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Kedves Falubelim! 

 

Ígéretemhez híven a jó hírekkel kezdeném. Két olyan beruházásáról tudok beszámolni, ami 

tovább erősíti Sióagárdot. Mind a kettő aláírásra is került már, így a konkrét építés időpontja is 

megvan, ami a 2018-as év! 

Az első, amit korábban is jeleztem, a Sió partján futó kerékpárút. A bennünket érintő szakasz, 

a Malomárok Sió befolyásától indul, a Szekszárd felé eső oldalon. A Sió töltésen haladva, a 

híd után folytatódva, a Leányvár alatt egész Harcig tart majd. 

A Malomárok befolyóján egy kis híd lesz és ott már a Szekszárd városhoz tartozó töltésen 

megy tovább a Palánki hídig. Onnan legjobb információm szerint bevezetik Szekszárd felé, de 

olyat is hallok, hogy megpróbálják összekötni a Tolnáról induló Domboriig tartó most készülő 

kerékpárúttal. Ahogy látjuk, ezen a vonalon kerékpárral biztonságosan elérhető lesz Szek-

szárd, és ha minden igaz, akkor Dombori is. Ez ismét egy régi vágya volt az itt élőknek, és ta-

lán örömet fog okozni a kétkerék sióagárdi szerelmeseinek is.  

Ez az egyik útvonal. Merre megy tovább? A kérdés jogos, és a válasz talán még nagyobb lehe-

tőséggel kecsegtet. Szintén régóta emlegetem a Sió projekt kérdést. Néha hihetetlenkedve néz-

tek rám, akikkel erről beszélgettem. Egyik cél, hogy megyéket átívelően, a Sió folyását követ-

ve, el lehessen kerékpározni Szekszárdról, Sióagárdról Siófokig. A bicikliút végállomása Sió-

fok lesz. Végighalad a Leányvár alatt Harcig, ott a település központjánál a tervek szerint kifut 

az út a Kölesdi útra. Onnan Kölesd – Sárszentlőrinc – Simontornya – Siófok útvonalon, néha 

visszatérve a Sió mellé lesz kijelölve a helye. Ez azt jelenti, hogy a Balatont megkerülő kerék-

párútba fog becsatlakozni a mi utunk! Szerintem nem csak álom az, hogy hamarosan sokan 

fogják használni. Hiszen egy egyre népszerűbb, és csodálatos szabadidő eltöltésről beszélünk. 

Turisztikai szempontból mindez óriási lehetőséget jelent településünknek, és Leányvárnak. 

Ahogy mondani szoktam, már csak egy nagy feladatunk van, hogy megállítsuk őket, és minél 

több időt töltsenek el nálunk.  

    1 



 

Ez nemcsak Sióagárd ismertségét, de üzleti, gazdasági lehetőségét is jelenti.  

Ehhez kapcsolódó jó hírem még a Sión kiépülő kajak-kenu útvonal. Ez szinte minden Sió part-

ján fekvő települést érint, így Sióagárdot is. Csak a ránk eső dologról szeretnék most írni. Ná-

lunk is épül a Sárvíz „hajófordítójában” egy kajak-kenu kikötő, mely egy modern kiszállási és 

beszállási lehetőséget biztosíthat. Sióagárdon tudomásom szerint az Árvízvédelmi Központ, 

„Vízügyes ház”, vállalta, hogy a vízi turistáknak és kerékpárosoknak lehetőséget biztosít a fel-

frissülésre, szociális igényeikre. A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület pedig egy pályázat 

segítségével vállalta megszervezni a kajak-, kenu-, és kerékpárbérlés lehetőséget, akár két ki-

szálló között, akár hosszabb távú túrázásról van szó.  

Szusszanjunk egyet, majd feltétlenül olvassunk tovább….. közeleg egy régóta várt beruházás 

megvalósulása is, a sióagárdi bekötőút teljes felújítása, ami elkezdődik a Siófoki út keresztező-

désétől,  és tart egészen a régi TSZ irodáig. Ez magában foglalja az útfelület javítását, az árkok 

rendezését, normál kétsávú közlekedést biztosítva, ezen felül az útpadkák készítését, korlát fel-

újítást, Leányvári buszmegálló javítását is. 

