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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK 
 

A képviselő-testület legutóbbi ülésén, és azt 
megelőzően a Pénzügyi Bizottság ülésén is 
számos kérdés vetődött fel az önkormányzat 
2011. évi költségvetése tárgyalása során, 
melyről szeretnénk az Önök véleményét is 
megismerni, hogy ennek ismeretében tudjunk 
döntést hozni. 

A képviselő-testület a költségvetést máso-
dik fordulóban a 2011. március 1. napjára 
kitűzött rendkívüli ülésén fogja tárgyalni. 

Folytatás a 4.oldalon 

ISMERJÜK MEG MAGUNKAT!  
 

Igazán érdekes előadást hallhattak azok, akik ellátogattak a  helyis-
mereti rendezvényünk nyitó előadására február 2-án.  

Dr. Gaál Zsuzsanna beszélt településünk történelméről azon aspek-
tusból melyet az idő nyomai, a tárgyi emlékeke feltártak számukra a 
településen végzett kutatás során.  

Soron következő előadáson Dr. Andrásfalvy Bertalan etnográfus 
tartott előadást településünk néprajzi arculatáról február 16-án. 

Előadássorozatunk március 2-án folytatódik Doszpod János 
Gyöngyösbokrétásokról szóló előadásával. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

KÍVÁNCSIAK VOLTAK A 'LÁDÁRA' 
 

A betegséghullám ellenére - nagy örömünkre - szinte 
minden jelentkező kisgyerek eljött szüleivel a helyi 
könyvtárban megrendezett "ismerkedési estre".  

Háry János polgármester úr a gyerekek varázsigéje 
segítségével lerántotta a varázsleplet a 'Kíváncsi ládá-
ról', amely a hamarosan induló Komplex Tehetséggon-
dozó Program egyik fontos eszköze.  

Az ovisok és kisiskolások izgatottan vettek ki egy-
egy játékot a ládából. A játékos tesztelésre jövő hétig 
várniuk kell. Az érdeklődésük és irányultságuk feltérké-
pezését követően pedig 15 foglalkozás fejleszti majd a 
képességeiket, készségeiket. A program a Sióagárdi 
Önkormányzat és a Sióagárd Jövője Alapítvány támo-
gatásával valósul meg. 
 

Pekari Bernadett, szakmai vezető, drámapedagógus 

GUGÁS  
 

A településünk szélén lévő Gugás gödör-mely a csapadékvizek befogadását szolgálja elsősorban-környezete az 
elmúlt években rendezetté vélt, zöldfelület alakult itt ki.  

Sajnálatos módon az utóbbi időben illegális szemétlerakás kezdődött a Gugás gödör körül. A zsákokban kirakott 
szemetet az  önkormányzat kollégái megvizsgálják, ha a tulajdonosra utaló nyomokat találnak, megbüntetik az enge-
dély nélküli szemétlerakót. 
 

Kérünk valamennyi sióagárdi lakost, hogy ne rakjon le szemetet a Gugás gödör körül és máshol sem!  
Vigyázzunk környezetünkre, a nehezen, nagy költséggel rendbe hozott zöldterületekre. 



ÉLELMISZERSEGÉLY PROGRAM 
 

Önkormányzatunk az idei évben is csatlakozni kíván az EU Élelmiszersegély Programhoz. A tavalyi évhez képest 
változtak azonban a rászorultsági feltételek.  

Önkormányzatunk a Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvánnyal áll kapcsolatban. Tájékoztatásuk szerint 
a rászorultságot az alábbi jövedelemhatárok alapján kell meghatározni: 

 
 
 
 
 A tavalyi évben Sióagárdon 61 család összesen 193  
tagja részesült az adományokból. 
 
 Kérjük, hogy az idei évben – a tavalyihoz hasonló – 
adatlap eljuttatásával jelezzék, amennyiben  részt kívánnak 
venni a programban. Az adatlapot a fenti 61 családnak eljut-
tatjuk. Ezen kívül az adatlap rendelkezésre áll majd a Művelő-
dési Házban és a Községházán is.  
 A jelentkezési határidő: 2011. március 10. 
 
 Várhatóan májusban kerül sor az élelmiszerosztásra a 
Sióagárdi Művelődési Házban.  
  
  Sióagárd Község Önkormányzata 
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 Egy háztartásra számított 
 havi érték Ft 
Aktív korúak háztartásai:   
1 felnőtt 75 024  
1 felnőtt 1 gyermekkel 123 790  
1 felnőtt 2 gyermekkel 161 302  
2 felnőtt 131 292  
2 felnőtt 1 gyermekkel 180 058  
2 felnőtt 2 gyermekkel 217 570  
2 felnőtt 3 gyermekkel 247 579  
2 felnőtt 4 gyermekkel 277 589  
3 felnőtt 187 560  
3 felnőtt 1 gyermekkel 236 326  
3 felnőtt 2 gyermekkel 273 838  
3 felnőtt 3 gyermekkel 303 847  
3 felnőtt 4 gyermekkel 333 857  

   
Nyugdíjas korúak háztartásai   
1 személy 67 522  
2 személy 116 287  
3 személy 165 053  

CSATORNA HÁLÓZAT 
 

Az elmúlt napokban a szennyvízcsatorna hálózat üze-
meltetése során egyre több gondot jelentett a Bezerédj 
utca végén lévő átemelő szivattyújának leállása.  

