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KEDVES SIÓAGÁRDIAK! 
 

Megérkezett a várva várt hó, mely örömet jelent a gyerekeknek és feladatot ad nekünk,  

sióagárdi ingatlan tulajdonosoknak. A közterület, a járdák tisztántartása, csúszásmentesítése  

az ingatlantulajdonosok feladata, kérem ezt végezzék el, az ingatlanuk és a közterület  

érintkezési vonalán. (A sarokházban lakók is a teljes utcafronton).  

Az önkormányzat közmunkásai csak az intézmények, buszmegállók, átjárók környezetét takarítják.  

Köszönöm megértő közreműködésüket:  
 

Háry János polgármester 

 
TÁJÉKOZTATÁS 

 
Tájékoztatom Sióagárd lakosságát, hogy február 03-tól a településen heti egy alkalommal  

közterület felügyelő ellenőrzi a tisztaságot, a közterületen tárolt anyagokat, a település képét befolyásoló 

tevékenységeket, a település biztonságos működésének feltételeit. Kérem, hogy segítsék munkáját! 
 

Háry János polgármester 

 
ADVENT IDEJÉN 

 
Decemberi krónikánkat a Mikulás napi ünnepség beszámolójá-

val zártuk, jöjjenek most a 2013-as évet záró programok.  

Decemberben véget ért a TÁMOP „Építő közösségek” szakkörso-

rozat, a munkát a sok vendéget vonzó záróünnepséggel fejeztük be.     

A gyerekek az ezzel az eseménnyel egybekötött kiállításon mutat-

hatták be az év során készített alkotásaikat, koreográfiákat, előadá-

saikat. 

Paszellkréta, műszaki rajzlap, agyag, nemez, fűzfavessző… itt 

kiderült, hogy ha ügyes kezekbe kerülnek ezek az alapanyagok, 

micsoda szép alkotások születhetnek. 
 

A szakkörsorozatból mind a résztvevő gyerekek, mind a szakkörvezetők és mi szervezők is sokat profi-

táltunk. Rejtett tehetségek bukkantak fel minden területen, sokkal jobban megismertük egymást, olyan pro-

dukciók születtek, amiket sok fórumon használni tudunk majd.  

Az ünnepséget meglepetésvendégek zárták, hajdanvolt citerás lányok bizonyították be, hogy ez a tudás nem 

felejthető el. 
Folytatás a 2. oldalon 
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Lelki útravaló 

 
Szinte képtelenség lépést tartani a mai információ áradattal, képtelenség mindent    megjegyezni, mindent 

pontosan tudni. Ezért sok mindent elfelejtünk, vagy meg sem jegyzünk, fontossági sorrendben.  

Ami nem olyan fontos, azt egyhamar elfelejtjük, amit fontosnak tartunk, azt jól megjegyezzük. Ez eddig 

rendben van. A baj ott kezdődik, mikor rosszul állapítjuk meg a sorrendet. Minden mást előnyben részesítve a 

vallást és az Istent a listánk valami    utolsó helyére helyezzük: majd ha jut rá idő. Aztán megfeledkezünk ró-

la. 

Gabriel Gracia Marquez "Száz év magány" című regénye egy mese formájában tárja elénk ezt a feledékeny-

séget. 

Az új hazát kereső, őserdőkön keresztül vándorló embercsoport egy gazdag tisztásra bukkan, ahol         

letelepedik, és nagy szorgalommal lát hozzá jövője megalapozásához. Egy idő után ennek a kis csoportnak a 

vezetője megdöbbenve tapasztalja, hogy egy titkos kór, az álmatlanság ejtette rabul a népet.  

Az álmatlansággal aztán a feledékenyég jár együtt. Fia, aki tökéletesen kitanulta az ötvösművészetet, egy 

napon a kis üllőt kereste, amin a fémeket szokta kalapálni, de nem jutott eszébe a neve. Az apja mondta meg: 

üllő. A fiú leírta a szót egy darab papírra, és az aljára ragasztotta: üllő. Apjának tetszett a módszer és festékbe 

mártott ecsettel az egész házban, később az egész faluban ráírta mindenre a nevét: asztal, szék, óra, ajtó, stb. 