Mindez pontosan 400 métert jelent. Eltűnik a kanyarban az „ugrató”, és talán megszűnik a 

visszapillantó tükrök letörésének veszélye. Ez a beruházás időpontja 2018. nyár elején lesz. 

Szerintem, aki nap, mint nap használja ezt az utat, köztük én is, nagyon nagy örömmel fogad-

juk, hogy biztonságosabb lesz a közlekedés Sióagárdon. Egy kis előretekintéssel képzeljük 

csak el: egy év múlva, ahogy befordulunk Sióagárd felé, végiggurulunk az új bekötőúton, áten-

gedjük a híd előtt a kerékpáros turistákat, átmegyünk a frissen felújított hídon, ahonnan lenéz-

ve látjuk a kajakozó családokat, és a hídról legurulva tovább haladunk a házak felé a felújított 

úton. Remélem, mindez hamarosan valóban mindennapjaink része lesz! 

A 2018-as évben az Óvoda - Bölcsőde nagyfokú beruházása mellett is erős évnek nézünk elé-

be.  

Reményeim szerint decemberben programok, és kultúra területéről tudok beszámolni hasonló 

megvalósuló tervekről, ebben bízva fejezem be cikkemet.  

 

   Tisztelettel:  

        Gerő Attila 

          Sióagárd polgármestere 

 

Tisztelt Sióagárdiak! 

 

A Krónika mellékleteként megtalálható a Rendkívüli Települési Támogatás 

igénylő lap. Akik igénybe szeretnék venni, pontosan töltsék ki és 2017.dec. 8.-

ig juttassák el a Polgármesteri Hivatalba. Minden szükséges melléklettel 

együtt. 

     Tisztelettel:  Gerő Attila  

       Sióagárd polgármestere 
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ERZSÉBET-KATALIN BÁL 

Szeretettel meghívjuk Önt és 
Kedves Családját a Sióagárdi 
Hagyományőrző Egyesület    
2017. évi szponzor báljára.  

Időpont: 2017. november 25. (szombat) 
Helyszín: Sióagárdi Művelődési Ház 
Kezdés: 19 óra 
Zene: Technical Sound, Takács Krisztián 

Belépő: 3000 Ft   (jelentkezni lehet Horváth Csillánál 20/586-9619) 
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H O R G Á S Z H Í R E K 

 

Jól sikerült az Őrspusztai buszos kirándulásunk 2017.10.07.-én. Ragyogó napsütés,(kissé erős 
szél) volt egész nap. Egyesületünk 33 horgásza vett részt a kiránduláson. Szerencsés napot tudha-
tunk magunk mögött. Legtöbb halat (több mint 20 db) Marosi Jánosnak sikerült horogra akasztani, 
de többen is fogtak sok, és nagy halat. Ki lett fogva egy 3 kg-s koiponty is. Büszkék vagyunk a ki-
ránduláson résztvevő legfiatalabb horgászunkra Schüller Jankára, akinek 10 perc alatt 2 db közel 5 
kg-os pontyot sikerült kiszákolni!! 

 

 

Az évbúcsúztató gyermekhorgász versenyünk 2017.10.21.-én, gyönyörű, szélcsendes, napsütéses 
időben került megrendezésre a Paksi Atomerőmű SE versenytaván. A halak sajnos érezték a köze-
ledő hideget, és nem voltak hajlandók enni:(.  8 gyermekből kettőnek volt csak sikerélménye (plusz  
Poór Zsófinak, akinek egy snecit sikerült fogni ). 
Két első helyezett: Poór Mátyás-Ferenci Liliána 
A többi versenyző emlékérmet, és emléklapot kapott, továbbá a TOHOSZ támogatásaként fejenként 
1 kg etetőanyagot. 
A verseny után jólesett a finom kolbászos, sonkás paprikás krumpli, amit Huber János főzött meg. 
Támogatóink: TOHOSZ, Paksi Atomerőmű SE, Illés István, Lakatos Viktor, Vörös János és még so-
kan mások. 
 

 

           Pesti Gyuláné elnök  
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SPORTHÍREK 

 

2017.10.06      9. forduló 

Szekszárd UFC – Sióagárd 2:0 (1:0) 

 

Szekszárd: 100 néző Vezette: Bíró 

Sióagárd: Osztopányi – Auth, Sümegi, Tóth Adrián, Horváth P., - Kovács J. (Horváth J.), Pintér (Dombi), Tóth G., Ba-

konyi (Meczker) – Schaffler B. (Pilisi), SChaffler D. 

