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Kedves Falubelim! 

 

Önöknek is úgy tűnik, hogy hosszú ez a hideg téli idő? Most valóban régi időket idéző, tartósan hideg 

időjárás van. Már a december is a hidegről szólt, és ez még fokozódott az Újesztendőben is. A hó is leesett, és 

az a pár centi a mai napig megmaradt. Másra nem is volt jó, csak arra, hogy síkossá váljanak útjaink, járdáink. 

De ahogy a viccben mondják, „Legalább nincs szúnyog!”.  

Ez az időjárás azért előhozott néhány tapasztalatot is. Az egyik ilyen, hogy nem mindenki takarítja az otthona 

előtt a járdát. Amikor leesett az a pár centi hó, még nagyon könnyen és tökéletesen le lehetett lapátolni a jár-

dáról. Aki ezt elmulasztotta, azelőtt a tartós lefagyás miatt a mai napig jégpálya borítja a járdát. Ez borzasztó-

an balesetveszélyes, főleg a nehezen közlekedők számára. Ezért megkérek mindenkit, hogy ha legközelebb is 

havazással lep meg bennünket a tél, minél előbb takarítsuk meg a járdáinkat. Persze vannak vélemények, 

hogy az ilyen tulajdonost miért nem bünteti meg az Önkormányzat, de szerintem mindenkiben van az a termé-

szetes jó érzés, hogy legközelebb rászánja azt a pár percet, és kezébe veszi a hólapátot. A decemberi segítsé-

günket többen elfogadták, előttük az önkormányzat letakarította a havat. Jelezném, hogy ez a segítség tovább-

ra is fennáll! 

A második nagy probléma, amit a hideg előhozott, hogy néhány ingatlantulajdonosnál szétfagyott a 

vízóra, ami az első enyhülésnél mindjárt elő is jött. Ha valaki nem tudná, ebben az esetben közösségünk nagy 

részénél egy hétvégén keresztül ez ivóvíz problémát okozott. A Leányvárban még a mai napig. Pedig a hír-

adások, újságok már unalomig ismételték, hogy figyeljünk oda. Higgyék el, nem csak az a  probléma, hogy a 

felelőtlen ingatlantulajdonosnak több lesz a vízszámla, hanem az, hogy a hálózaton vízhiány lép fel a nyomás 

csökkenése miatt. Ezért némelyek nem tudtak fürdeni, főzni, mosni… Szeretném megkérni az ingatlantulajdo-

nosokat, hogy a legközelebbi hasonló hideg helyzetben erre is figyeljünk, és ha már bevezettük a vizet a ta-

nyába, azt is téliesítsük a többiekre való tekintettel is. Ha még mindig nem tettük meg, akkor ellenőrizzük le a 

vízbekötéseinket. 

A következő, amiről írni szeretnék, hogy a tartós hideg idő az otthonaink melegét is kilopta a ház falai 

közül. Rengeteget kell fűteni, kinek fával, kinek más megoldással. Sokunknak már most látszik, hogy a beter-

vezett fával, szénnel spórolni kell, ha nem tudjuk pótolni azt. A január elejei faosztásból közel 40 családnak 

jutott tüzelőanyag. Ők beadott kereseti igazolásaik alapján a legrászorultabbak. Ha valaki kimaradt, nem azért 

volt, mert nem érdemli meg, hanem azért, mert nála is van nehezebb helyzetben élő. De mivel a mai előrejel-

zések alapján is még messze van a tavasz, ezért kérem, figyeljünk továbbra is arra, hogy a szomszédunk és 

ismerősünk tud-e magáról gondoskodni. Bármilyen jelzés fontos lehet, hiszen sajnos életek múlnak rajta. Hív-

janak és megpróbálunk segíteni! Azt is tudom, sokan nem kérnek segítséget, ezért ránk hárul a feladat, hogy 

figyeljünk. 

