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Kedves Falubelim! 

Benne vagyunk az őszben. Lekvárok, savanyúságok a spájzban, borok a pincében, a fecskéink már 

valószínű az afrikai napot élvezik és a fák is lassan ledobják ruháikat. A természet már készül a télre, 

most már nekünk embereknek is muszáj. Elérhető közelségbe kell tenni a hólapátot, mert hogyha 

megjön a hó, kötelességünk házaink előtt a járdát letakarítani. Természetesen továbbra is fenntartjuk 

az Önkormányzat segítségét. Aki nem tudja ellapátolni a háza előtt a havat az kérem hívja a 74/437-

295 telefonszámon a titkárságot.  

Idén is lesz szociális tűzifa osztás. A szétosztható tűzifa mennyisége több mint az eddigi, közel 100 

cm3 fát fogunk kiosztani. (Ez nem az augusztusban felmért „rezsi támogatás”, arról még pontos in-

formációval nem rendelkezünk.) A tűzifa igényléssel kapcsolatban később küldünk ki tájékoztatót és 

kérelmet.  

Néhány aktuális információ tisztázásáról szeretnék írni. A temető felújítása halad. Látjuk, hogy telje-

sen nem fog elkészülni Mindenszentek napjára. Hogy ne zavarjuk a megemlékezést, ezért november-

ben fogja csak befejezni a kivitelező, de minimálisra csökkentve a felújítással járó kellemetlensége-

ket. Sokan kérdezik, miért zúzott kövesek a közlekedő utak. Egyik fontos szempont, hogy vannak 

olyan sírok, ahol oldalról, aláásva történik a temetés, így teljesen logikus, hogy olyan megoldást kel-

lett választani, amivel a szertartás után legjobban vissza lehet állítani az eredeti állapotot. Ezt térkővel 

nem lehetne megoldani. Ezen felül a legfontosabb, hogy esős időben ne sárba kelljen kimennünk a 

temetőbe. Másik fontos érv, a pályázat költségkorlátja maximalizálja a beruházás összegét. Előregon-

dolva talán az is fontos, hogy könnyebb a követ pótolni hosszú távon, ha valahol kicsi gödrök kelet-

keznek. Sokkal kulturáltabban lehet  közlekedni, mint eddig. Ha valakinek továbbra is az az elgondo-

lása, hogy ez így nem jó, jobban szeret a sárba mászkálni, attól elnézést kérünk.  

Jövő héten megtörténik az „első kapavágás” a bölcsőde építése és az óvoda felújításánál. A szülőket 

folyamatosan fogjuk tájékoztatni és olyan megoldást fogunk találni, ami a „kisfecskék” óvodai neve-

lését nem befolyásolja. Beruházás idején nyugodtan számíthatnak a folyamatos óvodai ellátásra. En-

nek megoldására több variáció is van, melyből a legjobbat fogjuk kiválasztani. Tájékoztatásul az  

„úgyse lesz belőle semmi” elvet vallóknak és hangoztatóknak, hogy a beruházás megvalósul!   

Felhívnánk a leányvári pincetulajdonosok figyelmét, hogy a fagy beköszönte előtt a vizet fagytalanít-

sák, hiszen kiolvadásnál nemcsak a szőlővessző fog könnyezni, hanem a vízvezeték is.  

Mindenkinek jó egészséget, pillanatokat kívánok a jövő hónapban kezdődő báli szezonra.  

Reméljük ez a jó idő is minél tovább kitart, ahogy szokták mondani, ilyen legyen márciusig, utána 

pedig jöjjön a tavasz.  

              Gerő Attila 

               Sióagárd polgármestere     

ISKOLA HÍREK  

Tele elehetőségekkel…. 

Folytatás a 3. oldalon 

HORGÁSZHÍREK 

2019. január 01-től kötelező a hor-

gászkártya... 

Folytatás a 2. oldalon 

 IDŐSEK NAPJA 

Folyt.: 5. old. 
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H O R G Á S Z H Í R E K 

A 2019. január 1-ét követően kötelező lesz minden horgász számára a horgászkártya. 