Edző: Szabó Tibor 

 

22. perc: Tolnai 20 méterről lőtt a kapura, a nem túl erős lövés Osztopányi lába között jutott a kapuba.   1:0 

73. perc: Jobb oldali szöglet után a szabadon felejtett Takács a jobb sarokba fejelt. 1:0 

 

Jók: Az egész csapat nagyon jól játszott. 

 

Összefoglalva: Ez az a mérkőzés amire azt lehet mondani, hogy így ki lehet kapni. Nagyon összeszedetten, fegyelme-

zetten és a mezőnyben jól is játszott csapatunk. Az első gól előtt néhány perccel Schaffler D.-t lerántották a 16-on belül, 

a játékvezetői síp azonban néma maradt. Az egyébként jól védő Osztopányi nagy hibája gyakorlatilag eldöntötte a mér-

kőzést. Bosszantó, hogy jobb erőkből álló ellenfél gyakorlatilag két potyagóllal győzött. 

 

Ifjúsági csapatunk: Nem játszott, mert az ellenfél nem indított csapatot. 

 

 

2017.10.15.      10. forduló 

 Sióagárd – Gerjen 2:1 (1:0) 

 

Sióagárd: 100 néző, Vezette: Mészáros 

Sióagárd: Osztopányi- Auth, Sümegi, Sági (Bakonyi) – Horváth P. (Vajda), Tóth Adrián, Tóth G., Horváth J. (Nagy 

M.), Dombi (Tóth Attila) – Kovács J., Schaffler D. 

Edző: Szabó Tibor 

 

Góllövők: Kovács J., Tóth G.     

Jók: Osztopányi,Sümegi, Tóth G. 

 

Összefoglalva: Két gyengén játszó csapat küzdelmét hozta a mérkőzés, amelyen csapa-

tunk megszerezte első hazai győzelmét az őszi idényben. 

 

Ifjúsági csapatunk: 4-4 arányú döntetlent játszott. 

 

 



2017.10.22.     11. forduló 

     Fadd – Sióagárd 3:0 (1:0) 

Fadd: 200 néző  Vezette: Fülöp 

Sióagárd: Osztopányi – Auth, Tóth Attila , Tóth G., Vajda – Horváth P., Tóth Adrián, Pintér, Sági – Kovács J., Nagy M. 

(Horváth J.) 

Edző: Szabó Tibor 

 

12. perc: Fejes balról befelé hozta a labdát, váratlan, jól eltalált lövése a léc alá vágódott   1:0 

61. perc: Jobb oldali szöglet után a szabadon hagyott Fejes nyugodtan fejelhetett a jobb sarokba.   2:0 

84. perc: Pintér eladta a labdát a térfelünk közepén, az ellenfél előretört a jobb oldalon és a beadást Szűcs a jobb sarokba 

fejelte   3:0 

 

Jók: Tóth Attila, Horváth P., Tóth Adrián 

Összefoglalva: Csapatunk ezúttal jól játszott, mindenki jól fogta az emberét, jól zártak vissza, de az elkövetett egyéni 

duma hiba ismét vereséget hozott. Már nem fogjuk megtudni, hogy az eredmény hogyan alakul, ha a 2. félidő elején ki-

hagyott 2-3 óriási helyzetet értékesítjük. 

 

Ifjúsági csapatunk: Egy jó ellenfél ellen, eléggé gyatra játékkal rukkolt ki és így sima 8:2 arányú vereséget szenvedett. 

Góllövők: Csötönyi, Tóth M. 

