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EGÉSZSÉGESEBB SIÓAGÁRDÉRT PROGRAM 
 

Egészségfejlesztő, és az egészséges életmódra nevelő projekt in-
dul településünkön 2011. januárjától a Társadalmi Megújulás Ope-
ratív programban meghirdetett pályázatnak köszönhetően.   

A pályázat keretén belül elnyert  3.676. 000 Ft támogatást telepü-
lésünk lakói egészségének fejlesztése, az egészséges életmód előtér-
be helyezése, és az arra való nevelés érdekében használjuk fel.  

Az Egészségesebb Sióagárdért Programban előadás sorozat, baba
-mama klub, elsősegélynyújtó foglalkozások, családi sportnapok, 
egészségnapok, szűrővizsgálatok szerepelnek.   

 

Bízva abban, hogy a legújabb kezdeményezésünk sikerrel jár la-
kosaink körében, várunk minden érdeklődőt programjainkra, mely-
ről részletesen lapunk hasábjain is be fogunk számolni.  

 
ÚJÉVET KÖSZÖNTÖTTEK A  

SIÓAGÁRDI ÓVODÁBAN 
 
Ez alkalomból Háry János polgármester, és 
Dr. Varga Katalin jegyzőasszony köszön-
tötte kisóvodásainkat egy „kölyök” pezs-

gős koccintással.  
 

Az eseményen készült fotók megtekinthetőek a 
www.sioagard.hu oldalon. 

TISZTELT SIÓAGÁRDIAK! 
 

A már lassan egy éve tartó rendkívüli időjárás nem csak a mezőgazdaságban okozott nagy károkat, hanem eseten-
ként az ingatlanokban is. Nem számíthatunk központi segítségre, azonban mégis szeretnénk egy felmérést készíteni, 
hogy mely ingatlanok esetében jelent problémát a magas talajvízállás.  

Ezért kérem, hogy azok az ingatlantulajdonosok, akiknek a lakóházukat, annak is a lakhatásra használt részét a 
magas belvíz veszélyezteti, vagy valamilyen kárt okozott benne, keressenek fel a Községházán február 01-15 között 
munkanapokon 08-12 óra között, előzetes egyeztetés alapján (74/437-295).  

Felhívom a figyelmet az öngondoskodásra, tisztítsuk ki a vízelvezető árkokat, a csapadékvizek kártétel nélküli el-
vezetésére törekedjünk, használjuk kertünk mély pontjait a vizek tározására.  Figyeljünk egymásra, segítsük a rászo-
ruló szomszédainkat, figyelmeztessük egymást a vizek elvezetésének fontosságára. Különösen aktuális ez most, ami-
kor a Dunán levonuló árhullám miatt a Sió Árvízkapu  zárásra kerül, és ez a Sióban mintegy 2-3 méter vízszintemel-
kedést is  okozhat Sióagárdnál.  

A Kártételek enyhítésére tovább folytatjuk a Barán a szivattyúzást.  Háry János polgármester 

ISMERJÜK MEG MAGUNKAT!  
 

Ezzel a címmel indítjuk el téli programsoro-
zatunkat, mely remélhetőleg legalább akkora 
sikert arat majd, mint a tavalyi filmklub.  Cé-
lunk, hogy megismerjük, megismertessük gyö-
kereinket, településünk múltját kötetlen be-
szélgetésbe merülve neves helyi és vidéki elő-
adás közreműködésében.  

Az előadások február hónapban kezdődnek 
és szerda napokon 18 órai kezdettel kerülnek 
majd megrendezésre.  

 

Az előadásokról részletes tájékoztatást la-
punk mellékletében olvashatnak! 
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Tisztelt sióagárdi Adózók! 
 

Az érintett sióagárdiakat szeretnénk tájékoztatni, hogy 2011. január 1-jétől változott a gépjárműadó-törvény moz-
gáskorlátozottakra vonatkozó szabálya, mely szerint 2011. január 1-jétől – a korábbi szabályoknak megfelelően - 
mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott személy 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsija, legfeljebb 
azonban 13.000,- forint erejéig. 

 

2011. január 1-jétől a fenti adómentesség ismét vonatkozik az üzembentartókra is. A mentesség kizárólag egy, a 
legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. 

 

GYERMEKKORI SÜRGŐSSÉGI ESETEK ÉS AZOK ELLÁTÁSA. 2. RÉSZ. 
 

Amikor egy gyermeket hirtelen egészségkárosodás ér, igen nagy ijedtség keletkezik. Mindig gondoljunk arra, 
hogy a mi rémületünk semmi ahhoz képest, amit a gyermek érezhet. 

Így minden esetben fontos a higgadtság, hiszen meggondolt döntést csak így lehet hozni, ami alapja vészhelyzet 
elhárításának.  

Általánosan elmondható, hogy a gyermek a szülő érzelmi állapotát is visszatükrözi, így ez egy ördögi kör lehet. 
Egyik legfontosabb teendőnk, hogy nyugtassuk meg a gyermeket. 
 