A következő kérdésekre szívesen adunk felvilágosítást, amennyiben egyesületünkhöz fordul se-
gítségért, továbbá segítünk a horgászkártya igénylésének regisztrációjában is. 

Felmerülő általános kérdések: 

Miért van szükség a horgászkártyára? 
Mire tudják a horgászok használni a horgászkártyát? 
Milyen telekommunikációs kedvezményeket nyújt a magyar horgászkártya a T-SYSTEMS, a 

MOHOSZ hivatalos telekommunikációs partnerének közreműködésével? 
Milyen balesetbiztosítást nyújt a magyar horgászkártya, az UNION VIENNA INSURANCE 

GROUP biztosító, a MOHOSZ hivatalos biztosítási partnerének közreműködésével? 
Mit jelent a horgászkártya a horgász-szervezeteknek? 
Mikor lép életbe a magyar horgászkártya, ki kötelezett e regisztrációra és a horgászkártya ki-

váltására? 
Miért érdemes már 2018-ban regisztrálni? 
Ki a regisztráció technikai lebonyolítója? 
Mennyibe kerül a regisztráció és a horgászkártya? 
Hogyan lehet befizetni a horgászkártya díját? 
Mennyi ideig érvényes a kártya. mi történik adatváltozás esetén? 
Mikor és hogyan kapom meg a horgászkártyámat? 
Hogyan lehet regisztrálni? 
Hol lehet online regisztrálni? 
Hol lehet személyesen (ofline) regisztrálni? 
Hol találhatók Magyarországon digitális jólét pontok, és mivel foglalkoznak? 
Mire lest szükség a regisztrációnál? 
Miért pont az adóigazolványra van szükség a regisztrációnál? 
Tudok-e regisztrálni, ha nincs meg az adóigazolványom? 
Gyerekeknek is szükség van adóigazolványra a regisztrációhoz? 
Időseknek is szükség van adóigazolványra a regisztrációhoz? 
Adóigazolvány hiányában mire lesz szüksége a külföldi állampolgároknak a regisztrációhoz? 
Miért érdemes gyermekeknek és a külföldi horgászoknak is kiváltani a horgászkártyát? 
Mennyi időt vesz igénybe a regisztráció? 
Hol kaphatok segítséget, ha kérdésem van a magyar horgászkártyával kapcsolatban? 

 

      Pesti Gyuláné 
            elnök   
Telefon: 06-30-758-0799 
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Megkezdődött az új tanév  

Sióagárdon is megkezdődött a 2018-2019. évi tanév, ismét 

gyermek nevetéstől hangosak a szünetben az iskola helyiségei. 

Az idei évben 29 alsó tagozatos kisdiák fejlődéséről, tanításáról 

gondoskodnak a pedagógusaink. A tanévkezdés nehézségekkel 

volt tele, hiszen 4 gyermekkel indítottuk meg az első évfolya-

mot. Örömünkre szolgál, hogy intézményvezetői együttműkö-

déssel, a pedagógusaink áldozatvállalásával és a szülők támo-

gatásával az iskolánkban töretlenül folyhat a tanítás, a tanu-

lás. Példátlan és örömteli az 

az összefogás, ami most jel-

lemzi az intézményt. Szü-

lők, pedagógusok, önkor-

mányzat és intézményveze-

tés együtt dolgoznak azért, 

hogy Ön is büszke lehes-

sen a falu iskolájára! 

 

 

 

 

 

Tele                      

lehetőségekkel 
A mi iskolánk nagyon sok 

lehetőséget kínál a diákok-

nak. Az idén az alábbi tan-

órán kívüli foglalkozások 

indultak: 

1. Bozsik foci program 

2. Modern tánc 

3. Angol szakkör 

4. Fecske Bábcsoport 

5. Művészeti iskola – Kép-

zőművészeti tagozat 

6. Úszás 3-4 évfolyamon 

7. Gyermek színházi elő-

adás látogatása 

8. Gyógytestnevelés 

…ami ránk vár! 

Szülői összefogással aszfalt 

játék festés az iskola udva-

rán. 

Részvétel a „Menő Menzák” 

egészség programban. 

