héten ment a csapat meccsre, ahol a sióagrárdi csapat volt a legfegyelmezettebben 

jelenlévő és minden alkalommal kölcsönjátékos nélkül tudtunk pályára állni. Ebben nagyon 

nagy szerepe volt a szülőknek és János bácsinak is.  

Igazi csapattá alakultunk egymásért kiálló gyerekekkel, őket szerető és támogató edzővel és lel-

kes szurkoló táborral. Köszönjük Fiáth Tibor (Tibi bácsi) mindig megbízható támogatását, hogy a fo-

cihoz szükséges technikai feltételek mindig rendelkezésünkre állnak! 
 

A helyi sport egyesület is minden támogatást biztosított a gyerme-

kek számára és minden kezdeményezésünket támogatta. A 

csapatnak lett neve – Sióagárdi Kölyök FC – egyen meze és egy-

séges utazó felszerelése, ezzel külsőségeiben is csapatként mutat-

koztunk. 

A heti rendszeres 2 edzés, a sportszakmai fejlesztés, a gyermekek 

szabálykövetésbe fektetett energia megtérültek. A szezon végére 

leginkább győztes meccseket játszottunk és a szezon végére 

minden játékosunk gól sikerekkel gazdagodott. 

Hogy mi lett a csapat „mumus” ellenfelével? Hát ez volt a leglát-

ványosabb siker, az utolsó meccseken már nem győzött le minket 

a „mumus”! 

A legnagyobb siker még is az a fejlődés, amit a gyerekek egyénileg elértek és az, hogy olyan közös-

séggé formálódtak, akik segítik, támogatják és tisztelik egymást. Ezek ma nagy értékek és egy falu 

közössége számára igazi gyöngyszem.  

Merre tovább? 

Az idei évben átkerült a csapat az U13-as korosztályba és a szekszárdi csoportba. Ebben a korosztály-

ban már megnövelt pályaméreten és 8+1 fővel kell játszani. Túl vagyunk az első fordulón és a csapat 

szépen helyt állva érezte meg, hogy még több munkára és kitartásra lesz szükség az idei sikerek eléré-

séhez. Ehhez a háttér  továbbra is adott az Egyesület, Tibi bácsi, a szülők és János bácsi egy-

aránt és összefogva áll a sióagárdi U13-as csapat mellett. 
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Minden hétfőn és csütörtökön 18 órától Adácson tartja az edzést János bácsi, ahol lehet 

csatlakozni is!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Várjuk a 2010-2011-2012-ben született pajtásokat, 

hogy újabb csapat alakuljon! 

Edző: Horváth Péter 

Edzés: minden pénteken 17:15-től 

 

HAGYMA ÉS BURGONYA VÁSÁR!!!! 
 

Október eleji kiszállítással, 15 kg-os kiszerelésben hagyma és burgonya 

vásár lesz.  
 

Hagyma 2250,-/zsák (150,-/kg) 

Burgonya 1800,-/zsák (120,-/kg) 
 

Jelentkezni lehet: Danóczy Nándorné—Széchenyi u.—437-561 

                                  Somlai Gáborné—Zrínyi utca—437-136 
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Sióagárdi Nyugdíjas Egyesület beszámolója  

2019. 04. 18. – 2019. 08.01. 

2019. 04. 08-án került megrendezésre a Húsvéti játszóház a gyermekek részé-

re. Polgármester Úr felkérésére a nyugdíjas asszonyok 7 kg lisztből lángost 

sütöttek a népes csipet-csapatnak, és kísérőiknek. Az élvezetes programok és 

az önfeledt játékok közben elfogyott a lángos sajttal és lekvárral ízlés szerint.  

2019. 04. 25-én meghívást kaptunk a SZEKSZÁRDI MAGYARNÓTA 

KLUBTÓL locsolóbálba, 29 fővel képviseltük Egyesületünket. A Babits Kul-

turális Központ rendezvényterme zsúfolásig megtelt Tolna megye nyugdíjasa-

ival.  

2019. 04. 30-án Vágóné dr. Iván Katalin amatőr festő kiállítását 2 fő 

nyugdíjasunk közreműködésével, a Községi Önkormányzat közösen 

rendezte meg. Köszönet Kabarcz Katalinnak és Kajsza Bélának a sok 

munkájukért. Itt lépett fel először a nyugdíjasok Sióagárdi Népdalkö-

re, az állófogadáshoz is hozzájárultunk süteményeinkkel.  