 

2017.10.29.     12. forduló 

Sióagárd – Bonyhádbörzsöny 1:3 (0:2) 

Sióagárd: 40 néző Vezette: ifj Hartung 

Sióagárd: Osztopányi –Auth, Sümegi, Tóth G., Sági – Kovács J. (Meczker), Tóth Adrián, Bakonyi (Pintér), Horváth P., 

(Horváth J.) – Nagy M. (Schaffler B.), Schaffler D. (Tóth Attila) 

Edző: Szabó Tibor 

 

15. perc: Sági rossz helyre fejelt ki egy beadást, a labda az üresen lévő Máté N. elé került, aki a jobb sarokba lőtt.    0:1 

32. perc: Jobb oldali szögletrúgás után a hosszú oldalon levő kapufáról kifelé pattant a labda pontosan Máté N. elé aki a 

kapuba lőtt   0:2 

57. perc: Horváth P. lövése kipattant a kapusról, Nagy M. jókor érkezett és a kapu közepébe lőtt 1:2 

66. perc: 20 m-es szabadrúgás után a felső lécről lepattanó labda Osztopányi sarkáról a kapuba pattant. Öngól. 1:3 

 

Jók: Sümegi, Tóth G., Nagy M. 

 

Összefoglalva: Jól kezdett csapatunk, de a két bekapott balszerencsés gól után visszaesett a teljesítmény. A második fél-

időt nagy lendülettel kezdték, a játék is sokat javult, 3-4 gólhelyzetet is kialakítottak, de csak egyet sikerült gólra váltani. 

A 3. balszerencsésen bekapott gól azonban már eldöntötte a mérkőzését, nem érdemtelenül az ellenfél javára. 

 

Ifjúsági csapatunk: 10:4 (5:2) arányú fölényes győzelmet aratott. 

Góllövők: Bercsényi (4) Horváth F. (3) Pilisi (2), Szalai 
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2017.11.05.      13. forduló 

     Mórágy – Sióagárd 4:1 (2:0) 

Mórágy: 150 néző Vezette: Éreth 

Sióagárd: Osztopányi – Auth, Sümegi, Tóth G., Vajda (Horváth J.)- Kovács J. (Mecker), Nagy M., Tóth Adrián,Horváth 

P. – Schaffler B., Schaffler D. 

Edző: Szabó Tibor 

 

18. perc: Sümegi vágta föl Tóth T.-t 11-es. A büntetőt a sértett lőtte a bal fölső sarokba 1:0 

36.perc: Osztopányi kiejtett egy könnyű labdát és a berobbanó Tóth J. a hálóba lőtt 2:0 

57. perc: Egy nagyon szépen kijátszott akció végén, ismét Tóth J. lőtt jobbról a hosszú sarokba  3:0 

78. perc: Horváth L. vezette föl a labdát már  a 16-os elé ért, védőink későn támadtak ki és 18 méterről a jobb sarokba 

bombázott. 4:0 

81. perc: A kapura törő Meczkert a kapus fölvágta 11-es. A bűntetőt Nagy M. a kapu közepébe vágta 4:1 

 

Jók: Auth, Sümegi, Nagy M. 

Góllövők: Nagy M. (11-esből) 

 

Összefoglalva: A  bajnoki 3. helyezett otthonában jól tartoota magát egy ideig csapatunk, de a 2. kapott óriási potyagól 

után gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. Érezni lehetett, hogy nincs ennyi átütő erő a csapatban, hogy kiegyenlítsen. Becsü-

lettel, fegyelmezetten küzdött a csapat, de ezúttal csak sima vereséghez volt elegendő. 

 

Ifjúsági csapatunk: Bravúrosnak mondható 3:2 (2:1) arányú győzelmet aratott idegenben. 

Góllövők: Hajdú, Vadász, Bercsényi 

 

2017.11.12.      14. forduló 

Sióagárd – Kaposszekcső- Csikóstőttős 3:3 (3:1) 

Sióagárd: 70 néző Vezette: Álló 

Sióagárd: Osztopányi - Horváth P., Tóth Attila, Tóth G. (Horváth J.), Sági – Meczker, Tóth Adrián, Nagy M., Dombi- 

Schaffler B. (Kovács J.), Schaffler D. 

Edző: Szabó Tibor 

1.perc: Schaffler B. jobb oldali beadása után két lövés is kipattant a védőkről, végül Nagy M. a bal alsó sarokba lőtt. 1:0 

28. perc: Máté J. tört előre jobb oldalon szép csel után 16 méterről a bal alsó sarokba lőtt.  2:1 

32.perc:  Meczker jobb oldali beadása után  Kovács J. 5 méterről a jobb sarokba lőtt. 2:1 

45’+3’ perc: A hosszabbításban Kovács J. ugratta ki Schaffler D.-t, aki a kifutó kapus fölött a jobb sarokba emelt. 3:1 

50. perc : A rosszul helyezkedő védőink között Máté közelről a jobb sarokba lőtt 3:2 

60. perc: Máté ezúttal 22 méteres szabadrúgásból talált be a jobb sarokba 3:3 

 

Góllövők: Nagy M., Kovács J., Schaffler D.        