Speciális vérzések: 
 

Orrvérzés: gyermekkorban szinte minden esetben baleseti okkal fordul elő. A gyermek fejét ne hajtsuk hátra, hiszen 
így a vér a garatba és azon keresztül a gyomorba jut, a vérzés pedig nem áll el. Biztosan helyi eredetű orrvérzés 
esetén az orrgyökre valami hideg tétele és összenyomása indokolt. Amennyiben a vérzés 15 percen túl is tart, illetve 
rövid időn belül ismétlődik, orvoshoz kell fordulni. 
 

Az izületek sérülései: 
 

Rándulás: ebben az esetben az ízületet alkotó csontvégek eltávolodnak egymástól egy nagy külső erő hatására, de 
vissza is térnek eredeti helyükre. Az ott lévő szalagok és izmok megnyúlnak, akár el is szakadhatnak. Nagyfokú fáj-
dalom, duzzanat, részleges működés kiesés kíséri. 
 

Ficam: ebben az esetben az ízületet alkotó csontvégek eltávolodnak egymástól egy nagy külső erő hatására, és ab-
normális pozícióban az ízületen kívül maradnak. Az ott lévő szalagok és izmok megnyúlnak, akár el is szakadhatnak, 
csonttörés is kísérheti. Nagyfokú fájdalom, duzzanat, részleges vagy teljes működés kiesés kíséri. 
 

Ellátása mindkettőnek a sérült végtag nyugalomba helyezése, két oldalról történő megtámasztása. A beteget szakse-
gítséggel kell kórházba vinni, ahol a röntgen után derül ki a végleges diagnózis. Tilos az abnormális helyzetben lévő 
végtagot „helyretenni a helyszínen. 
 

A csontok sérülései: 
 

Törések: ez esetben a csonthártya, illetve a csontszövet folytonossága megszakad. 
 

Tünetek: duzzanat, fájdalom, mozgási nehezítettség vagy lehetetlenség, bevérzés, sercegés. 
 

Fajtái: 
Zárt: A feltételezett törés helye felett nyílt sebzés nincs. 
Nyílt: A feltételezett törés helye felett nyílt sebzés van. 
Zöldgally: csak a csontszövet folytonossága szakad meg, a csonthártya ép marad. 

 

Minden esetben igaz, hogy a súlyosabb kórképet kell feltételezni, azaz ha a tünetek és a történés alapján felmerül 
a csonttörés gyanúja kezeljük akként a beteget. 

Ellátása mindkettőnek a sérült végtag nyugalomba helyezése, két oldalról történő megtámasztása. A beteget 
szaksegítséggel kell kórházba vinni, ahol a röntgen után derül ki a végleges diagnózis. Tilos az abnormális helyzet-
ben lévő végtagot „helyretenni a helyszínen. 

 

Elekes Krisztián, mentőtiszt 

A Tolna Víz és Csatornamű Kft. értesítése szerint 2011. február 15-én, az alacsony és magas tároló medence kar-
bantartási munkái miatt, 10-15 óra között vízhiány várható. 

A Kft. kéri a lakosok megértését és türelmét. 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
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Ezúton is szeretnénk mindazoknak megköszönni a 2010. évi közre-
működését, akik anyagilag, erkölcsileg és társadalmi munkájukkal 
egyaránt segítették a Sióagárdi Sport Egyesület munkáját és működé-
sét. 
 

Tájékoztatjuk minden sportot szerető érdeklődőt, hogy 2011-ben is meg-
vásárolható lesz a pályabelépő, mellyel a Sport Egyesület működését se-
gíthetik.  

Az 5.000,- Ft/db pályabelépőt megvásárolók jogosultak a hazai mérkő-
zéseken való ingyenes részvételre. Támogatásukat ezúton is nagyon meg-
köszönjük! 
 

A Sióagárdi Sport Egyesület, mint civil szervezet jogosult a magánsze-
mélyek által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ra. 
Megköszönjük, ha adója 1 %-át felajánlják a Sióagárdi Sport Egyesület 
javára, támogatva ezzel az Egyesület működését. Segítségüket előre is 
megköszönjük! 
 

SIÓAGÁRDI SPORT EGYESÜLET 
ADÓSZÁM: 19240060-1-17 

 
Az Egyesület vezetősége nevében: Ódor László, elnök 

PROGRAMSOROLÓ 
 

Január 21. péntek     18 óra 
GEMENC FOLTVARRÓ KÖR  
kiállítása a Művelődési Házban 

 
Január 28. péntek     18 óra 

EGÉSZSÉGESEBB  
SIÓAGÁRDÉRT PROGRAM 

 

Az vagy, amit megeszel!- ételkóstoló-
val egybekötött előadás az egészséges 
táplálkozásról
 

Előadó: Horváthné Dr. Horváth Erika 
 
Február 2. szerda     18 óra 

ISMERJÜK MEG MAGUNKAT! 
 

Sióagárd története 
Dr. Gaál Zsuzsanna,
Wosinsky Mór Megyei Múzeum   
 
Február 12.  szombat  19 óra 

SPORTBÁL 
 
Február 16.  szerda   18 óra 

ISMERJÜK MEG MAGUNKAT! 
 