 Az utolsó téma, amiről szeretnék írni, nem új, de sajnos még mindig aktuális. Feltűnően sok kutya van 

kint a közterületen. Meg kell mondanom, volt pár nap, amikor az én kutyám is ugyanígy gondolta, hogy mától 

ő a „szabadság vándora”. Igaz ráment egy egész délelőttöm, de azóta szökésmentes lett a kerítés nálunk. Aján-

lani tudom ezt másoknak is, hiszen senki nem szeretne egy kutyaharapás miatt indult eljárás részese lenni. Sőt 

ez kisgyerekeknél akár súlyosabb balesetet is okozhat. Hiába aranyos és bájos otthon az a kutya, ne nyugtas-

suk magunkat azzal, hogy kint az utcán nem harap meg senkit. Kérem, egymás érdekében oldjuk meg ezt a 

problémát.  

 

Így  év elején, kívánok mindenkinek egy egészségben és szerencsében gazdag 2017 évet! 

 

Gerő Attila 

Sióagárd polgármestere 
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Versenyek: 

Főzőverseny: ÚJDONSÁG!!!! ÚJ SZABÁLYOK!!! 

Feltétel: 5 fős csapotok 

Nevezési határidő: Február 14-ig a Művelődési házban   

A disznó részeinek sorsolás: Február 14-én 18.00 kor a Művelődi házban 

Sorsolás alapján a csapat kreativitására van bízva a ki sorsolt hús 

elkészítési módja: (pl: sütés, pörkölt, grill. füstölt) 

A zsűri, és a vendégek közös kóstolása után lesz a bírálat: kreativi-

tások, meglepő megoldások, íz, tálalás alapján. 

Sióagárd pálinkája 2017. 

Kategória:              gyümölcs 

         vegyes gyümölcs 

          törköly 

Nevezési határidő: Február 18-án 12.00 

Mennyiség: 0,5 l 

Bírálat ideje: Február 18-án 14.00 

Sütemény verseny: Nevezni CSAK ÉDES süteménnyel lehet  

Nevezni mennyiségi kritérium: sokan meg tudjuk kóstolni. 

Nevezési határidő: Február 18-án 16 óra 

 

Programok: 

8.00 Kezdés a Művelődési ház udvarán disznóvágással 

   Délelőtt a csapatok elkészítik a versenybe benevezett ételeket 

13.00 A gyerekeknek színház, gyerek programok  

14.00-17.00 Nótázás a Medinai zenekarral 

17.00 Komédia 

Versenyek: 

Főzőverseny: ÚJDONSÁG!!!! ÚJ SZABÁLYOK!!! 

Feltétel: 5 fős csapotok 

Nevezési határidő: Február 14-ig a Művelődési házban   

A disznó részeinek sorsolás: Február 14-én 18.00 kor a Művelődi ház-

ban 

Sorsolás alapján a csapat kreativitására van bízva a ki sor-

solt hús elkészítési módja: (pl: sütés, pörkölt, grill. füstölt) 

A zsűri, és a vendégek közös kóstolása után lesz a bírálat: 

kreativitások, meglepő megoldások, íz, tálalás alapján. 

Sióagárd pálinkája 2017. 

Kategória:           gyümölcs 

           vegyes gyümölcs 

            törköly 

Nevezési határidő: Február 18-án 12.00 

Mennyiség: 0,5 l 

Bírálat ideje: Február 18-án 14.00 

Sütemény verseny: Nevezni CSAK ÉDES süteménnyel lehet  

Nevezni mennyiségi kritérium: sokan meg tudjuk kóstolni. 

Nevezési határidő: Február 18-án 16 óra 

Programok: 

8.00 Kezdés a Művelődési ház udvarán disznóvágással 

   Délelőtt a csapatok elkészítik a versenybe benevezett ételeket 

13.00 A gyerekeknek színház, gyerek programok  

14.00-17.00 Nótázás a Medinai zenekarral 

17.00 Komédia 

18.00 Vacsora a versenyzőknek és a”szurkolóknak” egyaránt 

20.00 Batyus bál, a talp alá valót a „Coctail Band” zenekar adja. 

Belépés díjtalan! 

