
Sióagárd Község Önkormányzata                            2015. Március  IX.Évfolyam 3.szám 

Kedves Falubelim! 

                Szeretném felvezetni a mostani Krónikát néhány szóban. Ebben az újságban helyet kapnak a Képviselő 
Tagok és a Helyi Civil Szervezetek, hogy elmondják mi a véleményük és mi a szerepük Közösségünk életében. Az 
elmúlt évről én is megosztanék néhány gondolatot.  

                  Amikor elindultam a választáson a legfőbb indító erőm az volt, hogy jobbá, újjá és szebbé tegyem Sió-
agárdot. Természetesen mind a saját életünkben, úgy egy Önkormányzat működésében is a legfontosabb az 
együttműködés. Ezért én elkötelezett híve vagyok annak, hogy a lakossággal együtt, és a lakosság érdekében 
döntsek és munkálkodjak mint Polgármester. Szeretnék mindenkit képviselni, és szeretném ha döntéseim ered-
ménye a legtöbb velünk együtt élő életét is érezhetően jobbá tenné. Véleményem szerint aki ilyen feladatot 
elvállal, hogy képviseljen másokat, mások helyett döntsön, annak fel kell adnia az „ÉN” központú gondolko-
dást. Soha nem lehet elfelejteni, hogy az 1300 lakos bizalmával, életével, érzéseivel nem szabad szembe menni! 
Mert magában a FALU csak egy üres szó emberek nélkül. Csak épületek, utak, kerítések, fák összessége. Az em-
ber benne a legfontosabb! Nekem és a Képviselőknek az lenne a legfontosabb feladatunk, hogy minél többet 
tudjunk Önöknek adni, minél élhetőbbé tegyük környezetünket  mindannyiunk számára.                                                              

            Persze ennek egyik legfontosabb alapja az anyagi háttér. Kijelenthetem, hogy szerintem ilyen pozitív hely-
zetben nem volt még Sióagárd. Ez még fontosabbá teszi munkánkat, hiszen most tényleg tudunk tenni azért, 
hogy az évek óta elmaradt feladatainkat megcsináljuk, és itt nem lehet szó olyanról, hogy amit én akarok, vagy 
amit egy Testületi Tag akar, hanem csak arról amit Önök akarnak! Mert ez nem hatalomról szól, ahogy sokan 
gondolják, hanem szolgálatról, az Önök érdekeinek szolgálatáról!  Mert az egy nagyon jó érzés amikor sikerül 
meghálálni az Önöktől kapott bizalmat.  

              A végére néhány aktuális mondat: Sikerült az elmúlt héten elnyerni az Orvosi Rendelő felújítását 21,1 MFt 
értékben. Ez egy nagyon jó hír, hiszen egy kulturált új, felszerelt rendelő fogadni a betegeket még idén. És ezzel 
sikerül egy modern munkahelyet is létrehozni az Egészségügyi dolgozóknak akik annyit fáradoznak értünk. A 
másik pedig, hogy szeretnék mindenkit meghívni a május 1.-i Majálisra! Melynek helye a focipálya, ahol egész 
napos programokkal várjuk Önöket, gyerekektől- nagyszülőkig! Én főleg a reggeli biciklis felvonulásra leszek 
kiváncsi.  

Szeretettel várunk Mindenkit!  Mindenkinek szép napokat!  

                                                                                                                                                                 Gerő Attila Polgármester             
Telefon: 0620/9655333 

                                                                                                                                                                                
Mint minden lakos – aki figyelemmel kíséri települése életét – érdeklődéssel figyeltem a választási elő-
készületeket. Latolgattam az esélyeket, összevetettem a választási ígéreteket. Sokan kérdeztek - , bíztat-
tak hogy induljak én is a választáson. Nem éreztem indíttatást, hiszen ahol tudtam, eddig is segítettem, 
tettem a dolgom a falu érdekében. A választások utáni hónapokban meglepetéssel ért a felkérés polgár-
mesterünktől, hogy vállaljam el az alpolgármesteri tisztséget. Eljátszottam a gondolattal, mi lenne, ha…? 

Nem csak kedvtelésből, hanem kötelességből tenni dolgokat, véleményt mondani, döntéshozatalban részt venni, pa-
naszokat meghallgatni, nyugtatni és mindenek előtt érdemben képviselni falunk lakóinak érdekeit. Hosszas gondol-
kodás után elvállaltam a megtisztelő felkérést, és a képviselőtestület is támogatta az elhatározást. Így február elejétől 
külsős alpolgármestere lettem falunknak. 

       Új emberként belecsöppenni egy működő testületbe, - mintha munkahelyet váltana az ember – furcsa érzés. 
Megismerni a folyamatokat, - a képviselő társakat, mentalitásukat, - beilleszkedni a munkába. Falunkban működő 
intézmények, civil szervezetek, vállalkozások sikereinek, gondjainak, tagjainak megismerése erősítheti a kapcsolatot 
az önkormányzat és a lakosság között. 

         Igyekszem megfelelni az elvárásoknak, és munkámmal hozzájárulni településünk fejlődéséhez. Persze az igye-
kezet kevés. Kell hozzá az a támogatás, ösztönzés, amit a közösség erejének hívnak. 

Ezért kérem a kedves falubelieket, hogy ötleteikkel, javaslataikkal, véleményükkel keressenek, és így közösen alakít-
hatjuk ki lehetőségeinkhez mérten a minél  szebb, és „élhetőbb” Sióagárdot. 

                                                                                                                                               Kajsza Béla Alpolgármester 

 Majális Adácson !         
Gyülekező  Május 1. reggel 9.oo órakor. 
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              VÁLASZTÁSTÓL  
                           Az önkormányzati választások óta eltelt  

       Hogy értékelem az elmúlt fél évet, mint képviselő és alpolgármester? 