Sióagárd néprajzi arculata  
Dr. Andrásfalvy  Bertalan, 
néprajzkutató 
 
Február 19.  szombat 

VADÁSZBÁL 

KIÁLLÍTÁS 

Szeretettel meghívjuk Önöket a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából a 
GEMENC FOLTVARRÓ KÖR kiál-
lítására 2011. január 21-én pénteken 
a Sióagárdi Művelődési Házba. 

 

A kiállítást megnyitja: Hámori Sza-
bolcs, alpolgármester 

 

A kiállítás megtekinthető a Műve-
lődési Ház nyitvatartási idejében feb-
ruár 25-ig.  
 
 

SIÓAGÁRDI SPORT EGYESÜLET 

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 
 

Sióagárd Község Önkormányzata a 2011-es esztendőben támogatni kí-
vánja a település helyi civil szervezeteit  a civil társadalom erősítése, a 
társadalmi szerepvállalás segítése az önkormányzat és a civil társadalom 
közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása érdekében.  

A helyi civil szervezetek a pályázati adatlap kitöltésével vehetnek részt 
az önkormányzat 2011. évi pályázati kiírásán, a pályázatok beadási határ-
ideje 2011. január 31. 16 óra. 

ASZTALITENISZ 
 

Első helyen zárt Sióagárd csapata az asztalitenisz bajnokság őszi fordu-
lóján. A Sági János, Szunyogh Mihály, Erős Miklós, Dr. Varga Péter ösz-
szeállítású csapat veretlenül, két döntetlen és kilenc győztes játszmát kö-
vetően  nyerte meg a bajnokságot.  

Legeredményesebb játékos egyéni teljesítmény alapján Dr. Varga Péter, 
párosban a Sági  János – Dr. Varga Péter páros.  
 

Gratulálunk! 

A Sióagárdi Sport Egyesület 2011. február 12.-én tartja vacsorával 
egybekötött támogató bálját a Sióagárdi Művelődési Házban 19 órai 
kezdettel.  

A zenét Horváth Attila szolgáltatja, részvételi díj 2500 Ft/fő.  
 

A bálra jelentkezni és befizetni a Kelemen Vendéglőben, a Mozi 
Presszóban vagy Ódor Lászlónál  2011. 02. 10–ig.  (csütörtök) 

 
Kérjük, részvételével támogassa a Sióagárdi Sport Egyesületet! 

SPORTBÁL 2011. 
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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: 13-16 óra, Csütörtök: 8-12 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 

DONI HŐSÖKRE EMLÉKEZÜNK 
 

Csata után 
írta: Gárdonyi János őrvezető 
 
Ketten voltak, feküdtek a feltört ugar sarában 
mint eldobott virágok rothadó szirmai 
szerte szaggatott hajdan embertestükkel, 
melyet nem gyötörnek többé a lét kínjai. 
 
Egyik szőke volt talán 
kék szemű, magas óriás. 
A másik jóllehet fekete volt 
Mielőtt megindult a támadás. 
 
Hurrát kiáltottak a szürkület ködében, 
Üsd, vágd! kiáltott százezer torok, 
Ők ketten idekerültek mint jeltelen sírú, néma vándorok. 
 
Egymás mellé kerülve, halk szavú jajjal búcsúztak 
Hunyó szemükkel csókolták a felkelő napot. 
Valahol messze két anyó mesélte 
Ma éjszaka a fiáról álmodott. 
Forrás: Dr. Somorjai Lajos: Megjártam a Don kanyar c. könyve 

 
Kigyűjtötte: Fejős János doni résztvevő 

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

IFJÚSÁGGAL SIÓAGÁRDÉRT! 
 

Ezzel a címmel nyert támogatást Sióagárd Község Önkormányzata a Dél-
Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács pályázatán   

A  pályázat célja az ifjúsági közösségfejlesztést elősegítő programsoroza-
tok megvalósítása és az önkéntesség előmozdítása volt,  a  projektben nagy 
hangsúlyt kap a szabadidő aktív eltöltése valamint a helyi rendezvények 
szervezésében  való közreműködés pl: Majális szervezése, kalandtúra, film-
forgatás. 

A megvalósításért felelős operatív csoport a közelmúltban  megalakult, a 
munka dandárja azonban még csak most következik igazán. A csoport tag-
jai ugyanis a rendezvények és a tevékenységek előkészítése céljából egy 
kétnapos felkészítő hétvégén vesznek részt január utolsó hétvégéjén.  

 

A projekt minden fiatal számára nyitott, ötleteiteket szívesen fogadjuk! 

FOGTÜNDÉR GYERMEKFOGÁSZATI PREVENCIÓS PROGRAM indul Sió-
agárdon február hónapban, melynek célja  a gyermekek helyes és rend-
szeres fogápolásának elősegítése, fogbetegségeik megelőzése.  

A programban az óvodás és iskolás korú gyermekek vesznek részt, akik 
filmvetítés, játékos vetélkedők, foglalkozások segítségével tanulják meg 
elsajátítani a szájhigiénia megőrzését. 


