
Sióagárd K özség Önk ormán yz ata                     2016. December X. Évfolyam  12. szám 

Kedves Falubelim! 

 

 Nagyon sokat gondolkodtam, hogy az Ünnepek előtti újságba mit is írjak, de az élet 

megoldotta ezt a problémát, mert előre hozta azt, amiről előbb- utóbb beszélni szerettem vol-

na. 

 Mai napig úgy volt,  hogy a hétvégén többedmagammal,  sióagárdiakkal  elutazom 

Baruthba, a testvértelepülésen lévő Adventi Vásárba. Készültem is, már minden meg volt szer-

vezve, mikor jött egy információ, hogy van lehetőségünk indulni egy szennyvíztelep fejleszté-

si pályázaton, a pályázat előkészületének határideje pedig egybeesik a német út egy részével. 

Így döntenem kellett, remélem a lakosság többsége a döntésem mellett ad igazat, a pályázat 

előkészítését választottam. Mivel ezt nehézkes bárkire is rábízni, így most inkább erre kon-

centrálnék. Azonban nem ez a lényeg, hanem az, hogy lassan a végére ér az utolsó Európai 

Uniós támogatási ciklus (2014-2020) az Önkormányzatok számára, ezek után már csak mini-

mális lehetőség lesz pályázni, ezért elképzeléseinket az eddigi pályázati formában nemigen 

tudjuk már megvalósítani. Mindez nem jelenti azt, hogy önkormányzati lehetőségek egyálta-

lán nem lesznek, de valószínű nem ilyen mértékben az ország költségvetésén belül. Ez azon-

ban még a jövő kérdése, sok-sok ismeretlennel. A következő időszak településünkön a sikeres 

pályázatok kivitelezésével fog telni. Vannak még pályázataink elbírálás alatt is, ezt követően 

azonban új típusú gondolkodás jön életünkbe. Talán kijelenthetem, hogy a jelenlegi ciklusban 

nem mentünk, és nem megyünk el semmilyen kedvezőnek tűnő lehetőség mellett! 

 Azzal szeretném zárni az írásom, hogy ígéretek szerint 2017. év elejéig a vállalkozók-

nak kiírásra kerülnek pályázati lehetőségek, melyeken aki szeretne, tud, vegyen részt, hiszen 

Településünk nem csak az Önkormányzat által, hanem az itt élők által is tud fejlődni.  

Erre szoktam mondani, hogy „Együtt Sióagárdért!”.  

 

 Mindenkinek jó készülődést az Ünnepekre és boldog pillanatokat! 

 

 

Gerő Attila   

Sióagárd Polgármestere 
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Elképzelt levél a távolból..... 

 

Drága Édesanyám! 

Remélem, hogy jó egészségnek örvend és a messzi északról küldött csomagom is épségben hazaért. Itt 

Norvégiában már beköszöntött a tél, szinte mindennap havazik, de ez nem jelent gondot a közlekedésben. 

Ugyanis itt az utakat rendszeresen takarítják, nem hagyják jegesen, télen is feketén látszik az aszfalt. A járdá-

kat is mindig tisztán tartják, ott sem kell félni az elcsúszástól. Ősszel is mindennap lesöpörték a háztulajdo-

nosok a lehullott faleveleket s utána még össze is gyűjtötték. A közterületeken az önkormányzat munkatársai 

végezték el ezeket a munkákat, tehát mindig tiszták az utcák, a terek. 

Itt felkészül mindenki a télre: előre kihelyeznek síkosság mentesítő anyagot (nem sót!), amit senki sem 

spejzol be magának, tudják, hogy ha ezzel lebuknak, akár börtön is járhat érte! Az embereknek itt más a hoz-

záállása ezekhez a dolgokhoz, az ingatlanuk és a házuk előtti területek tisztántartása már természetes igénnyé 

alakult. Otthon is van már ebben előre lépés vagy még mindenki a másikra vár, hogy megcsinálja az adott 

dolgot? Elvégre már Magyarország jövőre 15 éves EU-tag lesz, illene kicsit az igényesség felé elmozdulnia a 

fejekben is! 