Ennél szerintem sokkal fontosabb, hogy Sióagárd lakosai (a FALU) miként értékeli az új polgár-
mester és az új testület munkáját, hiszen azért dolgozunk, hogy mindenki számára egyre élhetőbb, 
szebb legyen a település, annak minden szegletét magukénak érezzék az itt lakók és a hajdani Sió-
agárd fénye ne csak az öregek emlékezetében éljen, hanem a fiatalok szemében is megcsillanjon. 

      Lassan végéhez ér a csapadékvíz elvezető rendszer építése, ami talán sok embernek bosszúsá-
got okozott, sőt a falukép is megváltozott valamelyest, de a rendszer működésbe helyezése után a 

talajvíz csökkenése prognosztizálható a belterületeken (így a szuterénekben is), ill a lakóépületek nedvesedése is 
mérséklődhet. Most az jut eszembe, amit Szabadi Miska bátyám könyvében olvastam, hogy annak idején, amikor a 
faluban az elektromos hálózatot kiépítették szinte az összes utcai akácfát ki kellett vágni az oszlopok és vezetékek 
helyének kialakításához. 

       A közösségi rendezvények száma bővült a disznótoros mulatsággal, ami azok számára izgalmas igazán, akik 
otthon nem élik át ennek az eseménynek minden mozzanatát. Disznótoros összejövetelt lehet minden településen 
rendezni, de olyan szüreti felvonulást, mint a miénk csak itt és ez teszi Sióagárdot valódi kuriózummá és megőrzi 
annak, ami volt (ez csak 2 évente kerül megrendezésre). 

       Szükségesnek látom továbbra is egy olyan falugondnoki (kvázi TMK, tervszerű megelőző-karbantartó) rendszer 
kialakítását, ami az önkormányzat tulajdonában/üzemeltetésében álló ingatlanok padlásának, tetőszerkezetének, 
ereszcsatornájának, stb állagát folyamatosan, kellő rendszerességgel felügyeli, a nagy károkkal járó bajok kialakulása 
előtt jelzi az elvégzendő munkát, így a megelőző beavatkozás időben elvégezhető. 

        Örvendetes, hogy a képviselőtestületi ülésekről készült felvételeket sokan megnézik, mert többször állítanak 
meg az ott történtekkel kapcsolatos kérdésekkel. Nyilvános ülésekről lévén szó, szívesen venném, ha többen szemé-
lyesen is részt vennének a tanácskozásokon és ott is feltennék kérdéseiket/hozzászólásaikat. 

Csak a FALU!                                                                                                                  Kovács Dénes alpolgármester  

 

             Kedves Falubéliek! 

Sióagárdért tevékenykedhetek a továbbiakban is az Önök jóvoltából. Új szerepben és kibővült fel-
adatokkal dolgozhatok régi és új kedves ismerősökkel, barátokkal a Községért. Igyekszem támogatni 
a Német Nemzetiségi Önkormányzaton és a  Képviselő Testületen keresztül a Falut és a Polgármes-
teri Hivatalt. Úgy érzem együtt tudtunk működni a Polgármester Úrral és a Képviselő Testülettel. 
Köszönöm az eddigi eredményes munkájukat és hasonlókat kívánok nekik a jövőben is. 

       Azért jelentkeztem erre a feladatra, hogy a Falumért mind nagyobb perspektívákban szolgálhas-
sak. Semmilyen olyan jellegű állampolgári aktusban nem vagyok hajlandó részt venni, mely a Lakosok összefogását, 
előre mentelét hátráltatná. 

       Nagyon szeretném, ha rövid távon az Óvodával kapcsolatos felújítási terveink pozitív elbírálást kapnának a pá-
lyázat kiírójánál, és az orvosi rendelő is korszerűbben tudná biztosítani  a tárgyi feltételeket az ellátottak számára. 

Köszönöm Dr. Say István barátomnak a Faluért végzett lelkiismeretes munkáját.  

                                                                                                                                             Maradok tisztelettel,  

                                                                                                                                           Hámoriné Glück Terézia 

        

 Az önkormányzati választások óta eltelt fél év képviselői tapasztalatai 

 Úgy ítélem meg, hogy a település sorsát és lehetőségeit illetően nagyobb viták nélküli összhang 

alakult ki az egész testületben. Az egyes személyi kérdéseket illető látszólagos belső feszültségek 

semmilyen befolyással sem voltak arra, hogy az előttünk álló teendőket egységben szemléljük. 

Miközben rengeteg dologban az érdemi döntés nem helyben van, hanem minden az ország sorsá-

tól, helyzetétől és az annak megfelelő kormányzástól függ, azért hárult az új testületre nem is kis 

és nem is kevés gond. A legmeghatározóbb ezek közül (és ez egy ideig még hatni fog) a csapadék-

víz-elvezetés ügye lett. A magam részéről szerencsésnek tartom, hogy a polgármesterrel az élén a 

testület azonnal felvállalta egy, a legőszintébben tisztázó falugyűlés gyors megtartását, és ott felmérte a pótlólagos 

teendőket, és azokra ígéretet is tett.     A félév során tapasztalatokat szerezhettünk saját működésünk rendjét illetően is. 

Igazolódott, hogy a bizottságok túlméretezett szerepéről hozott döntésünket elhamarkodtuk.  
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     NAPJAINKIG 

        fél év képviselői tapasztalatai 

 A félév ahhoz is elég lett, hogy ezt belássuk, és javító javaslattal tudjunk előállni. 