Jók: Tóth Attila, Tóth Adrián, Nagy M. Schaffler D.   
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Összefoglalva: Csapatunk ezúttal már az 1. percben  megszerezte a vezetést, de a lélektani előnyt nem tudta kihasznál-

ni, mert hagyta fölállni az ellenfelet. Sajnos 2 kényszerű csere (Schaffler B., Tóth G.) is volt, ami nem használt a csa-

patjátéknak. Ennek ellenére 3:1-re vezetett csapatunk és ismét hagyta az ellenfelet kiegyenlíteni. A végén nagyon tá-

madott csapatunk, volt is 2-3 nagy helyzete, de nem sikerült megnyerni a mérkőzést. 

 

Ifjúsági csapatunk: 6:2 (4:2) arányú győzelmet aratott 

Góllövők: Bercsényi (4), Szalai, Kovács K. 

            Finta Mihály 

 

Szemelvények a felelős kutyatartás világából 
(Készült a NÉBIH tájékoztató kiadványa alapján) 

 

 

 

A kutya kötelessége, hogy őrizze a házat, ugatásával figyelmeztesse a gazdáját a változó körülmé-

nyekre, a gazdának pedig „kutyakötelessége” kedves négylábúját megfelelően tartani. 

Kis hazánkban közel másfél millió kutya él, emellett több tízezerre tehető a kóbor kutyák száma. Az 

állatbarátok a kutyákat társállatoknak tartják, sorsukért felelősséggel tartoznak és fontos, hogy erre figyel-

meztessék a környezetünkben élő embertársainkat is.  

Kutyatartási sorozatunk első részében az ebtartás alapvető kérdéseivel foglalkozunk, elsődlegesen a 

falusi környezetben tartott állatok „jogait” előtérbe helyezve. 

A kutyát úgy kell tartani, hogy az lehetővé tegye természetes viselkedését, ugyanakkor a környező la-

kóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. A kutyatartás során nem 

csak kedvencünkre és annak jólétére kell figyelmet fordítanunk, hanem a társadalmi együttélés kölcsönösen 

kötelező szabályai szerint embertársainkra is.  

A felelős kutyatartással kapcsolatosan már számos jogszabály született, ezen előírások betartása és 

betartatása révén igyekeznek a hatóságok és az állatvédők ezen állatok számára az ideális életfeltételeket 

megteremteni, párhuzamosan a gazda felelősségét is kihangsúlyozva.  

Alapelvnek tekintendő a „jó gazda gondossága”, ami azt jelenti, hogy az állat fajának, fajtájának és 

élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről kell gondoskodni, azok kialakítása során tekintettel kell 

lenni korára, nemére és élettani állapotára. A jó gazda gondossága mindazon állattartói magatartásokat is 

magában foglalja, melyek egy állat jólétéhez nélkülözhetetlenek, így a megfelelő elhelyezés, ellátás, táplá-

lás, valamint a mozgás lehetőségének biztosítása. 

Az állat igényeinek megfelelő mozgás és mozgástér biztosítása kiemelten fontos követelmény a kutya-

tartás során. A kikötve tartás, valamint az állandó kennelben tartás káros az állat szocializációja szempontjá-

ból, ugyanis nemcsak megfosztja a kutyát attól a lehetőségtől, hogy megfelelőképpen beilleszkedjen az em-

beri és fajtársi környezetbe, de adott esetben a csekély mozgástér miatti monoton módon ismételt mozgások 

akár szervi elváltozásokhoz, egészségügyi károsodásokhoz is vezethetnek. A kutya számára biztosítani kell 

a rendszeres és megfelelő társas viselkedés lehetőségét fajtársai, valamint emberek között, mely különösen 

elvárt a fiatal, növendék kutyák esetében.  
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Ha a kutyát csak megkötve tudjuk tartani, akkor is kell biztosítani számára a mozgást, ha másképp nem, 

akkor elvinni pórázon sétálni naponta legalább egy órára. Faluhelyen a családi házak kertjében jó kerítés ese-

tén éjjel szabadon lehet a kutya, ezzel nemcsak a mozgásigénye biztosított, hanem ez szabadság és felelősség 

is számára, hiszen ilyenkor Ő az úr a portán. Ha meg nem egyedül él a blöki az ingatlanon, hanem társa, társai 

is vannak, akkor a játék- és a társas együttlét igénye is biztosított. 