Két új szakember az iskolában 

Iskolánk két új szakemberrel kezdte meg az idei tanévet. Mindkét 

tanító néni új szakértelmet is hozott az intézményünkbe. 

Szekeres Erzsébet (Erzsók néni) lett a 4. évfolyam osztályfőnöke 

és az országosan alkalmazott TSMT mozgásfejlesztés a szakterü-

lete. 

A TSMT a tervezett szenzomotoros tréning rövidítése. A TSMT tor-

na a nagy-és finommozgások fejlesztésével érleli az idegrendszert. 

Mindez mozgásos feladatok segítségével történik. 

Kovácsné Nagy Eszter (Eszter néni) az elsős nebulók osztályfő-

nökeként dolgozik újra GYES-ről érkezett vissza és a gyermekne-

velés mellett is tovább képezte magát művészet pedagógus szak-

irányba. 

                                                                                                                                                                                            

 

 

        

                       Szerző: Szabó Zsófia 

Sebi és Barnus édesanyja  
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Új igazolások a Sióagárd S.E-be 

Az idei évben 9 új labdarúgó került leigazolásra a sióagár-

di focicsapathoz. 

Az igazolt játékosok gyerekek, az U10-11-es korosztály-

ból. A gyerekeket Szabó János edző készíti fel a játékra. A 

csapatot be is nevezte a Bozsik programba, ahol az első 

megmérettetésen a gyerekek nagyon nagy örömmel, egy-

más iránti barátsággal és a foci iránti szeretettel vettek 

részt. Igazi felpezsdülés ez a foci pályán és az oldal vonal 

mellett is. A sióagárdi gyerekek az első meccseiket egye-

dülálló hangulatban játszották le ugyanis a szülők, nagy-

szülők, testvérek és a szakmai stáb tagjai nagy létszám-

ban kísérték el őket és szurkoltak értük. 

    Szurkoljunk együtt Nekik! 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 2019. évi  Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázatra  

 

Sióagárd Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is meghirdeti a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázatot. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében 

a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.  

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatók-

nak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel ren-

delkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 

(nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.  

A pályázathoz csatolni kell: 

1.) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó   

jövedelméről. 
 

2.) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratokat:  

- árvaság, félárvaság igazolására halotti anyakönyvi kivonat másolata, 

- szülő, gondviselő nyugdíjjogosultsága igazolására a nyugdíjszelvényről,     

- a munkanélküliségről a határozatról készített másolat, 

- testi fogyatékosság, krónikus betegség igazolására orvosi igazolás, 

- eltartottak számának igazolására nyilatkozat, 

- kollégiumi ellátásról a helytadó, illetve az elutasításról szóló értesítés másolata 
     

Kérjük a pályázókat, hogy a pályázat indokolásáról sem feledkezzenek meg, mert indoko-

lás nélkül a pályázat formai hibásnak minősül ! 

A pályázattal kapcsolatos információk elérhetők a www.sioagard.hu lapon a „Helyi pályázatok” menü-

pont alatt, vagy beszerezhetők Leicz Péter igazgatási ügyintézőnél. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 6.  
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KÖSZÖNTŐ IDŐSEK NAPJÁRA  

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Idősek Napja alkalmából. Ismét eltelt egy év, 

és közösen tekinthetünk vissza az eddigi évtizedekre. Minden évnek megvolt a maga saját cso-

dája. Nem volt könnyű az életkezdés, a családalapítás, a gyermekek nevelése, iskoláztatása, és 

önálló életük megkezdésének támogatása. Nem egyszerűek a mai hétköznapok sem, küzdeni a 

betegséggel, a nyugdíjjal, a magánnyal, vagy a szorongással. Ám mégis vannak barátok, roko-

nok, gyerekek, unokák, akik tisztelik és becsülik az elmúlt évek erőfeszítéseit. Szeretetükkel, 

rajongásukkal, csicsergésükkel, nyüzsgésükkel kitöltik a hétköznapokat, nem egy esetben 