       Miközben értékelek, őszintén meg kell vallanom, hogy éppen búcsúra készülök. Szeretném megköszönni a vá-

lasztók belém vetett bizalmát, a polgármester és a képviselő társak jó szándékú együttműködését, a Hivatal segítő 

munkáját. Jó fél évvel korábban még magam sem tudhattam, hogy 2015-től milyen országos és megyei megbízatás-

ok várnak, és a családi szerepemből mik hárulnak rám. Azóta a Megyei Közgyűlés megerősített rangos szerepemben, 

a Megyei Értéktár elnöki tisztében, amelyet a Területfejlesztési Bizottságának tagságával is megfejelt. Két országos 

munkacsoportba kaptam felkérést. Úgy érzem ezeknek az elvállalásával többet tudok a lakóhelyemnek segíteni, mint 

ha itt képviselősködöm. Mert a sok párhuzamos feladat – a családi teendők szaporodását is számba véve – bizony 

már nem fér meg egymás mellett. Az utóbbi időben már alig-alig tudtam helyi képviselőségemet lelkiismeretesen 

ellátni. Ezért visszalépek, és átadom a helyemet a Sióagárdért tenni tudó fiatalabb társnak. A község ügyeit pedig 

testületen kívülről is lehetőségeimhez mérten segíteni fogom. 

                                                                                                                                                                    Dr. Say István 

                                                                                                                                                              

A Képviselő-testület elmúlt hat hónapban végzett munkájának értékelése 

A választásokat követően megalakult képviselő-testület munkája nehézkesen indult, az első 

időszakban a falu érdekei helyett az erőviszonyok fitoktatása volt jellemző. Az egyéni törekvé-

sek érvényre juttatása alapján történt döntésekről mára bebizonyosodott, hogy azok rosszak 

voltak, kijavításuk szükséges (bizottságok száma és feladatköre). A mai napig előfordul, hogy 

egyes képviselő társaim a köz érdeke elé helyeznek egyéni érdekeket, és a döntéseket szeret-

nék ezek mentén meghozni, de bízom benne, hogy végül belátják azt, hogy a mi feladatunk, a 

képviselők feladata az, hogy a falu érdekét tartsuk szem előtt, vagyis döntéseinkkel a legtöbb embernek előnyös kö-

rülményeket teremtsünk. A polgármester, mint az egyenlők között első, felelős azért, hogy a testületi munkát irányít-

va munkálkodjon a falu fejlődésén, de ez csak úgy lehetséges, ha a képviselők a viták során kiérlelt döntéshozatal 

után a döntések végrehajtásán dolgoznak, azt képviselik. 

       A kérdésre válaszolva nem kívánok kitérni más területen végzett tevékenységeimre-civil szervezetek, társadalmi 

fórumok-, kapcsolataimra, és azokra a döntésekre, melyeket még az előző képviselő-testület hozott, és a falu életé-

ben hatnak hosszú távon. Nem kívánok ötleteket adni egyes működési területek jobbá tételére, szükséges feladatok 

elvégzésére, csupán a kérdésre való válaszadásra szorítkozom. Reménykedem abban, hogy a képviselő társaimmal 

együtt javítunk munkánkon, hogy a legjobb és legelőnyösebb fejlődési lehetőséget teremtsük meg Sióagárd számára. 

                                                                                           Sióagárd választópolgárainak bizalmából 21 éve képviselő        

                                                                                                                                                                 Háry János  

 

A  szekér döcögve indult, de nagyon hamar kiért a jó minőségű útra, és azóta is zökkenőmentesen halad. 

       Így jellemezném képviselőtestületünk munkáját. Gyakorlatilag csupán az alpolgármester 
személye körül volt nézetkülönbség. A munka ettől függetlenül alpolgármesterek nélkül is meg-
indult, a képviselőtestület munkáját nem hátráltatta, a képviselők egyetértésével születtek meg 
határozataink, döntéseink. 

       Az elmúlt fél évben a megválasztott bizottságok a rábízott feladataikat teljesítették. A testü-
let és ezen belül az egyének munkája a közösség érdekét szolgálja, de ezt talán nem, mint képvi-
selőnek nekem kellene megállapítanom, hanem rólam és rólunk a választóinknak, és a velünk 

dolgozó polgármesternek kellene ezen véleményét kinyilatkoztatnia. 

       Bízom abban, hogy a már zökkenőmentesen működő testületünk valóban megérdemli a közösség érdekében 
végzett munkájának elismerését, én a magam részemről mindent megteszek annak érdekében, hogy választóim és a 
közmegelégedésére cselekedjek. 

                                                                                                                                                       Kökény András István  
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 VÁLASZTÁSTÓL - NAPJAINKIG 
   Az önkormányzati választások óta eltelt fél év képviselői tapasztalatai 

 

          Ezúton is megköszönöm megtisztelő bizalmukat a múlt évi választások kapcsán. Új 
Polgármesterünk lett és Tagjaink a testületben. A tavalyi erősen megterhelt gazdasági évet a 
Polgármesteri Hivatal Vezetői és Dolgozói a vártnál lényegesen sikeresebben zárták le, majd 
még ezeket is felül múlva egy biztonságos és kiegyensúlyozott pénzügyi év elé nézhetünk. 
Tapasztalhatták már ezt a civil szervezeteink és olvashattuk ezt rendes és rendkívüli ellenőr-
zések kiemelkedő minősítéseiben.  

       Mindezek mellett az idén átadásra kerül az elmúlt év, akár évtized,  legnagyobb helyi be-
ruházása, melyben tisztelettel kérem Mindannyiuk együttműködését és türelmét, hogy a Falu 
csapadékvíz elvezetése megnyugtatóan és biztonságosan szolgálhasson minket hosszú távon. 

       A képviselőtestület összetétele sokrétűen alakult, mely hasznos a döntések előkészítésben, meghozatalában és 
építő jellegű sokrétű vitáival a Falu előremenetelét szolgálja. Olyan testületünk alakul ahol mindenki hozzáadja a 
sajátját egy közös célért és egymást megértve, segítve haladunk egy irányba, Sióagárdért. Mindezeket kívánom a 
Falu közösségének is, hisz együtt sikeresebbek lehetünk. 

