
Sióagárd K özség Önk ormán yz ata                     2018. Április  XII. Évfolyam  2. szám 

Kedves Falubelim!  

Megszületett a végeredmény! Választott az ország, választott Sióagárd. Polgármesterként köszönöm 

mindenkinek a magas részvételt, hiszen az mutatja meg a tényleges véleményt. Természetesen na-

gyon köszönöm azoknak a szavazatát, akikkel ugyanazt a pártot támogattuk! Innen is szeretnék gratu-

lálni Horváth István (Fidesz—KDNP) Képviselő Úrnak a győzelemhez, hiszen a szavazatunk és a vá-

lasztókerületi eredmény alapján Ő képviseli továbbra is településünk érdekeit a Parlamentben! A sze-

mélyes örömömön kívül újra a napi munkára térnék vissza.  

Szeretnék a lakossághoz fordulni a következő témákban.  

Várja az Önkormányzat azokat a tettre kész sióagárdiakat, akik szívesen részt vennének a Helyi 

Értéktár munkájában. A bizottság munkája a helyi értékeink felkutatása, és azok rendszerezése, do-

kumentálása, értéktárba vétele. Jelentkezni lehet nálam a Községi Önkormányzat titkárságán (Béldi 

Gáborné, tel.: 437-295, ifj. Szabadi Mihály, tel.: 437-309) 

Jelezték néhányan, hogy nem viszik el a zöld hulladékot. Mivel az új szolgáltató csak 0,5 m3-t 

visz el, így van, hogy ott marad. Ha ilyen előfordul kérem jelezzék felénk (Béldi Gáborné, tel.: 437-

295) és az Önkormányzat elszállítja azt.  

Tovább folytatjuk „Ha kell egy erős kéz” kampányunkat. Felhívnám a figyelmet arra, hogy nem 

automatikusan nyírjuk a füvet, aki kérte, hanem minden szezon elején kérem, jelentkezzen (Béldi 

Gáborné, tel.: 437-295) és ha nem történne meg a segítség, legyen szíves újra jelentkezni. Szívesen 

állunk rendelkezésükre!  

Választási végeredmény 

/2018. április 8./ 

Folytatás 2. oldalon 

Tájékoztatás a szabadtéri tüzek 

megelőzésével, a szabadban tör-

ténő tűzgyújtással kapcsolatos      

tudnivalókról! 

Az enyhébb tavaszi időjárás be-

köszöntével egyre többen válasz-

tanak szabadtéri programot és 

tevékenységet, ennek során foko-

zottabb figyelmet kell fordítani a 

szabadban keletkező tüzek meg-

előzésére. Folytatás 6. oldalon 

Legyen rendezett a portánk! 

Mindenki szereti a tiszta, rendezett 

települést, ami szívet és szemet 

gyönyörködtető. Folyt. 7. old 

SPORTHÍREK 

8. oldal 

EBOLTÁS 

10. oldal 

 Anyák napi köszöntő  

Tavaszodik, kis kertemben  

kinyílik a tulipán. 

Ragyognak a harmatcseppek  

anyák napja hajnalán. 

 

Kinyílott a bazsarózsa,  

kék nefelejcs, tulipán,  

neked adom anyák napján,  

édes-kedves anyukám. 
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Felkérek mindenkit, hogyha szeretne megosztani velünk a Krónika hasábjain bármilyen fontos 

eseményt, élményt, kirándulást, verset, versenyen való részvételt stb… kérem, nyugodtan küldje el, 

hiszen nemcsak színesedik az újság, hanem lehet, hogy más is örömmel olvassa. Tényleg lehet bár-

mivel kapcsolatos a cikk, ami másokat is érdekelhet. 

Lomtalanítás! A szolgáltató információja alapján nincs már központi lomtalanítás, hanem min-

denkinek egy évben egyszer bejelentés alapján (Tel.:  74/528-853) 3 m3 lomot (szobabútor, kerti 

bútor, szőnyeg, ruha) visznek el. Kérjük, ilyen igény esetén jelezze a szolgáltatónál. (Tanács: ha a 

szomszédnak nincs, úgy akkor összeadódik a mennyiség.) 

Szeretném felhívni minden közlekedő figyelmét! Itt a jó idő, így a gyermekek is több időt tölte-

nek a szabad levegőn. Nagyon figyeljük oda, hiszen egy kiguruló labda, egy biciklivel kacsázó gye-

rek, egy elbukó görkoris hirtelen nagy veszélyt tud jelenteni, így ránk, tapasztaltakra hárul a felelős-

ség, hogy vigyázzunk rájuk! 