Továbbgörgetve a témát az autósoknál is van mindig egy kislapát, egy kis zsák homok és takaró a kocsi-

jukban, ha télvíz idején útnak indulnak, sőt mindig teli tankkal és feltöltött mobilokkal vágnak neki az útnak. 

A kisöcsémnek is mondja meg Édesanyám, hogy ő is így tegyen, sőt nem árt, ha még egy elemlámpát is tesz 

be mindig az autóba a téli utakon a teli teás termosz mellé. 

Zárom soraimat, vigyázzon magára Édesanyám, öltözzön rétegesen, az unoka bratyómnak meg mondja 

meg, hogy ne pálinkával fűtse magát, mert attól még könnyen megfagyhat, mert nem érzi a hideget. A Blöki-

nek is tegye be a házába a régi télikabátomat, ne fázzon szegény és minden reggel langyos vízzel kedvesked-

jen neki. 

 A legközelebbi viszontlátásig sokszor csókolja távolba szakadt szerető fia: 

                 „Norvég Tivadar”  

        Szerző: (KK)  

 

 

 

 

December 2 - án pénteken 18.00 Művelődési Házban 

Horváth Attila előadása a Dóra vitorlás kalandos 

útjáról. 

VITORLÁSSAL A FÖLD KÖRÜL  

„A következő szakasz” 

Új-Zélandtól Dél Afrikáig 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
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Kutyavilág… 

A kutyatartás nagy felelősséget ró a gazdára, egyedül tőle függ, hogy kutyájára milyen sors vár,ezért a 
kutyatartást nem szabad fél vállról venni...  

A kutya társállat, és az ember társaságában érzi jól magát. Minél több közös prog-
ram, több aktivitás, a kutyatartás annál megfelelőbb. Megfelelő alvóhelyet, élőhe-
lyet, életkörülményeket és táplálékot kell biztosítani kutyánk számára. 
A szabadban tartott kutyáknak is nagyon fontos a biztonságos, megfelelő méretű 
élettér kialakítása. A kutyaházat úgy kell megtervezni, hogy elég nagy és kényel-
mes legyen a felnőtt kutyusnak is. 
Kiindulásként szolgáljon az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény, ami 
alapelvként rögzíti, hogy aki állatot tart, köteles a jó gazda gondosságával eljárni, 
az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről, 
az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésé-

nek megakadályozásáról gondoskodni.  Tehát a kerítésünk ne legyen lyukas, illetve legyen annyira magas, 
hogy Blöki ne azon át startoljon ki az utcára kalandozni 

A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes vi-
selkedését, kielégítse mozgásigényét, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét 
tartósan és szükségtelenül ne zavarja. Vagyis 23 négyzetméteres garzonban ne tartsunk 80 kilós bernáthegyit, 
és ügyeljünk arra, hogy a szomszédok lehetőleg ne kutyacsaholására ébredjenek minden reggel. 

Tilos a kutyát állandó jelleggel kikötve tartani. A hat hónaposnál fiatalabb ebet nem szabad tartósan ki-
kötni (2016. január elsejétől ez a szabály minden eb tartására kiterjed). Kistestű kutyát legalább 4, közepes 
testűt 6, nagytestűt 8 méteres eszközzel szabad kikötni. Azonban mindennap szabadon kell engedni (nem az 
utcára!) minimum 1-2 órára. Amennyiben az eb futólánccal (vagy ahhoz hasonló elven működő szerkezettel) 
van kikötve, a feszített és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 8 méternél, valamint a futó rész 
nem lehet rövidebb 3 méternél. Az ebek kikötéséhez, illetve vezetéséhez használt eszközöknek az állatra tör-
ténő rögzítésére kizárólag nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az az állat egészségét ne veszé-
lyeztesse. 