2019. 05. 18-án Falunap. Mindig nagy örömmel készülünk a nyárkö-

szöntő rendezvényre. Idén is nagy létszámmal vettünk részt, melyre 

büszkék vagyunk. 80 főre főzött Újvári László séfünk tokányt, mely 

nagyon finom volt, köszönjük! A műsor élvezetes volt. Polgármesterünk mindig gondol a nyugdíja-

sokra a műsor összeállításával, idén Tóni az Express együttesből énekelt, felidézve fiatalságunkat a 

dalok hallgatásakor.  
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2019. 06. 28-án „Egy dal csak az élet” Jubileum Magyar  nóta rendezvényen vettünk r észt 19 fő-

vel. Berki László prímás vezetésével a HAKME Cigányzenekar kíséretével 16 magyar nóta énekes 

műsorán szórakoztunk, hazafele jövet a buszban folytattuk a nótázást, szép emlék marad számunkra.  

2019. 07. 13-án került sor a két évente rendezett Sióagárdi Aratónapra. A Sióagárdi Hagyományőrző 

Egyesület mellé állva egyesületünk sütemény, pogácsa sütéssel segítette a rendezvényt. Ebéd után 

megnéztük a „Búza közé száll a dalos pacsirta” című gálaműsort, köszönet Danóczy házaspárnak a ta-

nyájuknál biztosított helyért.  

2019. 07. 27-én a Bogyiszlóért, Kultúráért Egyesület baráti találkozóra 

hívta a sióagárdi nyugdíjasokat. Hét falu nyugdíjasai találkoztak itt, és 

mutattak be műsorokat, a mi kis kórusunk, és Kajsza Béla szép szavalatá-

val mutatkoztunk be. Ez a rendezvény szép példája volt KÖZÖSSÉG épí-

tésnek. 

2019. 08. 01. - Sötétvölgyi horgásznap  

Sötétvölgy a Szekszárd-Geresdi-dombság természetvédelmi területe, mely helyi védettség alatt áll. Nö-

vényritkaságok és védett állatok élőhelye ez a csaknem 500 hektáros terület. Itt található a 12,5 hektá-

ros sötétvölgyi horgásztó. Egyesületünk 4. éve kirándul ide, a szépen megújult kirándulóparadicsomba. 

52 fővel vettünk rész. A horgászaink korán kiültek a tópartra várva a jó kapásra, a többiek 9 órakor 

gyülekeztek a tó délkeleti sarkánál kialakított ligetben, ahol szabadtéri tűzrakók és pihenőhelyek vártak 

bennünket. Mindig előre megtervezzük mit fogunk főzni. Idén Danóczy Nándi vállalta a nem kis fel-

adatot, 52 főre, 25 kg halból, 3 bográcsban halászlét főzött mindenki legnagyobb örömére és megelé-

gedésére. Finom volt, köszönet érte! Majd előkerültek a sütemények, egymást kínálva élveztük az íze-

ket, és meglepetésükre Nagy Mihály kocsijából előkerült a sok dinnye (piros, sárga), amivel megven-

dégelte a társaságot, köszönjük. Észre sem vettük, úgy eltelt az együtt töltött idő a nagyon szép környe-

zetben. Természetes, hogy itt is köszönöm a dolgos kezek munkáját, akik besegítettek az előkészüle-

tekbe, tálalásba, és az utómunkában. Reméljük, jövőre szintén itt találkozunk.   
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.Hívogat az iskola, kapuját kitárja… 
   

Szeptember 2-án tanévnyitó ünnepséggel kezdődött meg a 

2019/2020-as tanév a Szekszárdi Garay János Általános Isko-

la és Alapfokú Művészeti Iskola Sióagárdi Tagintézményé-

ben. Két tantermünk felújítása,- mennyezetének javítása, fala-

inak  kifestése - történt meg a nyáron, amiben a helyi önkor-

mányzat is szerepet vállalt. A közeljövőben várható az udvar 

teljes felújítása is, amiért szintén az Önkormányzatnak tarto-

zunk köszönettel. 

  

Kilenc elsős diákot fogadtunk sok szeretettel, Szekeres Er-

zsébet vezetésével. A második osztály is bővült négy fővel. 

Az iskolánk jó híre Sióagárd határain túlra is elért, hiszen a 

környező településekről is érkeztek hozzánk diákok. Örö-

münkre szolgál, hogy összesen 34 tanulóval indult a peda-

gógiai munka. 