 Továbbra is felhívom minden kutyatulajdonos figyelmét arra, hogy házi állatainknak a kerítésen 

belül van a helye, és nem az utcán! Az otthon aranyos kiskutya nem biztos, hogy kint is veszélyte-

len! Nem a kutya hibája, ha ki tud szökni!  

 

Minden Édesanyának, Nagymamának sok szeretettel kívánok  Boldog 

Anyák Napját! Sok boldog pillatatban, kedvességben, szeretetben      

legyen részük ezen a csodálatos napon, és az év minden napján.  

 

    Gerő Attila 

   Sióagárd polgármestere 

 

  A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott érvényes 

szavazat % 

 1  Kovács Irma Tünde MISZEP 2 0,25 

 2  Pál Erika HAM  0 0,00 

 3  Rácz Norbert MOMENTUM  0 0,00 

 4  Horváth István FIDESZ-KDNP 514 64,49 

 5  Farkas Gabriella MODERN MAGYARORSZÁG MOZGALOM (MOMA) 1 0,13 

 6  Tasch Ferenc IMA  0 0,00 

 7  Dr. Harangozó Tamás MSZP-PÁRBESZÉD  0 0,00 

 8  Dr. Hadházy Ákos LMP 190 23,84 

 9  Nagy Sándor KÖSSZ  0 0,00 

 10  Burai Ferenc IRÁNYTŰ 3 0,38 

 11  Pál László SEM 2 0,25 

 12  Szabó Balázs JOBBIK 71 8,91 

 13  Nagy József ÚMF  2 0,25 

 14  Pesti Vendel MKKP 12 1,51 

      797 100,00 
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      Tisztelt Sióagárdi Német Nemzetiségi Polgárok! 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a 2018.04.08-i parlamenti vá-

lasztások eredményeképpen a magyarországi németségnek - mint 

egyedüli magyarországi nemzetiségnek - Ritter Imre 

Landsmannunk személyében önálló, teljes joggal rendelkező 

parlamenti képviselője van a magyar parlamentben. 

Szeretnénk Önöknek ezúton köszönetet mondani egyrészt a regisztrációs időszakban - az Önök és segítőitek 

által  - nyújtott áldozatos és kiemelkedő teljesítményért,  amely sok feladattal, utánjárással, szervezéssel járt. 

Másfelől szeretnénk megköszönni azt a választási aktivitást is, amellyel a választásokon részt vettek, hiszen e 

nélkül  - a nagyszámú regisztráció ellenére -  nem valósulhatott volna meg az említett siker! 

Még egyszer nagyon köszönjük mindenki munkáját. 

További jó egészséget kívánunk a közös munkánkhoz! 

Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
  A pártlista neve Szavazat % 

 1  SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 12 1,56 

 2  MOMENTUM MOZGALOM 7 0,91 

 3  DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 19 2,47 

 4  SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT  0 0,00 

 5  KÖZÖS NEVEZŐ 2018 1 0,13 

 6  EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT 1 0,13 

 7  ÖSSZEFOGÁS PÁRT 0 0,00 

 8  MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 14 1,82 

 9  MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 64 8,31 

 10  IRÁNYTŰ PÁRT 2 0,26 

 11  MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA 0 0,00 

 12  MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT 0 0,00 

 13  FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 494 64,16 

 14  NET PÁRT 1 0,13 

 15  JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 99 12,86 

 16  MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA 0 0,00 

 17  MAGYAR MUNKÁSPÁRT 1 0,13 

 18  EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA 2 0,26 

 19  CSALÁDOK PÁRTJA 0 0,00 

 20  LEHET MÁS A POLITIKA 61 7,92 

 21  TENNI AKARÁS MOZGALOM 1 0,13 

 22  REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT 0 0,00 

 23  KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT 1 0,13 

  Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: 770   

http://nemetkor.hu/wp-content/uploads/2018/02/unnamed.png
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                                          Sióagárdi Nyugdíjas Egyesület eddigi tevékenységei 
 
2018.január 20. Medinán Nyugdíjasok meghívására 5 fővel Kistérségi Találkozón vettünk részt. 

 

2018. február 10.  