Ebet nem szabad felügyelet nélkül közterületre bocsátani vagy kóborolni hagyni. 
Az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hanghatással járó tevékenységek és időjárási jelenségek tel-

jes időtartama alatt (különösen szilveszterkor) a kutya tartójának gondoskodnia kell az állat félelmében törté-
nő elszökésének megakadályozásáról és törekednie kell az állat megnyugtatására. 

Számos – egyébként magától értetődő, de mégis törvénybe vésett – szabályt kell észben tartania annak, 
aki közterületre merészkedik kutyájával. Mindenekelőtt, belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására 
kijelölt területet – csak pórázon lehet őket vezetni, valamint csak olyan személyre szabad bízni, aki az irányí-
tására, kezelésére és féken tartására erőnléténél fogva képes. Ugyancsak közterületre vonatkozó korlátozás, 
hogy a kutya tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszé-
lyeztethessen, ha pedig az állat kárt okoz, akkor azért a felelősséget a gazdáját terheli, kivéve, ha bizonyítja, 
hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 

Aki nem tud eleget tenni a felelős kutyatartás feltételeinek, annak csak plüssállat való! 
„kk” 

 
„Kóbor” kutyát láttam! Mit tegyek? 

 
Szinte naponta teszik fel nekünk ezt a kérdést. Egy kis segítséget szeretnénk nyújtani ezzel kapcsolatban 

mindenkinek: 
Ha valaki kóborló ebet talál, lakott területen belül, (mert nem mindegy) akkor a helyi önkormányzathoz kell 
fordulni, akinek vagy van saját gyepmestere és telepe, vagy valakivel szerződésben áll, aki begyűjti az állatot 
és a további sorsáról intézkedik. A bejelentés az önkormányzatnál névvel történik, amiről jegyzőkönyv/
feljegyzés készül. Sikeres befogás esetén, ha van a kutyában chip, akkor a gazdi is megtalálható. Azonosítha-
tatlanság esetén az eb az állam tulajdonába kerül, majd menhelyre, ahol igyekeznek gazdát találni neki, ha 
nem sikerül, akkor az állatot elaltatják. 

A jelenlegi fehér folt a jelenlegi szabályozásban a külterületeken talált állatok sorsa, ugyanis az jelenleg 
senkihez sincs rendelve.  

Mit ne tegyél? – Ne fordítsd el a fejed!  
Köszönöm! 

       Balogh Györgyi 

                     aljegyző    

 



  Változott az ebéd házhozszállítás tarifája! 
 

 Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő testülete 94/2016 (X.25) határozata értel-

mében, úgy döntött. 2016.december.1 napjától a közétkeztetési ebéd házhozszállításának díja 

az alábbiak szerint alakul. 

1. A 70 év feletti szociális étkezők ételkihordási díja 50,-Ft + ÁFA. 

2. A 70 év alatti szociális étkezők és a vendégétkezők ételkihordási díja 200,-Ft + ÁFA. 

3. A polgármester egyedi mérlegelést követően elsősorban a kérelmező egészségi állapo-

ta miatt a fentiektől eltérhet. Egyedi kérelmeket az Önkormányzathoz lehet benyújtani 

meglévő indoklással ellátva. 

  Megértésüket köszönjük!  

                    Sióagárd Község Önkormányzata 
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 Felhívás!! 

Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ezen a télen ismételten 

lehetőség lesz szociális célú tűzifa igénylésre. Kérelemért és az 

igénylés feltételeiért forduljon a önkormányzathoz. Az ehhez szüksé-

ges kérelmet az  1.számú mellékletben találja.                                               

       Gerő Attila 

                                   Sióagárd polgármestere 

Kedves Sióagárdiak! 
  

 Önkormányzatunknak továbbra is lehetősége van nehéz élethelyzetbe került emberek támogatására. 

Amennyiben úgy érzi, hogy időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, nyújtsa be települési se-

gély iránti kérelmét Sióagárd Község Önkormányzatához. A kérelmek elbírálása várhatóan 2016. december 

hónap vége.  

 Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy a kérelmet abban az esetben, áll módunkban pozitívan elbí-

rálni, ha az maradéktalanul az megfelel az 5/2015 (III.1) önkormányzati rendeletnek. ( Hiánytalanul 

becsatolt iratok, rendeletben meghatározott szint alatti jövedelem, stb.) 

A kérelem nyomtatványt mellékelve a Krónikában, információk Sióagárd Község Önkormányzatánál 

kérhetőek személyesen a Kossuth utca 9.-ben  vagy telefonon 74/437-295  

         Gerő Attila  

         polgármester 

Tisztelt Étkezők! 

Az iskolai és óvodai téli szünet miatt a konyha működése december 22-től január 1-ig szüne-

tel. 

Az első élelmezési nap január 2.     Tisztelettel: Licker Gábor 

           élelmezésvezető 
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Művelődési Ház 

2016. December havi programok 

 

December 7. Szerda 17.00óra 

JÖN HOZZÁNK A TÉLAPÓ a Művelődési Házban fellép a Mandula Színház 

December 12. Hétfő 17.00 

BOLDOGSÁG KLUB a Művelődési Házban 

December 10. Szombat 17.00 óra 

Garay János Ált. Isk. Sióagárd, Művészeti Tagozat 

KIÁLLÍTÁS 

Művészeti vezető: Tápai Kovács Anna 

December 10.Szombat  

Látogatható a  

Hagyományok Háza  

Sióagárdi Viseletek hétköznap és ünnepnap  

c. kiállítása 

December 11. Vasárnap 13.00-17.00 óra 

ADVENTI VÁSÁR az Általános Iskola udvarán 

(Aki szeretne árusítani, jelentkezését szíveskedjék a Művelődési Házban  

jelezni Dec.9-ig) 

December 13. Szerdán 17.00-19.00 

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 

Kézműves délután a Művelődési Házban Finta Ildikóval 

December 20. Kedd 18.00 óra 

Az Általános iskola 

Karácsonyi műsora 

 

 

A programokra mindenkit szeretettel várunk! 
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Védőnői szolgálat hírei 

 

December 2. pénteken 9.30-10.00 Baba masszázs szakkör a könyvtárban. 

A citológiai eredmények megérkeztek. 

         Csontos Judit   védőnő 
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 Sport hírek 

 

2016.10.16. 10. forduló 

Dunakömlőd-Sióagárd 7:1 (0:1) 

Sióagárd: Bálint - Vajda, Sümegi (Sólyomvári), Auth, Sá-

gi (Dombi) - Kovács J, Vass, Horváth P., Győrfi G., - 

Nagy M., Tóth Attila. 

 Edző: Szabó Tibor 

33. perc: Vass jobb oldali szabadrúgását Sümegi a jobb 

alsó sarokba fejelte.(0:1) 

52. perc: Jobb oldali beadás után Kovács J. nem tudott 

felszabadítani és Adorján 

fejéről a léc alá hullott a labda.(1:1) 

67. perc: Kapu előtti kavarodás után Mezei fejelt a jobb 

alsó sarokba (2:1) 

76. perc: Szlucska tört kapura középen és a jobb sarokba 

lőtt. (3:1) 

77. perc: Poroszkai ugrat ki és 18 m-ről szép mozdulattal 

lőtt a jobb sarokba.(4:1) 

79. perc: Jobb oldali szöglet után a szabadon hagyott Me-

zei a léc alá fejelt.(5:1) 

88. perc: Ismét jobb oldali szöglet és ezúttal Sólyomvári-

ról perdült labda a jobb alsó sarokba, öngól.(6:1) 

90. perc: Sólyomvári szabálytalankodott a büntetőterüle-

ten belül, 11-es Szlucska a jobb alsó sarokba lőtt.(7:1) 

Góllövők: Sümegi 

Jók: Bálint, Vass. 

Összefoglalva: Az első félidő egyenlő erők küzdelmét hoz-

ta, sőt Sümegi szép fejesével a félidőben, még vezetünk. 