Böllérsegédek jelentkezése reggel a helyszínen! 

Mindenkit szeretettel várunk!  

Gyere el, érezd jól magad!                       

Gerő Attila 



 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítmények víz-

jogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról 

„Mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII törvény módosításáról szóló 2016. évi XLI törvény hatálybalépését megelőzően vízjogi engedély nélkül 

létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. 

december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.„ 

Milyen engedély szükséges? 

Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító vízi létesítmény vízjogi létesítési engedély nélkül került 

megépítésre vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni.  

Tekintettel arra, hogy a Vgtv. 29. § (7) bekezdése nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító vízi léte-

sítmények között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági 

jogkörrel rendelkező települési önkormányzatok jegyzői és a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező 

hatóságok, azaz a fővárosi és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között. 

A jegyző hatáskörébe tartozik és a jegyző fennmaradási engedélye szükséges:  

olyan kút fennmaradásához, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:  

a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szó-

ló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és 

hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz készlet igénybevétele, érintése 

nélkül, és 500 m3 /év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet fel-

használásával üzemel,  

épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatla-

non van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgál-

ja, és  

nem gazdasági célú vízigény;  

A fenti eseteket kivéve minden más esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, 

azaz a területen hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok fennmaradási engedélye szükséges 

az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményekre vonatkozóan.  

 

A települési jegyző hatáskörébe tartozó fennmaradási engedélyezési 

eljárásokban benyújtandó dokumentáció tartalma 

 

– kérelem (aláírással, névvel és lakcímmel ellátva) – a kérelemnyomtatvány az önkormányzatnál besze-

rezhető 

– tulajdoni lap vagy bérleti szerződés másolat + tulajdonosi hozzájárulás  

– helyszínrajz: átnézeti/részletes (a két szomszédos telek) melyen be kell jelölni a szennyező forrásokat:  

zárt szennyvíztároló  

űrgödrös árnyékszék  
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Népművészetünk a fővárosban 

A Magyarság Háza, a minden magyar összetartozását kifejező intézmény adott helyet 2016. december 8-tól 

2017. január 8-ig a 23. Betlehemi Jászol kiállításnak, amelyet a Magyar Kézművességért Alapítvány pályá-

zatára beérkezett, majd szakértő zsűri által válogatott munkák, tárgyak alkottak.  

Finta Mihályné hímző és Szeleczki Mihályné női szabó közös pályamunkája a díjazottak között szerepelt.  

Ünnepi öltözet címet viselő – az 1900-as évek elejét idéző lyukhímzéses népviseleti ing hímzett pruszlikkal, 

napjaink alkalmi szoknyája – együttes díszítette a kiállítás anyagát.  

A Magyar Kézművességért Alapítvány díjazása mellett a Tolna Megyei Önkormányzat is köszöntette a pá-

lyázókat. 

Finta Mihályné hímző, Szeleczki Mihályné női szabó  

részére 

A 23. Betlehemi Jászol országos pályázaton nyújtott 

 kimagasló teljesítménye elismeréséül. 

Bízom benne, hogy az elismerés további erőt és kitartást ad tevékenységéhez, amellyel egész Tolna megye 
hírnevét öregbíti, és amelyre méltán lehetünk büszkék mindannyian, akik itt élünk. 

TONA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

hulladéktároló tartály helye  

szennyvízülepítő-szikkasztó  

– kérelmezői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy  

500 m3 /évnél nem használ több vizet  

a fúrt kút az első vízadó rétegből veszi a vizet  

csak házi szükségletre, öntözés céljából létesült-e a kút  

– jogosult tervező által készített terv és műszaki leírás a kútról (cső, vagy gyűrű)  

– eljárási illeték: 5.000,- Ft  

Ügyintézési határidő: 21 nap  

Az eljárás menete: Az ügyintéző megvizsgálja, hogy a megadott adatok elegendőek-e a kérelem elbírá-

lásához. Amennyiben nem, hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. Ha megfelelőek az adatok, jogszabály alap-

ján elfogadja az ügyintéző. Kéri az illetékes társhatóságok /ÁNTSZ, Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Vízügyi Felügyelőség, Vízügyi Igazgatóság/ állásfoglalását, majd mindezek figyelembevételével megadja 

az engedélyt vagy elutasítja a kérelmet. Ha nem ért egyet a döntéssel, a kérelmező a Megyei Kormányhiva-

talhoz benyújtott fellebbezéssel élhet. 