Nyugdíjas Farsangi összejövetelünket tartottuk meg. Hagyo-

mánnyá vált, hogy jelmezben veszünk részt, kellemes műsort 

szerkesztve a felvonuláshoz,"Elűzzük a Telet”, értékeljük a 

jelmezeket ahol mindenki I. helyezést ér el. Idén is finomat 

főztek asszonyaink (töltött káposzta). Az ebéd elfogyasztását 

követően kitáncoltuk magunkat. Izgalommal várjuk a tombola 

sorsolást, tombolatárgyakat tagjaink biztosítják, nagy öröm-

mel, vidámsággal vesszük át nyereményeinket. 18 fő öltözött 

jelmezbe, 84 fővel vettünk részt. Kistérségi találkozó is volt 

egyben, Harcról 10 fő, Medináról 8 fő látogatott el hozzánk. 

 

2018. Március 3. 

Falu disznóvágása, idén is főzőversenyen vettünk részt, a sorsoláson sertéscomb öt húztuk ki. 5 Fős csapattal 

neki láttunk göngyölt húst szalonna köntösben készíteni. A második helyet sikerült elnyernünk, pálinka és sü-

temény versenyben 1 és 2 helyet értünk el. Esti vacsorán 25 fővel képviseltük Egyesületünket. Nagyon jó és 

vidám hangulatban telt el a munkás napunk.. Ezeknek  a rendezvényeknek nagyon jó a közösség formáló ere-

je. Itt is találkozik, verseng, szórakozik a falu Apraja - Nagyja. 

 

2018. Március 9. 

14 órai kezdettel Nő és Férfinapot tartottunk. Folytatva hagyományain-

kat verseket olvastak fel egymásnak a házaspárok, köszöntve egy szál 

piros rózsával pártjukat. Természetesen kis műsort is adtunk egy hölgy 

és egy férfi tagunk hosszabban is vérsejtek, vicces és szép köszöntő ver-

seket elmondva, köszöntve minden megjelent tagunkat. Saját összeadott 

hozzávalókból szendvicseket készítettünk.  

Polgármester Úr idén is megtisz-

telt bennünket jelenlétével, meg-

köszönte a falu rendezvényein 

végzett háziasszonya munkánkat, 

végül 1 szál tulipánnal is köszön-

tött minden ott lévő hölgyet. Először ünnepeltük közösen Férfi tagjain-

kat, akik virág helyett konyak ős meggyet kaptak. 

 

 

 

 

 

2018. Április 13.  

Meghívást kaptunk a harci Nyugdíjas Egyesülettől Kistérségi Találkozóra, ahol 9 fővel képviseltük Egyesüle-

tünket. Finom ebéd után jó hangulatú beszélgetésben, táncban volt részünk. Megismerkedtünk a nemrégen ala-

kult Bogyiszlóért Kultúráért Egyesület tagjaival, terveztük a szorosabb együttműködést. 

 

       Sióagárdi Nyugdíjas Egyesület 
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      H O R G Á S Z H Í R E K 

Jó indulás után, jól folytatódik a 2018 év az Egyesületünknél. Az Egyesületünk létszáma 3 év alatt 101 főről 

157 főre növekedett. Ebből 37 gyermekhorgásszal büszkélkedhettünk, ami megyeszinten is egy elismert lét-

szám, főleg, hogy ezeknek a gyermekeknek nem csak kiadjuk az engedélyeket, hanem horgászversenyeket, 

tábort is szervezünk. A gyermekeken keresztül a szülők, nagyszülők is 

megkedvelték ezt a sportot. Az idei évre eddig 114 felnőtt és 31 gyermek 

váltott engedélyt. 2018 januárjától minden vízterületen kötelező az állami 

engedély megléte, ami horgászvizsgához kötött. A horgászvizsga megszer-

zés lehetőségére 2018.április 14-én szombaton, soron kívüli horgász vizsgát 

szerveztünk, melyre 18-an jelentkeztek. 3 ifjúsági horgász, akik nálunk vol-

tak gyermekhorgászok, 6 hölgy (köztük anyukák, akik a gyermekeiket kí-

sérték eddig), továbbá apukák, nagypapák és fiatal horgászjelöltek. Nagyon 

büszke vagyok, hogy mindenkinek sikerült a bizonyítványt megszerezni!  