újabb feladatokat állítva Önök elé. Egy Ókori bölcsesség szerint: Olyan fiatal vagy mint önbi-

zalmad, olyan öreg, mint a félelmeid.  Korunkat ne a naptár számlálja, hanem a lelkünk mu-

tassa meg mennyinek érezzük magunkat. Furcsa természet az ember. 20 éves korunkban a 40 

évest már öregnek gondoltuk, aztán ahogy telnek az évek úgy tolódik ki ez az időpont a 70-re, 

80-ra sőt tovább. Szemükben a szeretet, arcukon mosoly. Az életszeretet, a kedvesség és a böl-

csesség mindenkit fiatalon tart. Nem számít az ősz haj, a ráncok, fiatalságuk belülről árad. 

Kedves Mindnyájuknak köszönjük a példamutatást, emberi értéket, az életbölcsességet, ta-

pasztalataikat, melyeket átadtak nekünk. Köszönjük féltésüket, törődésüket, gondoskodásu-

kat, a sok fáradozást! Kívánom Önöknek, hogy családtagjaik szeretete aranyozza be hétköz-

napjaikat és ünnepeiket, ajándékozzák meg Önöket vidámsággal, békességgel, figyelmükkel, 

szeretetükkel. Engedjék meg, hogy Aranyos Ervin: Ölelj, szeress kortalanul! című versével fe-

jezzem be köszöntőmet:  

Az ölelés, tudod, nem köt a korhoz.  

A megfáradt szív is, örömöt hordoz.  

Lenni kell álomnak, lenni kell oknak, -  

legyen céljuk a fáradt karoknak!  

Ölelés, és mosoly? - Várja a lélek!  

Érzi, - még itt vagyok - érzi, hogy � élek!  

Szeretet parazsát ne hagyd kihűlni!  

A lélek fájdalmát arcodra ülni.  

Tárd ki a szívedet, élj szeretettel! -  

Öleljen, örüljön, míg él, az ember!  
 

 

 

 

Kedves Szépkorúak! 
 

Szeretném Önöket személyesen is felköszönteni. A kis ünnepséget a művelődési ház 

felújítását követően tartanánk. Erről a későbbiekben minden kedves Szépkorút ér-

tesíteni fogunk.  

     Köszönettel:     Gerő Attila 

                   polgármester 



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: Sárosi Miklósné 

Tel: 06-20/943-0977 

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.  

Hétfő: 15-18,  csütörtök: 15-18 óra 

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   

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 

POSTA 

Cím: Sióagárd, Kossuth u. 21. 

Tel.: 537-003 

KONYHA 

Cím: Sióagárd Kossuth u. 6. 

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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ENGEDÉLY NÉLKÜL LÉTESÍTETT KUTAT?  

MOST ELKERÜLHETI A BÍRSÁGOT! 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény módosításának köszönhe-

tően mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól, aki 2018.január 1-

jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivé-

telt biztosító vízlétesítményt (kutat), ha 2018.december 31-ig kérelmezi a 

vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást és az engedély megadásának 

feltételei fennállnak.  

 

A jegyző hatáskörébe tartozik és a jegyző fennmaradási engedélye szük-

séges olyan kút fennmaradásához, amely  

 

a) a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátását szolgáló 

vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelö-

lés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védő-

idom, védőterület, valamint karszt-vagy rétegvíz készlet igénybevétele, érin-

tése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvíz-

készlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, 

 

b) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű be-

jelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi 

ivóvízigény vagy háztartási igények kielégítését szolgálja,és 

 

c) nem gazdasági célú vízigény.  

A fenti eseteket kivéve, minden más esetben a fővárosi és megyei katasztró-

favédelmi igazgatóságok fennmaradási engedélye szükséges.  

A kérelmet az építtető (tulajdonos) adhatja be írásban az erre rendszeresített 

formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell a tényleges megvalósulási 

állapotot tartalmazó tervdokumentációt, melyet erre szakosodott cégek szak-

emberei tudnak elkészíteni. Az engedélyezési eljárás mentes a díjfizetési kö-

telezettség alól.  

 

Sióagárd, 2018. október 17. 

 

      Dr. Solymár Anna Virág sk.

                                             aljegyző 
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