„ Ahol nincs te, ott nincs én se.” 

       Végül, mondhatom minden sióagárdi nevében, szeretném megköszönni Dr. Say Istvánnak eddigi alázatos, hoz-
záértő és odaadó munkáját, melyet Értünk végzett. 

                                                                                                                                             Hámori Szabolcs Képviselő 

            A MI ÓVODÁNK 

       A sióagárdi óvoda jelenlegi épülete 1957-ben 
nyitotta meg kapuit és az óta áll a település szolgála-
tában. Intézményünk a település központi részén he-
lyezkedik el. Jól megközelíthető autóval, a buszmeg-
álló közvetlenül az intézmény mellett van. 
       Óvodánkban, családias légkörben, barátságosan 
berendezett termekben töltik napjaikat a kicsik és a 
nagyok. Pedagógusaink tapasztalt képzett szakembe-
rek. Fejlesztő pedagógus, hagyományőrző néptánc 
pedagógus, gyógypedagógus. Tárgyi feltételeinket 
évről- évre bővítjük, korszerűsítjük. Korszerű torna-
szobával is büszkélkedhetünk, melynek speciális esz-
közkészlete jó segítője óvodásaink mozgásfejleszté-
sének. A játékos mozgásos tevékenységek fontos 
része a mindennapjainknak. 
       Pedagógiai szemléletünk gyermekközpontú. Tö-
rekszünk minden gyermek sokoldalú megismerésére, 
a gyermekek teljes személyiségének tervszerű, diffe-
renciált fejlesztésére. Hisszük, hogy a 3-7 éves gyer-
mek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége a 
folyamatos és elmélyült játék, amely óvodánkban 
kiemelkedő jelentőségű. A gyermekek alkotó tevé-
kenységei is játékos cselekvések. Különböző tevé-

kenységi formák segítik a kisgyermekeket abban, 
hogy az óvodáskor végére elérjék az iskolai élet 
megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Az óvo-
dás gyermekek életkorához igazítva építjük be a ma-
gyar népi kultúra hagyományait, és a magyar népze-
ne szépségeit az óvodai élet mindennapjaiba. 
Szolgáltatásaink:   

a német idegen nyelvvel való ismerkedés játékos 
keretek között. 

Hagyományőrző néptánc  
Gyógypedagógiai, logopédiai fejlesztés 
Hittan 

 Szervezünk kirándulásokat, ősszel és tavasszal, 
rendszeresen részt veszünk múzeum pedagógiai fog-
lalkozásokon.  
Azoknak a gyermekeknek, akiknek speciális étrendre 
van szüksége (tejfehérje, laktóz, ill. glutén, mentes) 
biztosítani tudjuk a megfelelő diétához kapcsolódó 
étrendet.  

Ismerjük meg egymást!                                                      
 

Tisztelettel: Horváth Andrea  
                           Óvodavezető 

    „Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait.      

Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. 

 Arra, hogy e világban otthonosan mozgó,  

Eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle." 

 - Varga Domokos - 
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            A MI ISKOLÁNK 
      Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola Sióagárd Tagintézménye. 

Tanulólétszám. 34 fő 

Délutáni foglalkozások: 

        Kreatív klub                                                                    
Olvasó kör                                                                     
Dráma                                                                   
Úszásoktatás (Mindennapos testnevelés kereté-
ben)    Hit- és erkölcstan                                                      
Német nép és honismeret 

        Az iskolánk 2005 óta működik tagintézményként és 
bevezette a német nemzetiségi oktatást. 

       2013-tól az iskola fenntartója és működtetője a KLIK 
Szekszárdi Tankerülete. 

       Célunk, hogy tanítványaink nevelő-oktató munkánk 
nyomán, életkorukhoz igazodó, gyermekléptékű feltételek 
között, az adott tárgyi feltételek mellett optimálisan gya-
rapodjanak és fejlődjenek.  

       Továbbá célunk, megmaradásunk, kis falusi iskolánk   

 

 

 

előnyeinek értékeinek megőrzése, továbbvitele. Ez össz-
hangban van a szülői elvárásokkal. 

       Feladatunk az 1-4 osztályos képzésnek megfelelően 
felkészíteni tanulóinkat a továbbhaladásra, hogy kilépve a 
védett, biztonságot adó környezetből tudjon alkalmazkod-
ni a megváltozott körülményekhez.  

       Helyi kapcsolatainkra a kölcsönösség, a támogatás, 
és az összhang a jellemző.  

       A szülőkkel az évek során tudtunk együttgondolkod-
ni, tenni gyermekeinkért.  

       Az önkormányzat komoly áldozatot hozott az iskola 
fennmaradásáért. A képviselő testület lehetőségeihez 
mérten szakmai és anyagi támogatásáról biztosította az 
intézményegységet.  

       Jó a kapcsolat az egyházzal, a civil szervezetekkel, a 
családsegítő szolgálattal, művelődési házzal, könyvtárral. 

       Kiemelten jó a kapcsolat az óvodával, hiszen hasonló 
célokkal és feladatokkal igyekszünk nevelni, oktatni a 
település gyermekeit. A beiskolázás során is nagy segítsé-
günkre vannak. 

                      Szücs Józsefné   Intézményvezető 

  CIVIL SZERVEZETEK 2015-ÉVI TERVEI 

Sióagárd Jövője Alapítvány  
Pap-közben a korlát megújítása 

Civil Ház "emléktábla" Király Anna néniről elnevezve 

Civil Ház homlokzatának díszítése (fehér virágmotívummal kerámiából) 

Civil nap a civil házban, közös munka, közös főzés 

Piactér hangulatának emelése, környékének fejlesztése 

Bokrok, fák ültetése (piachoz, játszótérhez, csapadékvíz elvezető rendszer építése során elvesztett növények pótlása) 

Egységes utcanévtáblák (egyedi anyag, egyedi kialakítás) 

Iskola, óvoda eszközigényének lehetőségek szerinti beszerzése. 

     Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület                                                                                           
A 2015-  ős évre számos programmal készülünk. Elsődlegesen mindenképp szeretnénk a meglévő tánccsoportot megőrizni, 
fenntartani az utánpótlás csoport bevonásával. Egyben legfőbb feladat számunkra a gyermekcsoport megerősítése a létszám 
növelése, illetve a meglévő gyerekek táncszeretetének elmélyítése.  Minden évben , úgy mint az idén is, különböző programo-
kon veszünk részt . 

Május 9  A gyerekekkel Bagra megyünk országos " Hagyományőrző gyerekek találkozója" - ra , ahol a gyerekek játékos 

vetélkedő keretében mutatják be hagyományaikat 

Május 16  Százhalombatta,  Májusi Tánc A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség Gálaműsora  Néptánc fesztivál. 

Amelyen Fülöp Ferenc díjas táncosaink képviselik a tánccsoportot. 

Május 30  Hazaváró , Hagyományok Háza megnyitó ünnepsége, lányok karikázója  

Június 20  Halfőző, fellépés a műsoron 

Július 11  Aratónap, megszervezésre kerül több csoport részvételével az arató verseny, amely színvonalas műsorral zárul.  

Július 26  Művészetek Völgye Kapolcs , Fülöp Ferenc díjas táncosok részvétele     

November  Egyesület bálja, hagyományosan megrendezett műsoros estje 

       Ezen kívül készülünk egy tánctábor megvalósítására Domboriban, az utánpótlás csoport részére. A táborban tánctanulás, 

énektanulás és e mellett sok szabadidő program várja a gyerekeket. 

Felhívás!  A Hagyományőrző Néptánccsoport nagy szeretettel vár minden táncolni, énekelni vágyó             

gyermeket, fiatalt, felnőttet, csütörtökönként a Művelődési Házban tartandó próbájára! 
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  CIVIL SZERVEZETEK 2015-ÉVI TERVEI 
 Sióagárdi Sport Egyesület  

        A  Sióagárdi Sport Egyesület a legrégebben alakult civil szervezet Sióagárdon. Hosszú 
évek óta az önkormányzat, az aktivisták, önkéntes segítők hozzájárulásával működik. Csapa-
taink (felnőtt és utánpótlás) a megye II. Keleti csoportban versenyeznek, szakmai vezetés 
mellett. A 2014/2015. évadban néhány eligazolt játékos mellett újabb csapattagokat is kö-
szönthettünk. Tervünk, hogy ezt a 2015/2016-os évadban is megtehessük és megfelelő számú 
tehetséges játékos legyen a SSE tagja.  

       Az alapvető működési költségeinket –évek óta - támogatja az önkormányzat, melyről eb-
ben az évben is biztosítottak, a képviselő-testület 600 e Ft pályázati támogatást ítélt meg a 

részünkre a civil keret terhére. Nem szabad elfelejteni az Adácsi sportöltözővel kapcsolatos költségek átválla-
lását is, melyet az Egyesületnek nem kell kifizetnie (villany, víz).  

       A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: TAO) rendelkezik a 
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményéről. Ennek keretében immár 3. évben sikeresen pályáz-
tunk az MLSZ-en keresztül. Az SSE részére a TAO_s pályázaton keresztül a szponzor megszerzése után a 
2014/2015-ös évadra két támogatási igazolást állítottak ki a részünkre. 

       A támogatást a Sió-Trans Kft. biztosította, melyhez az önrészt Sióagárd Község Önkormányzata vállalta. En-
nek eredményeképpen az utánpótlás nevelési feladatellátás keretében sporteszközöket, felszereléseket, pálya-
tartozékokat és diagnosztikai eszközt tudunk vásárolni. A tárgyi eszköz beruházás keretén belül pedig, a tavalyi 
évben elkezdődött öltöző felújítás következő üteme kezdődhetett el (öltözőbővítés) illetve az elkészült beton 
lelátóra műanyag székek kerülhetnek. 

       A beruházások és beszerzések a nyár közepére befejeződnek, így Sióagárd egész lakossága számára elérhe-
tő lesz, az ide látogató csapatokat és játékvezetőket méltó körülmények között fogadhatjuk majd. 

A „Többfunkciós Sportpálya” munkálatai 2014-ben befejeződtek, az átadás megtörtént, ezen fejlesztés is a falu 
lakosságát szolgálja. 

      Fontos, hogy a sport lehetősége adott legyen, szeretnénk, ha minél több fiatalt bevonhatnánk és a szabad-
idejüket hasznosan tölthetnék el, emellett a mérkőzéseket látogató szurkolók is jól érezzék magukat. 

Felhívás! 
 
     Ha szeretsz csapatban játszani, ha ki akarod magad próbálni, ha arról álmodsz, hogy focista leszel 
vagy csak a szabadidődet szeretnéd hasznosan eltölteni... Ne habozz, jelentkezz közénk, várunk! Fo-
cizni vágyó fiatalokat várunk, edzési lehetőség minden kedden, csütörtökön és pénteken az adácsi 
focipályán 18 órától! 

                                                                                                                                                            Ódor László  Elnök 

Sióagárd, Leányvárért Egyesület  
 

A Sióagárd Leányvárért Egyesület ebben az esztendőben is olyan programokat kíván megvalósítani, melyek az 
alapszabályban meghatározott célok teljesülését segítik. 

Az önkormányzattal együttműködve közösségi programok szervezésében vesz részt- Községi Borverseny, Tér-
ségi Borverseny, Sió-ment Országos Halfőző verseny, Szüreti Nap, és ebben az évben először a Nyitott Pincék 
rendezvény megtartása. Különös figyelemmel kíséri az elmúlt esztendőkben megvalósított, Borok Vizek Kúriák 
Zöldút a Leányvárt és a települést érintő szakaszának működtetését, az ide látogatók erre a tematikus útra való 
irányítását. 