 

Soron következő programjaink: 

2018.04.28. Akasztóra autóbuszos kirándulás 

2018.05.05. PAHE VI. tó felnőtt és gyermek horgászverseny 

2018.05.27. 14 órától Gyermeknapi gyermekhorgász verseny. (Ságiék kistaván) 

A verseny 2 kategóriában lesz meghirdetve: 

ovisok - 4.osztályosok, illetve  5-8. osztályosok 

Erre a versenyre a MOHOSZ pályázatán megnyertük az 1-3 helyezett díját mindkét kate-

góriában, elég magas összegű ajándék formájában. 

Továbbra is szeretettel várunk minden horgászni vágyót Egyesületünkbe. 

         Pesti Gyuláné elnök 

   A német testvértelepülés küldöttsége villámlátogatásra érkezett Sióagárdra 

2018.03.23-án a németországi Baruthból egy rövid látoga-

tásra érkeztek német barátaink Sióagárdra. A Kultúrházban 

fogadtuk őket kávéval, üdítővel, szendviccsel és sütivel 

03.23-án délután, ahol a Német Nemzetiségi képviselőkön 

felül Gerő Attila polgármester is köszöntötte vendégeinket, 

majd a fogadást követően rövid sétát tettek a faluban, 

melynek során megtekintették a leendő német közösségi 

helyiséget is a gyógyszertár épületében. Este finom vacso-

rával vendégeltük meg őket a Kultúrházban, majd egy kö-

zös beszélgetés vette kezdetét, némi borozgatással együtt.  

A vendégek családoknál kaptak szálláshelyet.  Másnap ké-

résükre Szekszárdon a Vadászboltot és a piacot jártuk   

végig, majd a Takler Pincénél tettünk rövid látogatást. Az 

ebédet Faddon, a Progetto Manfredi Ristopizza étteremben fogyasztottuk. Vasárnap Szekszárd vásári forgatagát élvez-

ték, városnézéssel egybekötve. Kora délután a kis csapat közös ebéden vett részt, majd délután és az esti órákban   

meglátogatták a sióagárdi barátokat. A sok programban kicsit elfáradtak, de nagyon jól érezték magukat.  Este időben 

mindenki a szálláshelyére sétált, hiszen hétfőn kora reggel már utaztak vissza Baruthba, annak reményében, hogy   

mielőbb újra együtt lesz a német-magyar csapat. 

Köszönetet szeretnék mondani a Sióagárdi Önkormányzatának Gerő Attila polgármester úrnak, hogy rendelkezésre 

bocsájtotta a Művelődési Házat és részt vett a programunkon. 

Köszönöm azon családok segítségét, akik szálláshelyet és ellátást biztosítottak a német vendégeknek. Külön köszönöm 

mindenkinek, akik részt vettek a programokban és segítettek bennünket, hogy minél színesebb és érdekesebb legyen a 

vendégek számára az itt eltöltött idő. 

Köszönettel a Német Nemzetiségi Önkormányzat 



Amit a kullancsokról tudni érdemes! 

 
A kullancsok változatos éghajlati feltételek között, világszerte előforduló vér-

szívó ízeltlábúak. Emberi szempontból legfontosabb fajaik különféle kóroko-

zók (vírusok, baktériumok, protozoonok) hordozóiként számos betegség ter-

jesztői. A kullancsok a fertőzést hordozó vadon élő állatokról történő vérszí-

vás során veszik fel a kórokozót, majd azt újabb vérszívás közben az emberbe 

juttatja. Az általuk terjesztett két legfontosabb betegség a vírus eredetű 

kullancsencephalitis (agyhártyagyulladás) és a baktérium által okozott Lyme-

borreliosis. A közhiedelemmel ellentétben, a kullancsok nem a fákról 

"támadják" meg áldozataikat és nem is kizárólag az erdőben jelenthet-

nek veszélyt, hanem a fűben, bokrok alacsony ágain tartózkodnak, és az 

arra sétáló állatok szőrébe, vagy az ember ruháira akaszkodnak fel. 

Leginkább a lágyabb bőrrészeket kedveli, mint az ágyék, hónalj, térdhajlat, 

törzs, de a hajas fejbőr is gyakori előfordulási helye. A kullancs ormányát a bőrbe előzetes érzéstelenítést követően 

szúrja be, az esetek többségében csak viszketést érzünk a csípés helyén. Magyarországon az év során általában két akti-

vitási csúcsot figyelhetünk meg: az első március végétől június elejéig, a második, kisebb csúcs pedig szeptemberben 

jelentkezik. 
 

Mit tehet Ön, ha kullancs-csípés érte? 