        Balogh Györgyi 

        Aljegyző 
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Sióagárdi Római Katolikus Templom 130 éves 

A sióagárdi templomot 1886-ban Nepomuki Szent János tiszteletére neoromán stílusban építették. A község 

történetében ez a harmadik templom. 1334-ben már fából készült épületben imádkozhattak a hívek, 1747-

ben pedig kőtemplom épült. Ez azonban 150 év alatt tönkrement, le kellett bontani. Annak helyére építették 

130 évvel ezelőtt a mostanit, amit nagy becsben tartanak a sióagárdiak ma is.  

Visszatekintés 15 év távlatában 

A Száz Magyar falu könyvesháza Kht. kiadásában megjelent a Magyar Állam millenniumára Sióagárdról 

egy helytörténeti összefoglaló könyv. A 99. oldalon megörökíti az 1885-1886-ban felépült neoromán stílusú 

római katolikus templomunk külső homlokzatát, majd emléket állít a 100. oldalon a templom középső hajó-

részében elhelyezett csillárnak. Sajnos csak emlék, mert nem volt a templomunkban.  

Egy elszánt kis helyi közösség feladatának tűzte a helyreállítást, a templom stílusához illően. Barsi Balázs 

atya fogalmazta meg számunkra, ha már csináltatunk, akkor a templomhoz illőt. Művészettörténész, muzeo-

lógus segítségét kértük a megvalósításhoz. 

A feladatok feltérképezése után jutottunk el egy világítástechnikai kft-hez, ami saját belsőépítészeti tervező-

vel, világítástervezővel és kivitelezővel rendelkezett. Személyes megkeresésünkre a leadott dokumentumok 

alapján minden elkötelezettség nélkül rövid időn belül kaptunk egy neoromán stílusú templomba illő csillár 

tervrajzát és egy  árajánlatot.  

A megvalósításhoz a hozzájárulás felmérése 2001. november 15-én az első befizetéssel megkezdődött. 2002

-2003 a gyűjtésről és a reménykedésről szólt. 2004. május 27-én megtörtént a megrendelés, előleg befizeté-

sével. 2004. július 6-án a szállítás és 14-én a felszerelés. 2004. július 25-én, a szentmisén Barsi Balázs atya 

megáldotta. 91 család támogatta az ötletet, ebből 9 család elszármazott. A szállításban helyi vállalkozás se-

gített.  

Tolna Megyei Önkormányzat Művelődési bizottságához támogatási kérelmet adtunk be 2001. december 10-

én. Kérelmünk elbírálása után 100 000,-Ft-tal támogatták a megvalósulást. 1.600.000,- Ft-ot tudtunk a szál-

lításkor előleggel együtt kiegyenlíteni, 100.000,- Ft-ra kaptunk haladékot szeptemberig. A gyűjtés folytató-

dott és teljesítettük, művészeti érték került a templomunkba, sokunk örömére.  

Vigyázzunk rá! 

A 120 éves évfordulóra egy helybeliekből álló alkotógárda Doszpod János, Takács József és felesége, vala-

mint Balogh Mihály bő félórás filmet készített a jubileum alkalmából. A bemutatót a templomban tartották, 

amely erre az alkalomra is megtelt.  