Kiment az udvarra, az állatokat és a növényeket is megjelölte: tehén, kecske, búza, kukorica.  

Később már bővebb magyarázatokhoz folyamodott. Ez a tehén, melyet minden   

reggel meg kell fejni, hogy tejet adjon, a tejet pedig fel kell forralni, majd kávét kell  

beleönteni, hogy tejeskávé legyen belőle. Az a tábla, melyet a tehén nyakába akasztott, 

kitűnő példa lehet rá, hogy ez a kis falu milyen elszántan harcolt a feledés ellen:  

A falu főutcáján pedig egy táblát állított fel, egy nagyobbat, melyre nagy betűkkel 

kiírta: VAN ISTEN. 

 
Kincses Tibor plébános 

Ismét körünkben köszönthettük a Gagliarda Kamarakórust, adventi hangversenyük mint mindig, igazi 

karácsonyváró hangulatot teremtett.  
                                                                                         

A december 15-i adventi vásár bebizonyította, hogy helyi termékeknek nem vagyunk híján. Évről-évre 

látjuk, hogy mennyit ügyesednek a kiállítók, és minden évben akad új jelentkező is. Most is volt csipkecso-

da, házilekvár, díszdoboz, fenyődísz, adventi koszorú, csuhéangyal és még sorolhatnám, egy dolog nem 

volt csupán…az a szép fehér hó. De talán jövőre. 

Az adventi vásárba új színt hozott a jósda. Két jósunk abszolút inkognitóban érkezett, de hamar kiderült, 

hogy „közülünk valók”. Tört dióból állították fel a diagnózist, eztán pedig hasznos életvezetési tanácsokkal 

látták el a lakosságot, de a gyerekek sem maradtak javaslatok nélkül. Szép célt szolgált a munkájuk, a be-

folyt összeget az Óvoda melletti artézi kút majdani újjáélesztésére ajánlották fel.  

Kedves Kata és Béla, reméljük jövőre is lesz dió! 

Az eseményekről készült képek a www.sioagard.hu oldalon megtekinthetők 

http://www.sioagard.hu
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TÁJÉKOZTATÁS 
 

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2014. január 20. napjával hatályba lépett Sióagárd Község   

Önkormányzatának 1/2014. ( I.20.) számú rendelete SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL, melyben az önkormányzat működésével össze-

függő funkcionális szabályok kerültek lefektetésre, valamint a 2/2014. ( I.20.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL, mely a korábbitól na-

gyobb mértékű változásokat tartalmaz. 
 
 A szociális rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő-

en biztosított egyes pénzben, valamint természetben nyújtott szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, 

a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, továbbá azok érvényesítésének módját és garanciáit. 
 

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az aktív korúak ellátásának megállapítására vonatkozó kérelmet 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 

részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti e célra rendsze-

resített nyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a nyomtatványon feltüntetett igazolásokat. 

Új elem a szabályozásban, hogy az ellátására való jogosultság feltételeként a kérelem benyújtójá-

nak a lakókörnyezete rendezettségét a szociális rendeletben meghatározottak szerint biztosítania 

kell, többek közt: 
 

 az ingatlanhoz tartozó udvar rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található 

háztartási hulladék, szemét és lom eltávolítása, 

 az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, 

 az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti 

zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli terü-

letének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, különös tekintettel az árok 

és áteresz rendben tartása, 

 a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: 

  a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, 

  vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése,  

 az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, 

 állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása.  
 

További szabályozásként: amennyiben a támogatásra jogosult személy a lakókörnyezete rendben 

tartására vonatkozó e Rendeletben foglalt feltételeknek – a felszólítás ellenére – nem tesz eleget, úgy 

a támogatás iránti kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni. 

 

A rendeletek további részletei megismerhetőek az Önkormányzat hirdetőtáblájáról, honlapjáról, illetve 

kérdés esetén kollégáimmal állnunk szíves rendelkezésükre. 

 

       Balogh Györgyi aljegyző  

 

MEGSZÉPÜLT HIRDETŐTÁBLA 

Megszépült a Művelődési Ház előtt álló hirdetőtábla, új tetőzetet     

kapott. A régi megkopott helyett ifj. Szabadi Mihály készített új      

elemeket, a végeredmény az ő keze munkáját dícséri.                                   