Ha felfedeztünk egyet (vagy többet) minél hamarabb távolítsuk el bőrünkből, de nem mindegy hogy hogyan! A kul-

lancs eltávolítására ne használjuk azokat a régebben ajánlott módszereket, amelyek a kullancs légzését akadályozzák! 

Nem célszerű olajat, vietnami kenőcsöt, alkoholt vagy bármilyen más anyagot a kullancsra csepegtetni, mert az oxigén-

hiánnyal küzdő kullancsból még több vírus juthat az ember vérkeringésébe. Nem szabad a kullancs potrohát semmivel 

sem bekenni, sőt megfogni sem, megnyomni, mert lehet, hogy ekkor “köpi” a kórokozót szervezetünkbe! Legjobb, ha 

kullancskiszedő-csipesszel közvetlenül a bőrfelszínen fogva kivesszük, de ha ez nem áll rendelkezésre meg lehet pró-

bálni hosszabb körmű hüvelyk és középső ujjal. A kullancsot lehetőleg egészen elöl, közel a fejéhez kell megfogni. 

Egyes vélemények szerint csavaró mozdulattal kell kihúzni, mások szerint kerüljük a csavaró mozdulatokat. A tapasz-

talatok azt mutatják, hogy pár órán belül kapott kullancs körömmel, csavaró mozdulat nélkül enyhe húzással többnyire 

kijön fej beszakadás nélkül. 

A fej nem baj, ha bent marad a bőrben az nem okoz különösebb problémát, mint bármely idegen test – kis reakciót kelt 

majd kilökődik (ez valójában nem is a feje, hanem az állkapcsa). Ezután jód oldattal (Betadine) kenjük be a kullancs 

helyét. Általában 7-10 nap alatt eltűnik a kis vörös csomó nyomtalanul. 
 

Mikor szükséges orvoshoz fordulni? 

 a csípés helyén koncentrikus körök terjedése látható (ez a csípés utáni naptól kezdve, akár hónapok múlva is je-

lentkezhet) 

 izom- és ízületi fájdalom, komoly fáradtság jelentkezése esetén 

 ha a csípés helyén a piros folt terjed 

 ha a csípést követő két héten belül láz, szédülés, fejfájás mutatkozik 

 ha arcidegbénulás lép fel 

 ha szívritmuszavar lép fel 

 tudatzavar, járászavar esetén 

 ha a fülcimpa vagy az emlőbimbó megduzzad, liláspiros lesz, de nem fáj 

 ha asszimetrikus, vándorló térdízületi duzzanat jelentkezik, de csak csekély fájdalom kíséri 

 ha a csípés a fejen történt, minden esetben forduljunk szakemberhez, mert nyirokcsomó-duzzanatot, valamint 

nagy eséllyel okozhat központi idegrendszeri szövődményt! 
 

Mitől véd a védőoltás? 

Az oltás az agyvelőgyulladás ellen véd és egy éves kortól kaphatják a gyerekek. A nyári időszakban az első oltást 2 hét 

múlva követi a második, ezt pedig két hét múlva a harmadik (gyorsított oltási rend), télen viszont az elsőt egy-három 

hónap múlva a második. Mindkét esetben az oltást az utolsó után kb. 1 évvel meg kell ismételni. Körülbelül három 

évig véd, utána ismételni kell. A Lyme-kór megelőzésére ma még nincs (!) hatékony védőoltás. 

 

         Csontos Judit  

              védőnő 
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Legyen rendezett a portánk! 

Mindenki szereti a tiszta, rendezett települést, ami szívet és szemet gyönyörködtető. Ennek az állapot-

nak az elérése és fenntartása mindannyiunk feladata, ami a település lakói, az önkormányzat együttes mun-

kája kell, hogy legyen. Ehhez csatlakozik olykor egy-egy szolgáltató is, amely az önkormányzat megbízásá-

ból végzi a kötelező közszolgáltatást, pl. a háztartási hulladék elszállítását. 

Jó néhány embertársunkban felmerül a kérdés, hogy melyek azok a dolgok, amit neki el kell végeznie 

(vagy végeztetnie). Ezen feladatok egy részét helyi önkormányzati rendeletek határozzák meg, másik részét 

pedig az ember önszántából, alapvető emberi ösztönből fakadóan teljesíti, a saját mikrokörnyezetével szem-

ben igényes.  

 

Nézzük először azt, hogy miket kell elvégeznie a település lakónak a saját ingatlanán: 

Rendben tartja az udvarát, rendszeresen lenyírja a füvet tavasztól őszig. 