Kiemelten kíván foglalkozni a Leányvár, mint kulturális és építészeti örökség megőrzésének elősegítésével, a 
rendezési terv felülvizsgálata során ezen érdekek érvényesítésének maradéktalan megvalósításával. Be kell lát-
ni, hogy Sióagárd legfontosabb adottsága a turizmus tekintetében a Leányvár, ezért annak arculatát és értékeit 
megőrizve kívánja elősegíteni elsősorban a borturizmus fejlődését. Tevékenyen elő kívánja segíteni a Leányvár, 
mint pincefalu Megyei Értéktárba való bekerülésének elérését. 

Az önkormányzat által adott támogatás ugyan csekély- mondhatnám méltatlanul alacsony, hiszen több mint öt 
esztendeje nem kapott ilyen támogatást az egyesület - de más források felkutatásával igyekszik az egyesület 
feladatait ellátni. 

Várunk minden olyan javaslatot, mely előreviszi a Leányvár ügyét, és a segítséget is szívesen fogadjuk.                

Háry János Elnök 
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Sióvölgye Horgászegyesület Sióagárd 
       Egyesületünk fő tevékenysége a horgásztagok érdekképviselete, és védelme, a vízpartok rendben tartása, a 
horgászsport szervezése és fejlesztése. A horgászat tisztaságának, sportszerűségének őrzése, a horgászat nép-
szerűsítése, hagyományainak ápolása.                                                                                                                                          
Horgászegyesületünk 1975-ben alakult. 2014 évi taglétszámunk 101 fő.                                                                                         
5 -14 éves: 11 fő (9 fiú, 2 lány),15-18 éves: 1 fő,19-nyugdíjas korig: 50 fő (46 férfi, 4 nő),70 év alatti, nyugdíjas: 26 
fő,70 év feletti nyugdíjas: 8 fő. 

       Női, ifjúsági és nyugdíjas tagjainknak tagdíjkedvezményt adunk. Gyermekhorgászaink és a 70 év feletti tagok 
tagdíjmentesek. Fontos számunkra, hogy szabadidejüket anyagi megterhelés nélkül, sportosan a természetben 
töltsék. 

     Az egyesületünk tagdíjból, támogatásból és pályázati pénzből (ami az utóbbi években nem volt) gazdálkodik. 
2015 évben az önkormányzattól kaptunk civil támogatást: 200.000,- Ft-ot, köszönjük.                                                  
2015 évi terveink:                                                                                                                                                                                 
Elsődleges szempont az utánpótlás nevelése: gyerekhorgászainkat lehetőség szerint horgásztáborba küldjük. 
Fontos a gyermekekkel a horgászat megszerettetése: gyermeknap alkalmából egy gyermekhorgász napot szer-
vezünk (program a következő havi újságban). A halfőző versenyen is szeretnénk a horgászatot a gyermekek 
körében népszerűsíteni. Bízunk benne, amennyiben felkeltjük érdeklődésüket, magával hozzák szüleiket, nagy-
szüleiket is. Várjuk az aktívan dolgozókat és a nyugdíjasokat, nőket, férfiakat egyaránt. 

       Fontos a jó, összetartó közösség: ennek érdekében horgászversenyeket, horgászkirándulásokat szeretnénk 
szervezni az anyagi lehetőségeinkhez mérten. 

       Az idei első horgászversenyünk 2015.04.25.-én lesz Keselyűsi Holt-Sión. 

                                                                                                                                                                                   Pesti Gyuláné  Elnök 
 

„KÖZSÉGÜNKBEN POLGÁRŐRSÉG MŰKÖDIK” 

 Ezzel a felirattal találkozik a község közlekedési határának kezdetét jelző tábla után a falunkba érkező látogató.  

Valóban látható működése polgárőrségünknek – főleg azt követően, hogy a tavalyi évben pályázaton nyertünk 
egy közel 5 millió forintot érő autót, melyet a szükséges megkülönböztető jelvényekkel is elláttunk. 

Az egyesület tevékenységének fő célja a közbiztonság javításához való hozzájárulás, a község lakói vagyonának 
védelme. Feladatunk továbbá a község közterületen lebonyolódó polgári és egyházi rendezvényeinek a biztosí-
tása. Szükség esetén –együttműködési megállapodások alapján közreműködünk az árvíz- és tűzvédelmi felada-
tok ellátásában. 

Egyesületünk 3 középiskolával áll szerződéses viszonyban mely alapján községünk középiskolásai a részükre 
kötelezően előirt 50 órás közösségi szolgálatot egyesületünknél is letölthetik. (Jelenleg 4 fő tölti, akik közül ket-
ten már az előirt óramennyiséget kitöltötték.) 

Mint említettem látványos tevékenységgel a község lakói döntően a rendezvények során találkoznak, ami főleg 
a forgalom irányitásban testesül meg. Ritkábban találkozunk a rendszeres hétvégi, éjszakai szolgálatok alkalmá-
val, a falu lakosságával, így nem látják, amikor idegen gépjárműveket, gyanúsan viselkedő személyeket 
„terelünk el” a községből vagy a Leányvárból, de a fagyhaláltól is mentettünk már meg parton elalvó horgászt 
is. Természetesen a rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás alapján a szolgálat alatt begyűjtött in-
formációk célba juttatása megoldott. Több esetben előfordult, hogy telefonon felhívtak napközben bennünket 
idegen gyanúsan viselkedő személyek megjelenésekor. Büszkén elmondhatjuk, a reagálási időnk nagyon rövid, 
perceken belül a helyszínre érkezünk. Tapasztaltuk, hogy kevesen tudják elérhetőségünket, ezért kértük, a helyi 
lapban, mint közérdekű szám szintén szerepeljen. 