A felújításhoz  az alapanyagot a Sióagárdi Önkormányzat biztosította. 
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Felhívás a sióagárdi értékeket érintő javaslatokra 
 

A tavalyi évben a képviselő-testület úgy határozott, hogy közös értéktár bizottságot hoz létre a közös 

hivatali településekkel: Harccal, Kistormással, Kölesddel és Medinával. A bizottságba minden település 

két-két tagot delegált.  

A sióagárdi csoport az alábbi felhívás közzétételével kéri a sióagárdiakat, szervezeteket, hogy a 

helyi értéktárba felvételre érdemes nemzeti értékekre vonatkozó javaslataikat terjesszék a Bizott-

ság elé. A szakmai testület örömmel fogad minden ötletet, elképzelést, és köszönettel fogadja a sió-

agárdi lakosság támogató együttműködését. 

A feltáró munka országos, megyei és helyi szinten is szerveződik. A települési értéktárak a nemzeti 

értékpiramis első lépcsőfokát alkotják. A település helyi jelentőséget meghaladó értékei a megyei értéktá-

rakba, majd a Magyar Értéktárba juthatnak el.  

A Sióagárdi Értéktár a település területén fellelhető nemzeti értékeket tartalmazó gyűjtemény lesz. A 

helyi érték felvételét bárki kezdeményezheti egy nyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével. A 

nyomtatvány letölthető a www.sioagard.hu  oldalról. 

A javaslatot elektronikusan, postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani Sióagárd Község Ön-

kormányzatához. (Háry János polgármester, Sióagárd, Kossuth utca 9., sioagard@sioagard.hu). A javas-

latok benyújtása folyamatosan, határidőre való tekintet nélkül történik. 
 
A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: 

agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, 

halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az 

élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták; 

egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi 

termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, 

gyógyvíz- és fürdőkultúra; 

épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt 

épített része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgál-

ja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 

ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szel-

lemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és 

műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás. 

kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudo-

mány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművé-

szet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti va-

gyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és törté-

nelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek; 

sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő 

eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy 

szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmé-

nyek; 

természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és bio-

lógiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, 

természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az em-

bert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 

turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a 

turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátóipari termékek, valamint a vendéglátás körébe 

tartozó étel és italkészítési eljárások. 
 

Várjuk a sióagárdiak javaslatait!  Horváthné dr. Horváth Erika  és dr. Varga Katalin 

      az Értéktár Bizottság sióagárdi tagjai 

http://www.sioagard.hu/
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MEGHÍVÓ 
 

ÉTELEM AZ ÉLETEM címmel 

 

2014.01.31-én du.16.00 órától Sióagárdon, a Művelődési Házba 
 

invitáljuk a CUKORBETEGSÉGBEN, TEJALLERGIÁBAN, GLUTÉNÉRZÉKENYSÉGBEN 

érintetteket, valamint DIÉTÁT ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT folytatókat. 
 

A látványsütéssel és kóstolóval egybekötött kötetlen beszélgetés célja, hogy megismerjük és megkóstoljuk a 

felsorolt diétákban használatos egészséges alapanyagokat,  

tapasztalatot (és recepteket) cseréljünk. 
 

A látványsütést Mesterné Bagó Aranka (mestercsalad.hu) vegyészmérnök tartja, továbbá megismerhetjük a 

természetes cukorpótlókat Szigeti Mirkó és Tóth Magdolna (steviashop.hu) segítségével. 
 

A részvétel ingyenes, jelentkezni és érdeklődni (a létszám miatt) Radványi Petránál (30/299-8169)  

és Pesti Gyulánénál (30/378-3412) lehet. 

 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

MEGHÍVÓ     

 

A Sióagárdi Sport Egyesület  
2014. február 08.-án (szombat) tartja  
hagyományos jelleggel vacsorával egybekötött évértékelő  

rendezvényét, melyre sok szeretettel és tisztelettel meghívjuk! 
 

Helye: Sióagárd, Művelődési Ház 
Vacsora ideje: este 19 óra 

Részvételi díj: 2500,- Ft/fő 
Vendég: Dárdai Pál 

 
Jelentkezni és befizetni lehet: a Mozi bárban,  

a Kelemen Vendéglőben és Ódor László  
sportelnöknél személyesen! 