Ha állatot tart, igyekszik azokat úgy tartani, hogy a szomszédjának minél kevesebb kellemetlensé-

get okozzon, pl. kerítést csinál a szomszéd felé, hogy állatai ne járjanak át. 

A haszonállatok ürülékéből képződött trágyadombot évente legalább egyszer megszünteti, azaz 

kiviszi a szántóföldjére vagy szétteríti a veteményes kertjében. 

A szomszéd telkére, házára átlógó faágakat rendszeresen megnyesi, hogy azok ne okozzanak más-

nak bosszúságot, esetleg kárt. 

Beengedi a szomszédot, ha az a házán akar karbantartási munkákat végezni, pl. ereszcsatornát tisz-

títani, tetőcserepet kicserélni, stb. A szomszédot ebből a célból köteles beengedni, azonban az 

általa esetlegesen okozott kárt meg kell térítenie. 

Melyek azok a feladatok, amelyeket az ingatlan körül kell elvégezni: 

Az ingatlan előtt húzódó járdát mindig tisztán tartani, a diletációknál sarjadó füvet, gazt eltávolíta-

ni. 

Az ingatlanról kilógó fák, bokrok ágait, hajtásait levágni, hogy az ne akadályozzon senkit a járdán 

való közlekedésben.  

Az árokparton a füvet, gazt rendszeresen levágni, különös figyelemmel a parlagfűre, melynek köte-

lező irtását a július 01-től szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan törvény írja elő. 

A csapadékvíz elvezető árok és áteresz karbantartása is az ingatlantulajdonos feladata, hiszen érde-

ke, hogy egy nagyobb, heves eső esetén ne az udvarát, netán a házát öntse el a víz. 

Az ingatlan előtti járdán és árokparton a szemetet összeszedni, az a szemétgyűjtőbe rakni, a kukát 

pedig a szemétszállítási napokon kitenni az ingatlan elé, hogy azt a szolgáltató ki tudja üríteni. 

Az ingatlan területén elfogadható rendet tartani, ott szemetet, elektromos, elektronikus és egyéb 

hulladékot ne halmozzon fel. 

Mire kell a tanya-, szőlő-, illetve gyümölcsös tulajdonosnak figyelnie: 

az ingatlanára vezető utat, csapást, ösvényt használható, közlekedésre alkalmas állapotban tartani 

→ pl. a belógó ágakat levágni, a gazt rendszeresen lekaszálni. 

Az ingatlan használata során a szemetet nem elégetni, hanem összegyűjteni s azt hulladékgyűjtőbe 

elhelyezni. 

Metszést követően a nyesedéket összeszedni, kötegelni és a zöldhulladék szállítási pontokon lerak-

ni. Ezt nem lehet elégetni, mivel külterületen ez hatósági engedélyhez kötött tevékenység. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani külterületen is az allergén gyomnövények (pl. parlagfű) folyama-

tos irtására. 

 

A fenti munkálatokat (pl. fűnyírás) az önkormányzat csak a közterületeken végzi el, így mindenkit 

kérek tisztelettel, hogy ápolja, gondozza, tartsa rendben az ingatlanát és annak környékét! 

 

                    dr. Solymár Anna Virág sk. 

      aljegyző 

7 



8 

 
 

 
 

               A szabadtéri tüzek megelőzésével,  

                                    a szabadban történő tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók 

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, 

ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. 

A magyarországi tüzek jelentős százaléka emberi tevékenység következtében keletkezik, ezért fontos, hogy 

mindenki megismerje és betartsa a szabadban történő tűzgyújtás alapvető szabályait. A tüzek keletkezéséhez 

és gyors terjedéséhez hozzájárulhat a száraz aljnövényzet, avar, és az erős szél is, amit a körültekintően vég-

zett szabadban történő tűzgyújtás előtt figyelembe kell venni. A katasztrófavédelmi szervek kiemelt feladat-

ként kezelik a vegetáció-tüzek megelőzését, az ezzel kapcsolatos figyelemfelhívást, tájékoztatást. 

A szabadban történő tűzgyújtás előírásait jogszabályok (törvény, kormány-, miniszteri-, és önkormányzati 

rendeletek) rögzítik: 

Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve, ha azt jogszabály külön megengedi. 

Belterületen csak abban az esetben lehet növényi (kerti) hulladékot égetni, ha 

azt önkormányzati rendelet megengedi. 

Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, 

lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben ke-

letkezett hulladék szabadtéri égetését (úgynevezett irányított égetés). Külterü-

leten végzett 1-2 m2-en történő növényi hulladék égetés nem minősül irányí-

tott égetésnek. 

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz 

állandó felügyelete mellett. 

Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűz-

gyújtás, ha azt egyébként más jogszabály, vagy hatósági döntés megengedi. 

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza (184-185. §, 187. §, 221-

230. §). 

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot 

vonhat maga után. 

Amennyiben a tűzgyújtás a jogszabályok alapján megengedett a következő alapvető szabályokat tartsuk be: 

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Minden esetben gondoskodjunk megfelelő 

mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám. 

Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani, a szél ne tudjon izzó 

zsarátnokokat elvinni. 

Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. 

Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsunk tüzet. 

A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk vizet, nehogy a szél esetleg visszagyújtsa. 

Tűzgyújtási tilalmat (fokozottan tűzveszélyes időszakot a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Erdé-

szeti Igazgatóság a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével rendelhet 

el. 
 

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a BM OKF 

(www.katasztrofavedelem.hu), illetve a NÉBIH EI oldalait (www.erdotuz.hu). 

Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

http://www.katasztrofavedleem.hu
http://www.erdotuz.hu/
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20. forduló - 2018. 04. 01. Aparhant–

Sióagárd 0:0 Aparhant: 80 néző, Vezette: 

Mihálovics Sióagárd: Péterbence – Auth, Sü-

megi, Tóth Adrián, Sági – Kovács J. (Meczker), 

Vass, Tóth G. (Horváth J.), Horváth P. (Dombi) 

– Schaffler D., Tóth Attila Edző: Szabó Tibor 

Jók: Péterbence, Sümegi, Tóth Adrián, Vass 

Összefoglalva: Rossz pálya, erős szél, sok hiba, 

nagy küzdelem. Így lehetne címszavakban jelle-

mezni a mérkőzést. Minkét oldalon kevés gól-

helyzet alakult ki, ezek viszont kimaradtak. 

Csapatunk derekasan küzdött és ennek eredmé-

nyeként értékes pontot szerzett. Az eredmény 

igazságos. Ifjúsági csapatunk: Zömében nagy 

hibákkal kapott gólokkal szenvedett nagyará-

nyú vereséget. A végeredmény: 6:3 (5:2) lett. 

Góllövőink: Hajdú, Tóth M., Kovács K. 

21. forduló - 2018. 04. 07. Sióagárd – Bátaapá-

ti az ellenfél visszalépése miatt elmaradt. 

22. forduló 2018. 04. 15.Dunakömlőd – Sió-

agárd 3:1 (1:1) Dunakömlőd: 70 néző, Vezet-

te: Tálas Sióagárd: Osztopányi – Auth, Tóth 

Adrián, Tóth G., Vajda – Kovács J. (Meczker), 

Vass, Horváth P., Sági – Tóth Attila, Schaffler 

D. Edző: Szabó Tibor 7. perc: Tóth G-t fölrúg-

ták a 16-on belül, 11-es. A büntetőt Horváth P. 

a bal alsó sarokba lőtte. 0:1 37. perc: Védel-

münk szerencsétlenkedett a kapu előtt, a labda 

Szlucska elé került, aki közelről a kapuba pöc-

cintett. 1:1 84.perc: Bal oldali szöglet után, a 

berobbanó Szlucska a bal sarokba fejelt. 2:1 88 

perc Egy távoli lövés a fölső kapufáról kipat-

tant, Tóth Adrián körülményeskedett a felsza-

badítással és a befutó Szakterről a labda az 

üres kapuba pattant. 3:1 Jók: Osztopányi, Sági, 

Vass Összefoglalva: Két gyenge formában ját-

szó csapatot láttunk, akik közül a szerencsésebb 

győzött. Csapatunk a mezőnyben egyenrangú 

ellenfél volt, de kapura kevésbé volt veszélyes. 