A nagycsillár felszerelése után az elfogadás időszaka következett. 4 év telt el és 2009 májusában a télen 

megszületett gondolatot tett követte. A templom 125 éves évfordulója kapcsán a szentéjben lévő három da-

rab ólomüveg ablakot összesen 30 darab kazetta restaurálását, eredeti állapotába történő elkészítését tűztük 

ki célul.  

Szakember keresés, a kivitelezés körülbelüli anyagi nagyságrendje megállapítása után a pár hónappal ké-

sőbb faluba helyezett plébános Kürtösi Krisztián beleegyezését kellett elérni.  

Felajánlva a csillárból maradt kis pénzt, és az aktív gyűjtőmunkát 1.136.000,- Ft-ot adtunk át egyházközsé-

günknek a kivitelezés költségeihez.  

Kabarcz Katival egymást segítve tettük dolgunkat.  

2011 áprilisában, húsvétra elkészült mindhárom ólomüveg ablak, mindannyiunk megelégedésére. 

Adakozó szándék nélkül ez az ötlet sem valósulhatott volna meg! 

2011 adventje még gazdagabbá tett bennünket, mert a sióagárdi templom 125 éves évfordulója alkalmából 

Kabarcz Kati szervezése által rendezett kiállításban gyönyörködhettünk. Már akkor megfogalmazódott, 

hogy az imakönyvi szentképek kiállítása a hívek támogatása alapján maradjon egyben. Ez a gondolat nyug-
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2011 áprilisában, húsvétra elkészült mindhárom ólomüveg ablak, mindannyiunk megelégedésére. 

Adakozó szándék nélkül ez az ötlet sem valósulhatott volna meg! 

2011 adventje még gazdagabbá tett bennünket, mert a sióagárdi templom 125 éves évfordulója alkal-

mából Kabarcz Kati szervezése által rendezett kiállításban gyönyörködhettünk. Már akkor megfogalmazódott, 

hogy az imakönyvi szentképek kiállítása a hívek támogatása alapján maradjon egyben. Ez a gondolat nyugvó-

pontra került a Hagyományok Háza megnyitásával. Az épület egyik helyiségében állandó kiállítás adja örökül 

Sióagárd egyháztörténeti dokumentumait.  

„Aki minden tárgyat szeret, az felfedezi a tárgyakban az isteni titkot.” 

                                                                   Dosztojevszki, F. M. 

Állagmegóvó intézkedések biztosították, hogy templomunk, plébániánk a mai napig rendezett legyen. 

Évek hosszú során egyházközségünk rendbe hozatta a templomtorony faszerkezetét, bádogozását.  Az épület 

teljes tetőszerkezetének felújítása is megtörtént.  2009-ben az orgona felújítása is befejeződött. 

2013-ban a hit évében a korábbi kis közösség templomunk további szépítésére koncentrált. Ismét ado-

mánygyűjtésbe kezdtünk. A Mária oltár és a Jézus szíve oltárhoz egy-egy kis csillár elkészítését terveztük a 

már meglévő stílusához illően kicsinyített formában. Ez a gondolat még mindig a helyreállítás fogalmát merí-

tette ki. Nagyszüleink, Dédszüleink életében mindkét oltárnál volt csillár. Kincses Tibor plébánossal és Barsi 

Balázs atyával osztottuk meg terveinket. 2013. szeptember közepén hazaszállítottuk, felszereltük a Mária ol-

tárhoz, december 5-én hozattuk haza Budapestről a Jézus szíve oltárhoz készült csillárt, a nagy csillár rúdjá-

nak meghosszabbítását. December 11-én a kapcsolási áramkör kialakításával a második csillár összeszerelésé-

vel már közelebb éreztük magunkat a célhoz. December 13-án megérkeztek az energiatakarékos égők. 80 da-

rabot vásároltunk a csillárok és fali karok üzemeltetésére. Hosszú távon megtérül, így a templom közüzemi 

számlát csökkentve segítettünk az egyházközségnek. December 16-ra szerveződött a csillárok végleges hosz-

szának beállítására, az égők cseréjére a „csapat”. 2013 karácsonyán ezt az ajándékot szánták az adományozók 

és segítők a templomunk javára.  