A múlt év vége felé vezettük be, hogy havonta egy alkalommal felmérjük szolgáltunk ideje alatt a község közvi-
lágításának állapotát, a hiányosságokat jelezzük az Eon felé, aminek „látható” eredményei is vannak. 

A fenti felsorolt feladatok ellátást továbbra is vállaljuk, az működési kötelezettségeink között szerepel. Tervez-
zük – a hálózat kiépítése után – a kamerarendszer működtetésének átvételét, működésének ellenőrzését 

                                                                                                                                                                                        Kökény András Elnök 

Sióagárdi Torna Egyesület (SIÓ-GYM) 

Az egyesületet 1999-ben alapítottuk. Székhelyünk az iskola volt alsó tagozata. Kezdetben saját készítésű gépeink, 
edzőpadjaink, súlyzóink voltak, de pályázatok révén folyamatosan bővítettük a gépparkunkat, és a felszerelésünket. 
A gépek mellett a terem külalakjára is sok gondot fordítottunk, folyamatosan fejlesztettük, csinosítgattuk. A taglét-
szám 25-30 fő, de bizonyos időszakokban eléri a 40-45 főt is. Abban biztos vagyok, hogy ilyen szintű konditeremmel 
nem sok hasonló település rendelkezik az országban.  Sajnos az utóbbi 4-5 évben a gépparkunkat már nem tudtuk 
tovább fejleszteni, mert a jelenlegi helyünket kinőttük. 

2015-ös terveink  A Polgármesteri Hivataltól ígéretet kaptunk a terem bővítésének megoldására. Ha ez megvalósul, 
akkor a kapott támogatásból és esetleg egyéb pályázatokból szeretnénk még egy-két gépet, kiegészítőket és egyéb 
felszereléseket vásárolni.                                                                                                                               Finta Péter  



KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATAL  

SIÓAGÁRDI KIRENDELTSÉGE 

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, Tel: 06-20/9470258  
Helyettes háziorvos: Dr. Kovács Éva 

Hétfő, szerda, péntek:  12.00-14.00 

Kedd, csütörtök:  11.00-13.00 
vérvétel:      csütörtök:  8.00-10.00  

VÉDŐNŐ 

Szabó Kata 
Tel: 30-2758-472, 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: 15-19,  csütörtök: 15-19 óra 

Szombat: 8-10 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ 
Cím: Kossuth u. 1.  
Vezető: Tamás Edina 

Tel: 74/437-309  

Email: muvhaz@sioagard.hu 

A Teleház nyitva tartása: 

Hétfő: 8-16 

Kedd: 8-12 és 15-19 óra 
Szerda: 8-16 

Csütörtök:8-12 és 15-19 óra 

Péntek: 8-14 
Szombat: 8-10 

Falugazdász fogadóórája 

Kedd: 13.00-16.00 
 

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 
 

POLGÁRŐRSÉG 

Kökény András 

Tel:20/2316-999 
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Érdekes filmet láttam nem régen. Sötétben a világ volt a címe A film meséje szerint egy 
tudós régész ásatásokat végez Jeruzsálemben a Golgota környékén. Az egyik nap beje-
lenti: megtaláltam Jézus sírját, Arimateai József sírkamráját és a sír nem volt üres. Egy 
múmia feküdt benne, Krisztus holtteste, amit bárkinek meg tudok mutatni. A rádió, a 
televízió, a sajtó azonnal fölkapta a hírt és világgá kürtöli a szenzációt: megtalálták 
Krisztus holttestét, illetve csontvázát. Kíváncsi turisták özönlenek Jeruzsálembe, min-
denki látni akarja a különös leletet. A kíváncsiskodók tömegén túl azonban sokkal na-
gyobb a megrendült, a kétségbeesett emberek tömege. A hír hallatára, amely szerint 
Jézus nem támadt föl, valami sötét fátyol, szemfödő borul a világra. Mindenki, aki eddig 

Krisztust hirdette, egyszerre elhallgat. Mindenki, aki eddig Jézusba vetette reményét, kétségbeesik. 
Bezárják a templomokat, lebontják a katedrálisokat, ledöntik az útszéli kereszteket. A csalódott emberek 
elégetik a múzeumokban található Krisztusképeket. A hithirdetők hazatérnek, a papok is más foglalko-
zás után néznek. Sötétség borul a világra, mert kialudt a legszebb remény csillaga. A film azzal végződik, 
hogy a haldokló  égész bevallja hazugságát: Krisztus sírját valóban üresen találta. 