A javítás során kiderült, hogy a szennyvízcsatornába 
dobott intimbetét, gyerekpelenka, férfi alsó a szivattyú-
ba jutva okozza az üzemzavart.  

Kérjük a Kossuth utca, Béri-Balogh utca, Bercsényi 
utca, Bezerédj utca lakóit, hogy a szennyvízcsatorna 
hálózat zavartalan üzemelésének érdekében hagyjanak 
fel az idegen anyagok szennyvízcsatornába juttatásával. 
 

BELVÍZI KÁROK 
 

Az előző Sióagárdi Krónikában felhívást tettünk közzé, 
melyben a magas talajvíz által okozott károk felmérése 
érdekében kértük az érintetteket a közreműködésre. A 
február 01-15 közötti időben 18 bejelentés érkezett.  

Ez a viszonylag alacsony szám megnyugtató, és azt 
mutatja, hogy a magas talajvízállás nem okoz általános 
problémát Sióagárdon. Ennek ellenére a folyamatos 
egyeztetéssel szeretnénk elérni, hogy Sióagárdon és kör-
nyezetében a belvíz és a magas talajvíz okozta károk a 
minimálisra csökkenthetők legyenek. 

ZÖLDért! 
Sióagárd központjában a növényzet rongálása általá-

nossá vált.  
A facsemetéket kitörik, a füves és virágos ágyásokat, 

cserjéket kitapossák a vandál ismeretlenek.  
Felhívom minden Sióagárdi figyelmét, hogy fogjunk 

össze, figyelmeztessük a rongálókat, őrizzük meg falunk 
zöldfelületeit.  

Kérjük az itt működő bolt üzemeltetőjét, hogy figyel-
meztesse az árubeszállítókat, vigyázzanak a közterület 
növényeire. 

TAKARÍTSUNK! 
 

Sióagárdon tavaszi nagytakarítást szervezünk, mely-
nek célja a közterületek megtisztítása a szeméttől.  

A nagytakarítás időpontjai: március 19., szombat, 
amikor a Sióagárdra bevezető út mellett szedjük össze a 
szemetet; és március 26., szombat, amikor a településen 
és környezetében gyűjtjük össze a szemetet.  

A pontos teendőkről a határnapok közeledésével érte-
sítjük a lakosságot. 

KÖZÉRDEKŰ HÍREK A FALUBÓL  
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BORVERSENY 
 

A már hagyományos borverseny az idei esztendőben is 
megrendezésre kerül. A tervezett időpont április 01. Kérjük 
a boros gazdákat, készüljenek a versenyre, hozzák boraikat 
a legszebb formába. 

PROGRAMSOROLÓ 
 
Február 26. 
 

Nyugdíjas Farsangi bál a  
Művelődési Házban 

 
Február 28. 18 óra 
 

Egészségesebb Sióagárdért  
Program 

 
Dr. Hoffmann Erzsébet: 

A daganatos megbetegedések 
és az életmód összefüggései 

 
Március 2. 18 óra 
 

Ismerjük meg magunkat! 
 

A Gyöngyösbokréta története  
előadó: Doszpod János 

 
Március 15. 
 

Ünnepi megemlékezés 
 
Március 16. 18 óra 
 

Ismerjük meg magunkat! 
 

Sióagárd népművészete: viselet, 
és hímzés 

előadó: Dr. Fisi Istvánné          
Vargáné Kovács Veronika 

 
Március 23. 18 óra 

 
Ismerjük meg magunkat! 

 
Sióagárd népművészete:  

népzene, néptánc 
előadó: Szabadi Mihály 

FALUGAZDÁSZ 
 

Vájer József falugazdász fogadóórája 2011. február 
1-jétől:  

SZERDA 8-12 ÉS 13-16 ÓRA 

EGÉSZSÉGESEBB SIÓAGÁRDÉRT PROGRAM 
 

Az vagy, amit megeszel! címmel hallhattunk előadást az egészséges táplálko-
zásról  programsorozatunk nyitó előadásán január 28-án. Az előadást követően 
ételkóstolón vehettek részt az érdeklődők. 

Tovább folytatódik egészségmegőrző és életmódra nevelő programsorozatunk, 
február 28-án (hétfőn) 18 órai kezdettel Dr. Hoffmann Erzsébet onkológus tart 
előadást a daganatos megbetegedések és életmódunk összefüggéseiről a Művelő-
dési Házban. 

FŐZZÜNK ISMÉT JÁTSZÓTERET! 
 

Új év, új remények, mondhatnánk pozitív gondolkodásunktól vezéreltetve. 
2011-ben is meghirdeti nyereményjátékát az Unilever Magyarország Kft. Főzzön 
Játszóteret! címen. A játékban valamennyi Delikát8  termék részt vesz 1,4 kg-os 
kiszerelésig ( a 2 kg feletti Delikát 8 termékek nem vehetnek részt a játékban). 