Jelentkezési határidő: 2013. 02. 05. (szerda) 
 

Személyi jövedelemadója 1 %-át felajánlhatja az  
Egyesületünk javára, melyet előre is köszönünk!  

Adószám: 19240060-1-17 
 

Megvásárolható a 2014. évi támogató pályabelépő is, mellyel a 
hazai mérkőzéseken díjtalanul részt vehet  

(támogató bérlet ára: 5.000,- Ft). 
 

Nagyon sok szeretettel várjuk vendégeinket, kérjük,  
tisztelje meg rendezvényünket részvételével! 

SSE Vezetősége 

 
Az Általános Iskola 2014. február 8-án 

(szombaton) tartja farsangi mulatságát. 

 A gyerekek minden évben nagyon ötletes,  

saját készítésű jelmezekkel  

kápráztatják el a nézőket.  

A vendégeket ezután büfé várja, egy kis tánc 

és játék után következik az eredményhirdetés 

és a legjobban várt esemény  

a TOMBOLASORSOLÁS!  

Ezúton kérjük a kedves szülőket, olvasókat, 

hogy lehetőségükhöz mérten támogassák a 

rendezvényt tombolatárgyak felajánlásával! 

 
Köszönjük segítségüket, sok szeretettel      

várjuk a szórakozni vágyókat! 

Savanyú káposzta 300 Ft/ kg-os áron eladó. 

Kossuth u. 12. 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Sióagárdi Kirendeltsége 

Hétfő:   ügyfélfogadási szünet 

Kedd - Csütörtök:  8.00-12.00  

  13-16.00 

Péntek:   8.00-13.00 

Elérhetőség: Kossuth L. u. 9. 

Tel.: 74/437-295 

E-mail: sioagard@sioagard.hu 

http://www.sioagard.hu      
 

ORVOSI RENDELŐ 
Cím: Kossuth u. 46.  
Tel: 74/437-051, Tel: 30/929-5645  

Horváthné Dr. Horváth Erika 

Hétfő, kedd, péntek:  8.00-13.00 

Szerda:   14.00-18.00 

Csütörtök:  11.00-13.00 

 vérvétel:    8.00-11.00  

VÉDŐNŐ 
Révész Andrea 

Tel: 20-294-8702 , 74/437-022 

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS  

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
Székelyi Anikó Tel: 74/437-022, 74/443-825 

Fogadóóra: szerda 10-12 óra 
 

GYÓGYSZERTÁR 
Cím: Kossuth u. 6.  

Tel: 74/437-098 

Hétfő, Kedd: 11-13 óra 

Szerda: 16-18 óra 

Csütörtök, Péntek: 11-13 óra 
 

KÖNYVTÁR 
Cím: Kossuth u. 2.  

Vezető: Schüller Ákosné Hedi 

Hétfő: 15-19,  csütörtök: 15-19 óra 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ 
Cím: Kossuth u. 1.  

Vezető: Fábiánné Málek Judit  

Tel: 74/437-309  

Email: muvhaz@sioagard.hu 

A Teleház nyitva tartása: 
Hétfő: szünnap 

Kedd: 8-12 és  15-19 óra 

Szerda: 8-12  

Csütörtök:8-12 és 15-19 óra 

Péntek: 8-13 

Falugazdász fogadóórája 
Kedd: 13.00-16.00 
 

ISKOLA 
Cím: Kossuth u. 2. 

Tel: 74/437-016 

Vezető: Szűcs Józsefné 
 

ÓVODA 
Cím: Kossuth u.50.  

Tel: 74/437-079 

Vezető: Horváth  Andrea 
 

KÖRZETI MEGBÍZOTT 
Csipai János 

Tel: 06-30/419-2293 

Segélyhívó: 107 
 

SIÓ-KÖZ KFT. 
Vízmű telepkezelő:  

Balázs Mihály 70/930-9138 

Szennyvíz telepkezelő:  

Mészáros Ferenc 70/930-9137  

 

  Kilián tanító bácsi 
 

Még általános iskolás voltam, hetedikes, vagy nyolcadikos, amikor az 

egyik óra előtt Pető Gyula igazgató bácsi egy fiatalemberrel jött be a tante-

rembe. A Kilián Gyurka súgtunk össze, mert természetes dolog volt, hogy 

ismertünk minden falubelit. Vékony testalkatú volt, és alig magasabb nálunk. 