Ez a történet, jóllehet az emberi képzelet szülötte, találóan érzékelteti azt az igazságot, hogy 
milyen roppant jelentőségű Krisztus föltámadása. Fölismerte ezt már Pál apostol is, aki nyíltan kijelentet-
te híveinek: Ha Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a mi igehirdetésünk s hiábavaló a ti hitetek. Az emlí-
tett film szerzője nagyon helyesen ismerte föl Jézus föltámadásának jelentőségét, de azt a valóságot is, 
hogy a mai világban inkább, mint valaha roppant erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy Jézus 
föltámadása helyett halálát bizonyítsák. Sokan úgy vélekednek napjainkban, hogy az emberiség nagy-
szerű jövője, boldogsága attól függ, hogy sikerül-e a „megölt Istent" véglegesen eltemetni. Buzgólkod-
nak a temetkezési vállalkozók, újabb és újabb gyászjelentéseket fogalmaznak Isten haláláról. Ki kell irta-
ni a kereszteket, el kell némítani az evangéliumokat, múzeummá kell átalakítani a templomokat! Krisztus 
maradjon a sírjában végérvényesen és ne hitegessék állítólagos föltámadásával az örök életre vágyó em-
beriséget. Meg kell halnia Istennek, hogy az ember szabad és igazán nagy lehessen. Ezt hirdetik szerte a 
világon, de kivétel nélkül valamennyien adósok maradnak a bizonyítékokkal. Nincs senki a világon, aki 
bebizonyíthatná, hogy az evangéliumi üzenet kárára van az emberiségnek. Nincs senki a világon, aki 
bebizonyítaná, hogy Krisztus nem támadt fel halottaiból és az apostolok közönséges csalók voltak. Nincs 
senki a világon, aki szebb eszméket hirdetne és nagyobbra hívná az embert, mint Jézus Krisztus. Nincs 
senki a világon, aki tisztább erkölcsöt hirdetne Krisztus erkölcsénél. Nincs senki a világon, aki be tudná 
bizonyítani, hogy az emberek megjobbítására van jobb kovász, mint Jézus tanítása. Nincs senki a vilá-
gon, aki bebizonyítaná, hogy van az emberiségnek önzetlenebb barátja annál a Krisztusnál, aki életét 
áldozta övéiért. Az ember sohasem lesz olyan szép, olyan tiszta és igaz, mintha Krisztust ölti magára. Ezt 
ragyogóan bizonyítják azok a szentek, akik komolyan vették és valóra váltották az evangéliumot. 

Húsvét ünnepén azért is megyünk közös otthonunkba, a templomba, hogy megizmosodjunk 
ebben a hitünkben. És még valamiért! Nem elegendő húsvét ünnepén annak örvendeznünk, hogy való-
ban fültámadt az Úr és ezzel utat nyitott a mi föltámadásunknak is. Az apostolok, a tanítványok, a jám-
bor asszonyok nemcsak azért örülnek, mert Jézus föltámadt, hanem hogy Vele együtt ők is föltámadtak. 
Létezik ezen a világon túl egy másik dimenzíóju élet. Nézzétek az emmauszi tanítványokat, akik halott 
hittel elhagyják Jeruzsálem városát! Gondoljatok a csüggedt apostolokra, akik félve tanácskoztak zárt 
ajtók mögött, hogy ezek után mitévők legyenek. Bennük is meghalt a lelkesedés, a Jézusba vetett hit. 
Nézzétek a jámbor asszonyokat, akik kora reggel a sírhoz mennek és egy halottat keresnek. Az ő szá-
mukra meghalt Krisztus. És mi történik húsvét ünnepén ? Mikor megpillantják a megdicsőült, föltámadt 
Urat, vele együtt ők is föltámadnak. A csüggedés, a kétségbeesés, a tagadás, a halotthívés sírjából. Krisz-
tus azért támadt föl húsvétkor, hogy vele együtt tanítványai is Föltámadjanak. Krisztus azért támadt föl 
Jeruzsálemben, hogy velünk együtt föltámadhasson.  

Nemde emlékeztek arra, hogy Jézus temetése után a főpap lepecsételte Jézus sírját és Pilátus-
tól katonákat kért őrzésére. Bizonyára emlékeztek Jézus jövendölésére, amely szerint harmadnapon 
föltámad. Balga módon azt gondolták, hogy egy szikla, egy pecsét és néhány katona elegendő lesz a 
jövendölés meghiúsítására. Sajnos, sokan ma is ezt gondolják. Ezért van az, hogyha Jézusét nem is, de a 
mi föltámadásunkat sok minden hátráltatja. Ha az ember belenéz községünk életébe, rengeteg halott 
hitű emberrel találkozik. Olyanokkal, akik Krisztus sírjává lettek. S vajon mi gátolja föltámadásukat? Elő-
ször is egy hatalmas szikla, ez pedig a közömbösség Jézus és a hit iránt. Az embereket lenyűgözi színes, 
tarka, gazdag világunk és könnyen megfeledkeznek a hit dolgairól. Nem akarják elnémítani a harangszót, 
nem akarják eltüntetni a kereszteket, nem akarják bezárni a templomot, de mindez őket nem érdekli. Ezt 
a magatartásukat megerősíti a vallástalan közszellem, amely fennen hirdeti Isten halálát.   

   A másik akadálya föltámadásunknak a katonák, az emberektől való félelem. Tagadhatatlan, 
hogy a félelem a gonoszság hálója. Az emberek rengeteg jót mulasztanak el és rengeteg rosszat tesznek 
félelemből. Mily sokan féltették életüket, karrierjüket a hitleri Németországban és félelemből tömeggyil-
kosok lettek. Végrehajtották a bűnös parancsokat, mert féltek. Milyen sok ember hitét kioltja a félelem. 
Pedig, aki fél, az nem erős és így nem is méltó a győzelmet jelentő föltámadásra. Mi gátolja még föltáma-
dásunkat? A pecsét, amelyet nem a főpap, de a bűn üt a lelkünkre. Ezeknek is hátat kell fordítanunk, hogy 
Krisztussal együtt új életre támadhassunk. 

Húsvét ünnepén mindnyájan lelkesen énekeljük: Krisztus föltámadott! örömünk azonban csak 
akkor lesz igazi, ha jómagunk is föltámadunk. Erre megvan a lehetőségünk. Hiszen Jézus azért támadt 
föl egyszer Jeruzsálemben, hogy itt is föltámadhasson. Föltámadni, átváltozni, megdicsőülni, ez a mi 
húsvéti programunk. A közömbösség halálából a hit életére. A félelem halálából a bátor hitvallás életére. 
A gyűlölködés halálából a szeretet életére. A bűn halálából a kegyelem életére. De szép is lenne!                             
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Kedves Szülők és Gyerekek! 

Minden szerdán 10:00-11:30-ig  működik 

a Baba-Mama klub/Játszóház. Szeretettel 

várok minden érdeklődőt.  
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(1928)                                    

Fejős Katalin (1927)
Nyugodjanak Békében! 
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