A táplálékot az adott fajtának, az egyed korának és élettani állapotának megfelelő összetételben, meny-

nyiségben, az életkorához és élettani állapotához leginkább alkalmazkodó időközönként kell biztosítani. Álta-

lános követelmény, hogy az állat számára a táplálékot és az ivóvizet higiénikus formában adjuk, az ne legyen 

szennyezett, valamint az itatásnál figyeljünk, hogy ivóvíz minőségű folyadékhoz jusson az állat. Lehetőség 

szerint ne csak kutyatápon tartsuk, olykor mi is „főzhetünk” neki, vagy a saját felhasználásra már alkalmatlan-

nak tartott, de még nem romlott ételeket is adhatunk neki. Fontos szempont, hogy a sertéshúst mindig legalább 

félig főzzük meg, mert ez a húsfajta tartalmazhat olyan kórokozókat, amelyek károsak lehetnek kedvencünk 

számára. 

Az állattartó mindenkor gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről. Környe-

zetében ne legyenek szúró-vágó tárgyak elhelyezve, mert ezek sérülést okozhatnak. Ügyeljünk arra is, hogy 

olyan szűk helyekhez ne férjen oda, ahova beszorulhat. Amennyiben azonos ivarú kutyákat tartunk és azok 

potenciális veszélyt jelentenek egymásra, illetve a környezetükre, gondoskodni kell az állatok elkülönítéséről. 

A szabadban tartott állatok számára biztosítani kell olyan helyet, ahol azok „veszély” esetén, valamint 

az időjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak. Az időjárás vi-

szontagságaival szemben kutyánk számára biztosítsunk olyan helyet, ahova be tud vackolni. Ideális megoldás 

egy szigetelt kutyaház, melyet érdemes magasabb alapzatra helyezni, hogy a csapadékvíz ne folyhasson be a 

házba, illetve az ne tudjon átnedvesedni. A hosszú szőrű fajtáknak a tél általában nem jelent különösebb meg-

terhelést, azonban a rövid szőrű kutyák megfelelően szigetelt kutyaház nélkül nem tarthatók kint, és ha a hő-

mérséklet huzamosabb ideig fagypont alatt marad, érdemes őket fűtött vagy fagytól védett helyre beengedni 

éjszakára. 

Legközelebb folytatjuk… 

 

„KK” 
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Traktor és a KRESZ: sáros az út, sáros a sofőr is  

 

A közlekedők évről-évre, a tavaszi és az őszi mezőgazdasági szezon idején, több útszakaszon is sárfel-

hordással találkozhatnak az országos közúthálózaton. Fontos kiemelni, hogy minden esetben annak a köteles-

sége megszüntetni az útra felhordott sarat, akinek a gépéről a sár az úttestre került, ezt jogszabály írja 

elő (KRESZ). Ha ezt nem teszi meg, az közlekedési szabálysértésnek minősül, akár 30 ezer forintos bírság is 

kiszabható rá. Nem árt tudni: a sárfelhordás felelősét utólag is megbüntethetik, ha kiderül, hogy ki okoz-

ta. A tisztítási munka költségeit is ráterhelik az érintettre. 

Mivel a közútkezelő nem rendelkezik hatósági jogkörrel, ezért az ellenőrzéseket minden esetben a rend-

őrség végzi el. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. útellenőrei, ha ilyen szabálysértést tapasztalnak, akkor azt min-

den esetben jelzik a rendőrségnek. Sajnos, ha nem „tettenérésről” van szó, akkor igen nehéz beazonosítani, 

hogy ki a felelős a sárfelhordásért. Ha rövid időn belül nem derül fény a felelős kilétére, akkor a Magyar Köz-

út illetékes üzemmérnökségének szakemberei a lehető legrövidebb időn belül megszüntetik ezen szennyeződé-

seket is.  