2014-ben szintén karácsonyra felszerelésre került a templom főbejáratánál a kórus alatti három darab 

mennyezeti lámpa energiatakarékos izzóval.  

Amiről anyagi vonatkozásban nincs ismeretem, de a templomot díszíti, és napközben látogathatóvá 

teszik a kórus alatt elkészült kovácsoltvas ajtók. A templom védőszentjének feltatarozott szobra szintén ado-

mányokból újult meg, úgy mint  a körmeneti zászlók, a baldachin felújítása. De ajándék a heti rendszeresség-

gel elvégzett templomtakarítás, vagy aki éppen oltárterítőt készít, karácsonyfadíszeket alkot. Imazsámolyt 

ajándékoz. Fenyőfát ad karácsonykor a templomba, vagy rendben tartja a templom környezetét.  

Ajándék és lelket simogató élmény volt az adventi vasárnapokon a mise előtti női kórus énekeit hall-

gatni.  

Ajándék és lelket simogató élmény volt az adventi vasárnapokon a mise előtti női kórus énekeit hall-

gatni.  

Ajándék az Úr napja alkalmából összegyűjtött, koszorúba font virágokkal feldíszített kápolna vagy 

templom. Talán egyedülálló, a környékünkön sincs ilyen hagyomány! Ez mind sióagárdi érték, egyediség! 

Kürtösi Krisztián plébános mondta a templom 125. évfordulója kapcsán: „Erre a nagy ünnepre szeretnénk 

méltó módon felkészülni és felkészíteni templomunkat. …..Szeretnénk, ha a templom a község minden egyes 

lakójának szeretetteljes központjává válna, ahol békét és szívének megnyugvást talál, és lelkileg feltöltődik.” 

Egy igen komoly ajándékról még nem esett szó. Semmit nem tudok az adományozóról, de a templom-

belső egyre csak szépült, szépült. Ahogy a 2017 újévi hangverseny meghívóján olvashatjuk „… új ruhában 

fénylik templomunk….” 
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A teljes templombelső, a falak és freskók megújultak, az ismeretlen adományozónak köszönhetően. A 

köszönet szó itt kevés!  

                               „A nagyság csak ott van, 

                               ahol az egyszerűség, 

                               jóság, alázat és 

                              igazság együtt van.” 

                                                           Lev Tolsztoj 

Szinte egy időben érkezett a meghívó a hangversenyre és január elsején a miséző pap hirdette a csillá-

rok megáldását. Trombita, kürt, harsonák dallamai köszöntötték a 130 éves évfordulót, 2017. január 7-én a 

művelődési házban. A Kajsza Kvartett újévi emlékhangversenyre hívta a falu minden lakóját. Gyönyörű este 

volt! Köszönjük az élményt, emlékezést! 

                             „Minden embernek a lelkében dal van,  

                              És a saját lelkét hallja minden dalban, 

                             És akinek szép a lelkében az ének, 

                            Az hallja a másik énekét is szépnek” 

                                                                            Babits Mihály 

2017. január 8-án Németh Antal plébános megáldotta az elmúlt 5 évben adományokból, a templom 

javára elkészült ajándékokat.  

Sajnos az adományozók közül – a kiscsillárok felszerelésétől számítva – négyen nem érhették meg ezt 

a napot, másként vannak közöttünk. Emléküket megőrizzük! 

Összegzés:  

2001-2004 nagy csillár (36 izzós)                                1.700.000,-Ft 

2011 szentéj ablakokra                                                1.136.000,-Ft 

2013-2014 Mária oltárhoz csillár (12 izzós)                    580.000,-Ft 

                   Jézus szíve oltárhoz csillár (12 izzós)          580.000,-Ft 

                   nagycsillár meghosszabbítás                          80.000,-Ft 

                   energiatakarékos izzók (80 db)                      65.600,-Ft 

                   3 db mennyezeti lámpa                               114.000,-Ft 

                  mennyezeti lámpa energiatak. izzók                 3990,-Ft 

Összesen 2013-2014-ben                                            1.423.590,-Ft 

Mindösszesen 2001-2014-ig:                                      4.259.590,-Ft 

Köszönöm minden adományozónak, segítőnek, hogy a kezdeményezéseket támogatták az elmúlt 15 

évben. Eredményekben, egészségben gazdag boldog újesztendőt kívánok mindnyájuknak!  