Az egyenlítő gól előtt egy súlyos sérülés történt, az ellenfél 

gólszerzőjét a mentő vitte el. Ez is megrázta a csapatunkat, 

az meg főleg, hogy Sümegit és Ságit le kellet cserélni a 60. 

perc körül. A 76. és a 79. perc között, 3 gólt kaptunk, ami 

el is döntötte a mérkőzést. Kár érte, mert egy hasonszőrű 

csapattól szenvedtünk csúfos vereséget. 

Ifjúsági csapatunk: 8 fővel tudott kiállni és súlyos 11:1

(3:1) arányú vereséget szenvedett. A gólunk öngólból esett. 

 

2016.10.30.   11. forduló 

Sióagárd – Fadd 0:3 (0:2) 

Sióagárd: 90 néző, vezette: Szabó P. 

Sióagárd: Bálint – Sólyomvári (Dombi), Sümegi, Auth, 

Sági (Hámori) – Kovács J., Orosz, Vass, Győrfi G. – Nagy 

M., Tóth Attila 

Edző: Szabó Tibor 

15. perc: Kapu előtti kavarodás után a labda Gáncs elé 
pattant, aki kapásból a bal alsó sarokba bombázott. (0:1) 

40. perc: Auth szabálytalankodott a 16-on belül, 11-es. Gyenis a 

bal sarokba lőtt. (2:0) 

55. perc: Sümegi hazaadását a kapusunk „bevédte”. (0:3) 

Jók: Bálint, Sümegi, Vass 

Összefoglalva: Csapatunk derekasan küzdött, de az ismé-

telten elkövetett nagy egyéni hibák megpecsételték a sor-

sát. Az ellenfél az előny birtokában, nyugodtan játszott és 

összességében nézve megérdemelt győzelmet aratott. 

Ifjúsági csapatunk: Ezúttal teljes létszámban, magabiztos 

4:0 (2:0) győzelmet aratott. 

Góllövők: Bercsényi (2), Horváth V., Pilisi 

Felnőtt csapatunktól az ifj. csapat hiányos kiállása miatt 4 

pontot levontak, így 11. (utolsó) helyen áll a tabellán. 

                                      

                  Finta Mihály 

 

 

Horgászhírek 

2016. október 1.-én egyesületünk autóbuszos kirándu-

lást szervezett Őrs pusztára. A kiránduláson több mint 

40 fő vett részt. A horgászat több horgásztársunknak 

igen jól sikerült, szép zsákmánnyal térhettünk haza. 

Apróbb halaktól a nagyobbakig vegyesen fogtunk. 

Ebédre szürke marha-babgulyást és rétest fogyasztot-

tunk, melyet Réti majorból hoztak ki számunkra. 

November 5.-én gyermek horgászklub foglalkozást 

tartottunk. Kihasználva a még horgászatra alkalmas 

időt Ságiék kistaván gyakorolhattak a gyerekek. Saj-

nos kevesen jöttek el. Re-

mélem a következő foglalkozásokon nagyobb lesz az 

érdeklődés. 

A következő foglalkozás december 3.-án 14-16 óráig 

lesz a Kossuth u 53. sz. 

alatt. A foglalkozás témája: háló- és horogkötési tech-

nikák. 

       

                                   Pesti Gyuláné elnök 

 

 



Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata,  Felelős szerkesztő.: Gerő Attila,  megjelenik: havonta;  szerkesztőség 

címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu, web: www.sioagard.hu 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

Sióagárd Polgármestere: 

GERŐ ATTILA 

Tel: 06-20/965-5333 

KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVA-

TAL  SIÓAGÁRDI KIRENDELTSÉGE 

Aljegyző:  

Balogh Györgyi 

Hétfő:  ügyfélfogadási szünet 

Kedd –Szerda: Harci kirendeltség 

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.  

Vezető: Schüller Ákosné Hedi 

Hétfő: 15-18,  csütörtök: 15-18 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:        8.00-16.00 

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 

    8 

mailto:sioagard@interware.hu