Az érvényben lévő jogszabályok – többek között a KRESZ – egyértelműen rendelkeznek arról, hogy aki 

beszennyezi az országos közutakat vagy a közlekedés biztonságát bármilyen módon veszélyezteti, köteles a 

keletkező veszély elhárításáról gondoskodni. A járművezetőnek kötelező a földútról szilárd burkolatú útra való 

ráhajtás előtt a járművéről letakarítani a rátapadt sarat. Ha ez valamilyen oknál fogva mégsem kivitelezhető 

azonnal, akkor a közlekedőket jelzőtáblákkal tájékoztatnia kell a veszélyről. Azonban ez sem mentesíti a 

szennyeződés eltakarítása, illetve az ezzel összefüggésbe hozható balesetek következménye alól. 

Az úttesten lévő sárfelhordást fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel közelítsék meg, felkészül-

ve arra, hogy a sáros, csúszós szakaszt – szükség esetén – ki tudják kerülni. Nagyobb követési távolság tartá-

sával, előrelátóbb vezetéssel időben észlelhető a lehetséges veszélyhelyzet.  

 A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kezelésében lévő országos közutakon, így a megyei úthálózatokon is 

útellenőri szolgálatot működtet. Az útellenőrök az őszi és tavaszi időszakban a rendőrséggel közösen is végez-

nek ellenőrzéseket, amikor kiemelten figyelnek a balesetveszélyes sárfelhordásokra. Ha munkájuk közben ta-

lálkoznak ilyen esettel, akkor felszólítják a szennyezőt az út tisztítására, valamint a veszélyre figyelmeztető 

táblák kihelyezésére. Ezzel együtt szabálysértési feljelentést kezdeményeznek az illetékes rendőrkapitánysá-

gon, aminek büntetési tétele több tízezer forint is lehet. A társaság célja nem a büntetés, hanem a balesetek el-

kerülése és forgalombiztonság fenntartása. 

 

Ezért arra kérjük a mezőgazdasági gépek vezetőit, hogy az előírásokat maximálisan tartsák be, az autó-

val közlekedőktől pedig azt, hogy a nedves, csúszós, nyálkás időszakban a saját biztonságuk érdekében na-

gyobb figyelemmel és óvatossággal vezessenek. 

     Önkormányzat 
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      Nyakunkon a tél 

Érkeznek a hideg napok, hó, jég, sarkvidéki szél, síkos járdák, didergő háziállatok… 

Tenni kellene valamit, amivel könnyebb elviselni a cudar időket embernek, állatnak 

és növénynek egyaránt. Mit tegyünk és hogyan? 

 

 Ha házunkon régi ablakok vannak, akkor a két ablak közé tehetünk egy régi 

vatelines paplanból készített hengert, remekül szigetel. Besötétedéskor mindig 

engedjük le a redőnyt vagy a rolót, azok is 1-2 0C-ot szigetelhetnek. 

 A kinti növényeket (muskátli, pletyka, yucca, leander, stb.) be kell vinni a kb. 12-16 0C-os helyiségbe és 

ott átteleltetni. A mediterrán növények az átteleltetéskor a napos, 16-18 0C-os hőmérsékletet kedvelik, a 

muskátlik inkább a sötétebb és hűvösebb klímát díjazzák. Régebben a muskátli töveket a cserépből ki-

szedve, gyökérzettel fölfelé felkötve teleltették át a pincében. 

 A rózsákat metsszük vissza 8-10 szemre és takarjuk be a tövet földdel, így védve a fagyástól. Tavaszi 

kitakaráskor ismét vissza kell metszenünk, de akkor már 1-3 szemre. 

 Fagyérzékeny fáink tövét (pl. füge) takarjuk be szalmával, esetleg falevéllel (de ne dióval!), hogy meg-

előzzük az elfagyást. 

 Vízóránk aknában van, az aknafedő többnyire fémből, vasbetonból készült, mindkettő remekül vezeti a 

hőt, így a hideget is. Mit tehetünk? Legegyszerűbb megoldásként nejlonzsákba vagy viaszos vászonba 

burkolt hullámpapírt vagy legalább3-5 cm vastag hungarocellt „csomagolunk” több rétegben az aknatető 

nagyságához igazítva és azt az aknatető belső oldalára rögzítve, majd lezárva eleget is tettünk a fagy el-

leni védekezésnek. 