Vörösmarty Mihály Névnapra című verséből idézve: 

                               „Úgy áldjon meg Isten neved napján, 

                               Hogy beérhesd vele minden órán.” 

Szabadi Mihály első könyvcímének szavait idézve: 

„Álmok, emlékek, gondolatok” vannak, ha az élet ad időt, egészséget, akkor remélem nemsokára 

megint az összefogás eredményeiről beszélhetünk.            

Írta:  Finta Mihályné       



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 
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Dönts okosan 

 Örömeső hull majd rád, 
ha megismered igaz lényed vonzását. 
Szeretettel fordulj önmagad felé, 
mert így érkezhetsz el Isten felé. 

 Benned lüktet a teremtő életerő, 
boldog lehetsz, ha nem vagy ellenkező. 
Hagyd, hogy a jólét árama átjárja tested, 
hisz ez az érzés felhevíti a szunnyadó lelked. 

 A világegyetemnek te is aktív része vagy, 
képes vagy teremteni akkor is, ha fagy. 
Elméd birodalmában az Isten szelleme aktív, 
számodra pedig minden hitetlen ember provokatív. 

 A szabad döntésjogot a teremtő adta neked, 
te döntesz arról, hogy az életedben mi a jó neked. 
Az életed felügyeli a vonzás törvénye; 
a hibás döntésnek is van következménye. 

 Ne várd meg, amíg hibát, hibára halmozol, 
mert akkor az élet sötét oldalával találkozol. 
Nyisd ki az elméd az igaz fény felé, 
hisz akkor nem kell félned, ha mész hazafelé! 

 Nyugodt szívvel várhatod a bírói döntést, 
Ott már nem támaszthatod meg a kocsmai söntést. 
Szeretetre az igaz szeretetet válaszd, 
tanácsként annyi; az életedben a boldogságot válaszd! 
                                                                Málinger Károly Bp: 2016.XI.0 

 

Szűrővizsgálat 2017.március 21-én,  

Kedden 13.30-16-30 között. 

 
Az adott helyszínen szakasszisztens végzi el a vizsgálatot, a kapott értékek 
kielemzését központunkban belgyógyász, kardiológus orvosok végzik. 
Az ügyfelek az eredményeikről zárójelentést kapnak. 
A szűrővizsgálat fájdalommentes, melynek menete a következő: 
-érvizsgálat Arteriograph műszerrel 
-vércukorszint és vérnyomás ellenőrzés 
-vastagbél rákszűréshez széklettartályt és részletes használati utasítást adunk 
-továbbá lehetőség van csontsűrűség vizsgálatra A vizsgálatok összesen 
8.900Ft-ba kerülnek, 2fő-től 6.000Ft  
Ballai Adrienn 
I.C.C.Kft. 
Kaposvár 
06-30-985-6192 

Felhívás!!!! 

Tisztelt sióagárdi öregségi nyugdíjasoknak  

2017.január 1-től adható: 

 méltányossági nyugdíj emeléshez  a nyugdíj összeg felső határa 

75.000.-Ft-ról                      85.000.-Ft-ra emelkedett/ 3 évente/ adható 

    2.   egyszeri segély kérelem  összeghatára nem változott / évente/adható 

           85.000.-Ft  egyedül álló  esetén, 

           75.000.-Ft   házastárs esetén. 

A jogosultság egyéb szabálya sem változott. 

Az igényüket szíveskedjetek Leicz Péternél vagy Somlai Gábornénál mielőbb jelez-

ni. 

mailto:sioagard@interware.hu