 

Reméljük, hogy iskolánk családias légköre segíteni fog, 

hogy a rohanó, felgyorsult, teljesítmény orientált világban 

csökkenteni tudjuk a feszültséget, és  biztonságot, tartós tu-

dást, sikereket tudunk biztosítani a  mindennapokban. 

Szabadidőben több szakkör közül válogathatnak a tanulók: 

Művészeti Iskola, angol szakkör, foci, videoclip dance. 

Menyhei – Kovács Erzsébet tanító néni nyugdíjba vonulása 

után Baller Mihályné, fejlesztő pedagógussal egészült ki a 

tantestületünk. A Művészeti Iskola vezetője Kovácsné Nagy Eszter lett, miután sikeresen befe-

jezte tanulmányait a PTE Illyés Gyula Karán környezetkultúra szakon.  

Továbbra is sikeresen folytatódik a német nemzetiségi nyelv oktatása is Bittner Teréz vezetésé-

vel. Mindenkinek tartalmas, színes és sikeres évet kívánunk sok szeretettel: 

                                         Fejős Lászlóné 

 tagintézmény-vezető 

 

 

 

 

 

 



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: 06/70/433-4724 

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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KÖSZÖNTŐ IDŐSEK NAPJÁRA  
Az Idősek napja szép és fontos ünnep. Minden társadalmat az minősít, hogy miként 

bánik öregjeivel - tartja a közmondás. Minden nemzedék élete olyan egy kicsit, 

mint a homokóra. A homokszemek előbb-utóbb mind lefutnak a felső részből az 

alsóba. Mindegyik máskor. Mindegyiknek saját története van, de egyik homok-

szemnek sincs története a többiek nélkül. Sem azok nélkül, akik felül vannak, sem 

azok nélkül, akik alul vannak. Önök azok, akik előttünk járnak a nagy országúton, 

azon az országúton, amelyen apáink, nagyapáink, dédapáink és őseink jártak a világ 

kezdete óta. Önöktől örököltük meg ezt a települést, Önöktől tanultuk meg a nyel-

vet, amellyel szót értünk egymással. Önök hordozták a vállaikon ezt az egész tele-

pülést, kemény munkával kerestek benne kenyeret, építettek benne hajlékot s nevel-

tek benne gyerekeket. Amikor eljött az idő, azt a stafétabotot, amelyet szüleiktől 

kaptak, a mi kezünkbe adták. A mi feladatunk, hogy tartsuk oda a vállunkat s a ránk 

nehezedő feladatokat megoldjuk. Kedves Mindnyájuknak köszönjük a példamuta-

tást, emberi értéket, az életbölcsességet, tapasztalataikat, melyeket átadtak nekünk. 

Köszönjük féltésüket, törődésüket, gondoskodásukat, a sok fáradozást! Kívánom 

Önöknek, hogy családtagjaik szeretete aranyozza be hétköznapjaikat és ünnepeiket. 

Idősnek lenni is jó 

Nem csörög már reggelente a vekker 

A nyugdíjas mégis mindig korán kel. 

Megszokta sok évtizede, 

Akkor sem tud aludni – ha lehetne. 

Nagy nyugodtan rendezgeti dolgait 

Elolvassa, meghallgatja a nap fontos híreit. 

Rendszeresen felkeresi orvosát és a patikát, 

Innen várja öreg teste legigazibb támaszát. 

Szép korúnak lenni- az is nagy eredmény 

Kellene még hozzá egy kicsi egészség. 

Ebben segít a sok klubban töltött óra 

A mozgás, a vidámság és egy kis agytorna. 

Tánc, ének, sport, vetélkedő: egy-egy nagy kihívás 

Néhány percre elfelejti: mi, hol és miért fáj? 

Majd' mindennap látogatja az idősek klubját 

Így űzi el barátok közt csendes magányát. 

Sok tavaszt már hátra hagyott, összegyűjtött sok barátot 

Hallása már nem a régi, a jó viccet mégis érti. 

Szemüvegét időnként, ha órákon át keresi 

- Régóta a szemeden van! Unokája szól neki. 

Gyermekei kirepültek, saját útjuk járják 

Nagy öröm, ha ölelheti néhány unokáját. 

A dédunoka pedig: korona a múltra! 

Az idős kor szépségeit nagyban fokozza. 

                                                            /Gyenes Márta/ 
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