 Ne feledkezzünk el a kerti csap fagycsapjának kinyitásáról, vele egy időben a kerti csapot is nyissuk ki, 

hogy a csőből ki tudjon folyni a víz, így már nem tudja a jég szétnyomni a szerelvényeket. 

 A tél beköszöntével megjelennek cinege barátaink is, rakjunk ki nekik madáretetőt, töltsük meg napra-

forgóval, kenyérmorzsát ne adjunk nekik, mert attól elpusztulnak. 

 Háziállataink is több törődést igényelnek a hideg időben: az ivóvizük mindig legyen folyékony, tehát ha 

befagy, olvasszuk ki és langyos vagy meleg vizet töltsünk az ivóedényükbe. 

 Az állatok étrendjén is változtassunk: a baromfiaknak több olajos magvat (pl. napraforgót), a kutyának, 

macskának energiadúsabb és minimum szobahőmérsékletű táplálékot adjunk. 

 Az állatok szálláshelyét (ól, kutyaház, stb.) is téliesítsük szalmával, de régi kabátot rakhatunk a kutya-

házba.  

 A hó, a jég „megérkezésével” a járdáinkat, az állatok kifutóit igyekezzünk jégmentesíteni, vagy felszórni 

valami érdesítő anyaggal, pl. hamuval, fűrészporral, faforgáccsal. Konyhasót csak akkor használhatunk, 

ha az a növényekkel illetve a termőfölddel nem kerül közvetlen kapcsolatba. Az állatok kifutóját ne sóz-

zuk fel, mert a sólé a lábukat kimarja, bőrüket tönkreteszi. 

 Autónkat is téliesítsük: az ablakmosó tartályba olyan tisztító folyadékot tegyünk, ami legalább -20 0C-ig 

bírja. A motor hűtőfolyadékának fagyáspontját is ellenőriztessük, nehogy kellemetlen meglepetésként 

érjen minket, hogy pl. -10 0C-nál szétfagy a motorunk. 

 

Ha mindezekre egy kicsivel több figyelmet fordítunk, akkor komolyabb baj nélkül vészelhetjük át a te-

let. 

 

          Baky László hatósági előadó 
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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 
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Elérhetőség: Kossuth  u. 9. 
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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 
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Szerda: 16-18 óra 

KÖNYVTÁR 

Cím: Sióagárd, Kossuth u. 2.  

Vezető: Schüller Ákosné Hedi 

Hétfő: 15-18,  csütörtök: 15-18 óra 

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       
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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 
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Balázs Mihály:       Tel:+36-20/296-1495 
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Mészáros Ferenc:           Tel:+36-20/294-4387 

    12 

Sióagárdi TV megújulása 

Helyi vállalkozó készíti a műsort. Takács József és felesége vette át a stúdió 

vezetését. Takács Video néven 1992-től működő vállalkozás.  

Korábban is folyamatosan segítették a kábeltévének a műsorkészítését, több 

helyi film is készült. Lakosság jelentős része nagyon örült, hogy átvették ezt 

a feladatot. A vállalkozó is örömmel fogadta a felkérést. Igyekeznek minden 

eseményen részt venni, a színesebb műsor készítése érdekében.  

 

Tv adások időpontjai: 

    Kedd   1900 

Csütörtök  1000 

Vasárnap  1900 

Képújság szolgáltatás folyamatos. 

A képújságba lehetőség van hirdetés megjelenítésére, melyet a következő cí-

men, (postaládába bedobva) vagy telefonszámon kérhet. 

Cím: Sióagárd Kossuth utca 13 

Tel.: Takács Józsefné   +3620/4677674 

         Takács József      +3620/9753799 

E-mail: takacs-video@freemail.hu 

A stúdió fejlesztése folyamatosan történik. A TARR Kft megtesz mindent, 

hogy az adás minősége minél jobb legyen. Ha valaki nem találja a helyi tele-

vízió adását, akkor próbálja meg a tv készüléket újrahangolni. Amennyiben 

ez nem sikerül, jelezze problémáját a TARR Kft-nek. 

 

A Takács Video köszöni szépen a megbízást, és igyekszik az igényeknek 

megfelelni.  

 

 

mailto:sioagard@interware.hu