Akkortájt lehetett végzős a tanítóképzőben, és talán valami gyakorló tanításra 

küldték el a szülőfalujába, vagy talán csak Pető Gyula adott neki gyakorlási 

lehetőséget. Hogy milyen órát tartott, arra már nem emlékszem, de arra igen, 

hogy attól a naptól kezdve ismerem. 

Az ötvenes évek elején, amikor én gimnazista voltam, nagy sportélet volt 

a faluban. Atletizáltunk, futballoztunk, pinpongoztunk, és az akkori iskola 

udvarán szinte egész nap pattogott a röplabda. Az estéket a kultúrházban töl-

töttük, szavaltunk, színdarabot játszottunk. A fiatal tanító, aki akkor mozgalmi 

munkás volt, aktív résztvevője, több esetben szervezője volt a faluban zajló 

mozgalmi életnek. Szerettük mi, akik fiatalabbak voltunk nála, és hallgattak 

szavára az idősebbek is. 

Főiskolás koromban egyszer Szekszárdon találkoztam vele. Ha jól emlék-

szem járási úttörő titkár volt. Lelkesen beszélt a munkájáról, és arra biztatott, 

hogy ha végzek, menjek oda melléje dolgozni. 

1957. január elsején lett munkahelye a sióagárdi általános iskola. Ettől 

kezdve ő a Kilián tanító bácsi. Meg sem lehetne számolni, hány sióagárdinak 

lett a tanító bácsija. 

1962 és 65 között itthon laktam, és részese lehettem egy tíz házaspárból 

álló közösségnek. Ez a közösség alkotta akkor a falu értelmiségét, mert akkor 

volt ilyen. Közöttük volt Kilián Gyurka is, Bözsivel a feleségével együtt. 

A hetvenes évek elején nagy lelkesedéssel alakult, és működött a népi 

együttes. Fiatalok és felnőttek, akik még élték a hagyományokat, megmutatták 

országnak, világnak a mi falunk értékeit. Természetesen példamutató maga-

tartással közöttük volt a Kilián házaspár. 

1991-ben munkahelyem lett a sióagárdi iskola. Ő már akkor nyugdíjas 

volt, de hetente rendszeresen ott volt az iskolában, mert pinpongozni tanította 

a gyerekeket. Úgy adódott, hogy munkatársak lettünk, mert ő volt a falu 

könyvtárosa. Két évtizedig szolgálta az olvasás ügyét, igényes és szorgalmas 

munkáját a könyvtáros szakma többször is elismerte. 

A fiatalokkal újraalakított népiegyüttesben is megtalálta a helyét. Hittel 

elvállalta a korának megfelelő szerepeket. Szolgálatkészen vett részt a munká-

ban, és idős emberként úgy tudott együtt lenni a fiatalokkal, hogy mindenki 

szerette. Morzsolt a fonóban, násznagy volt a kalodalomban, úgy verselt, hogy 

arra oda kellett figyelni. 

Csendes, de figyelmes résztvevője volt a falu közéletének. Jelentős szerepe 

volt a Hazajáró megszervezésében. Minden érdekelte. Nem tolakodott sehova, 

de ahova hívták ott megjelent. 

Immár több mint húsz esztendeje összejárunk egy társasággal. Nagyjából 

egy húron pendülő emberek. Megüljük a névnapokat, szeretünk kártyázni. 

Már sok éve, hogy Gyurka bácsi volt a legidősebb közöttünk. Szerette a társa-

ságot, és nagyon szerette az ultit. Szívesen mondta a nótát is, de ahogy a régi-

ek elmentek elfogyott a nóta. Csak csendesen beszélgetve pergette a lapot, és 

nem kegyelmezett az ellenfélnek. 

Az idő múlásával fogyott az ereje, az utóbbi hónapokban már hiába hívtuk, 

csak csöndesen megrázta a fejét. Magányosan élt, úgy is ment el. 

Sokáig fog élni, mert sokan szerették. 

Írta: Szabadi Mihály 

mailto:sioagard@interware.hu