Bosszantó, hogy az utolsó 5 percben veszítettük 

el a mérkőzést. Ifjúsági csapatunk: 5:3 (1:2) 

arányú vereséget szenvedett. A félidőben még 

2:1-re vezetett a csapat, de aztán fokozatosan 

elfáradt, és az utolsó 10 percben veszítette el a 

mérkőzést.   Góllövők: Horváth F. (2), Szalai 

23. forduló 2018. 04. 22. Simontornya – Sió-

agárd 1:2 (1:0) Simontornya: 50 néző, Sió-

agárd: Osztopányi – Auth, Sümegi, Tóth Adrián, 

Vajda (Horváth J.) – Tóth G., Vass, Hor-váth P., 

Sági – Schaffler B., Schaffler D., Edző: Szabó Ti-

bor 44. perc: Egy könnyű labdát adott el védel-

münk Papp T. kiugrott a védők közül és 5 m-ről a 

jobb sarokba lőtt. 1:0 52. perc: Jobb oldali be-

adást Schaffler D. tovább fejelt, és a befutó Hor-

váth J. szintén fejjel a kapuba továbbított. 1:1 70. 

perc: Horváth J. indításával Schaffler D. kiugrott 

a védők közül és 8 m-ről a jobb alsó sarokba lőtt. 

1:2 Jók: Osztopányi, Sümegi, Vass, Sági Össze-

foglalva: Minkét csapat pontatlanul, sok hibával 

játszott, a 3. passz már általában rossz helyre 

ment. A mi csapatunk azért kidolgozott néhány 

gólhelyzetet, amit sajnos ki is hagyott. Váratlanul 

jött, hogy a félidő végén az ellenfél szerezte meg a 

vezetést. A 2. félidőben valamit javult a játék, to-

vábbra is fölényben játszottunk. Ezúttal kihasz-

náltuk a gólhelyzetek egy részét, ami végül meg-

érdemelt győzelmet eredményezett. Ifjúsági csa-

patunk: 5:3 (3:0) arányú vereséget szenvedett, 

főleg azért, mert 9 emberrel játszott.  

Góllövők: Tóth M., Horváth F., Hajdú 

       

                                      Tudósító: Finta Mihály   



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: 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.  

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: Gerő Attila.  megjelenik: havonta;   

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

 

PROGRAMSOROLÓ 

2018. május 13.—Búcsú 

2018. május 25.—Ünnepi tes-

tületi ülés 

2018. május 26.—Falunap 

2018. június 23. - Sió-menti 

Országos Halfőző Verseny 
 

                                                       
                                                                 

                        ÉRTESÍTÉS  

Ezúton értesítem a sióagárdi lakosokat, hogy a 2018. évi eboltás 

2018. április 27-én (péntek) délután 16 órától 18 óráig, a 

pótoltásra április 28-án (szombat) reggel 7 órától 8.30 óráig 

kerül sor.  

Az oltás helye: Községháza udvara 

Az oltás díja féreghajtóval együtt: 4.000,-Ft/eb.  

Microchip díja: 3.500,-Ft/eb  

Felhívom a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy az eboltás KÖ-

TELEZŐ! Az oltási könyvet mindenki hozza magával. Elve-

szett oltási könyv pótlása 500,- Ft. Tájékoztatom továbbá, hogy a 4 hónaposnál idősebb eb 

mikrochippel való ellátása 2013. január 1-től KÖTELEZŐ! Lehetőség van kutyájának 

MIKROCHIPPel való ellátására is, az eb oltással együtt, mert oltást csak az az eb kaphat, 

aki microchippel is rendelkezik. Az a kutyatulajdonos, aki ezen kötelezettségének nem tesz 

eleget, szabálysértést követ el és  

45.000,-Ft pénzbírsággal sújtható.  
 

Köszönjük együttműködését.  

               Dr. Borus István sk. 
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Kedves Zumbások és leendő Zumbások! 

Szeretettel várlak Benneteket minden órámra, mert a koreográfiákat tovább-

ra is úgy válogatom össze, hogy mindenki be tudjon csatlakozni bármikor. A 

táncok tapasztalattól, tánctudástól, kortól, és testalkattól függetlenül köny-

nyen tanulhatóak, és kis kitartással bárki el tudja táncolni! 

Helyszínek, időpontok:  

HÉTFŐ:  19.00  Sióagárd—Művelődési ház 

KEDD:   19.10  Szekszárd—Csatári üzletház 

CSÜTÖRTÖK:  18:30  Sióagárd—Iskola tornaterem 
          

                         Gyere velünk zumbázni: Marosi Terézia 

mailto:sioagard@interware.hu
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http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVrba93dPaAhUJyqQKHbcABx8QjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fdunakeszipost.hu%2Fertekteremtonek-szanjak-a-dunakeszi-bucsut-megneztuk-a-forgatagot%2F&psig=AOvVaw1e69gkzAOe