A játékban 8 játszóteret sorsolnak ki újfent, ezek közül az első három sorsolás 
régiós lesz, a negyedik országos, de sorsolnak még játszóteret a legalább negye-
dik éve játszó települések között is. 

Arra buzdítjuk olvasóinkat, hogy juttassák el hozzánk a Delikát 8 termékek 
vonalkódjait, régiónkat érintő sorsoláson való részvétel határideje május 15., 
végső  határidő augusztus 15-én zárul. 

 
A Delikát  vonalkódok leadhatóak a Művelődési Házban. 

 

EMAGYARORSZÁG 
 

Ez évben is elindítottuk számítógépes tanfolyamunkat a helyi eMagyarország 
Ponton, ahol a számítógépkezeléssel, szövegszerkesztéssel és az Internet rejtel-
meivel ismerkedhetnek meg a hallgatók.  

A tanfolyamra tizenhatan jelentkeztek, ők februártól március végéig heti egy 
alkalommal tanulják a számítástechnika fortélyait. 

ADJUNK EGY RÉSZT A CIVILEKNEK - 1 % 
 

 

Sióagárdi Polgárőr Egyesület   Adószám: 18863572-1-17 
Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület  Adószám: 18853384-1-17 
Sióagárdi Sport Egyesület   Adószám: 19240060-1-17 
Sióagárd Jövője Alapítvány   Adószám: 19232984-1-17 
Sióagárd Leányvárért Egyesület   Adószám: 18859490-1-17 
Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesülete  Adószám: 18863950-1-17 
Sióagárdi Torna Egyesület    Adószám: 18858798-1-17 
Sióvölgye Horgász Egyesület    Adószám: 19954718-1-17 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
Sióagárd-Fácánkert Községek körjegyző-
ségének ügyfélfogadási ideje 
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  
Dr. Kovács Éva 
Tel: 20/947-0258   
 

VÉDŐNŐ 
Csontos Judit 
Tel: 20/426-7744, 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: 17-19, szerda: 10-12, péntek: 15-19 
óra 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ 
Cím: Kossuth u. 1.  
Vezető: Gergely Judit  
Tel: 74/437-309  
Email: muvhaz@sioagard.hu 
A Teleház nyitva tartása: 
Hétfő: 13-17 óra 
Kedd: 8-12 és 15-19 óra 
Szerda: 8-12 óra 
Csütörtök:8-12 és 15-19 óra 
Péntek: 8-14 

 
Falugazdász fogadóórája 
Szerda: 8-12 és 13-16 óra 
 

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 

Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő.: Gergely Judit, megjelenik: 
havonta;  szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu,         
web: www.sioagard.hu 

A február 15-én tartott ülésen is számos fontos döntés született. 
 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a felnőtt vendégebédek esetében 
jelentősen csökkenti a térítési díjat abban az esetben, ha valaki a hónap 
minden étkezési napján igénybe veszi a szolgáltatást. Ebben az esetben az 
egyébként fizetendő 740 forint összegű térítési díj helyett, március 1-től 
csak 590 forintot kell fizetni egy ebédért egész hónapban.  
 

Döntött a képviselő-testület arról is, hogy kezdeményezi a Tolna Víz- és 
Csatornamű Kft-vel fennálló szolgáltatói szerződés július 1. napjától, kö-
zös megegyezéssel történő megszüntetését. Egyúttal döntés született egy 
tisztán önkormányzati tulajdonban álló kft létrehozásáról is, melynek fő 
feladata a helyi vízi közművek üzemeltetése lesz. Ezzel lehetőség nyílik 
arra, hogy a szolgáltatási díj nagyságának megállapítása a meghatározott 
célok elérését biztosító mértékig történjen, valamint a távlati fejlesztési 
feladatok megvalósításához is nyújtson fedezetet. 
 

A képviselő-testület elfogadta a településrendezési terv 5. módosításának 
közbenső dokumentumát, mely a korábban elhatározott leányvári útszabá-
lyozással kapcsolatos, illetve a  Jókai utcára vonatkozóan is tartalmaz ja-
vaslatokat. Az ügyben az érintettek külön levélben is tájékoztatást kapnak. 
 

A képviselő-testület az első fordulóban tárgyalta az önkormányzat költ-
ségvetését, és arra a megállapításra jutott, hogy takarékossági és megszorí-
tó intézkedésekre van szükség. Ennek ellenére továbbra sem mond le, és a 
fontos, megvalósítandó feladatok között tartja számon a belterületi vízren-
dezés megvalósítását és a szennyvíztelep bővítését. Mindkét fejlesztéshez 
pályázati források igénybevételét tervezi, és az ehhez szükséges önerőt 
tartalékként az önkormányzat költségvetésében biztosítja. 
 
 

A megszorító intézkedésekhez szükséges döntések meghozatalát kérjük, 
segítse a Siógárdi Krónika e havi számában található kérdőív               
kitöltésével. 

Kérjük, hogy azokat 2011. február 28-ig juttassák vissza a Községházá-
ra! 

Segítségüket köszönjük! 
   

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK 


