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Kedves Falubelim! 

Egy olyan dologra szeretném felhívni a figyelmet, ami szerintem talán az egész települé-

sünk sorsát meg tudja változtatni. Ez pedig az elkövetkező pár év fejlesztései, beruházásai 

ami Sióagárdhoz köthetők.  

Az első és talán a legfontosabb, hogy a kormány rábólintott a Sió-projekt tervre. Ez azt je-

lenti, hogy több tíz milliárd forintot szán a Sió-csatorna fejlesztésére. A cél természetesen a 

szabadidő és a turizmus fejlesztése. A projekt fő célja, hogy a Balatont összekösse a Duná-

val. Ez magába foglalja egy Siófok - Keselyűs bicikli utat, ami végig a töltésen haladna. 

Aki jártas ebben vagy hallott róla a balatoni bicikli körút már most is rengeteg turistát vonz, 

és a szezonban szinte tömegek használják azt. Ezeket a turistákat szeretnék elcsábítani a Sió 

folyásának útvonalán. A másik fő célcsoport pedig a vízi turizmus, amit a Sió kotrásával, 

hajózhatóvá tételével akarnak vonzóvá tenni. Ezekhez kikötőket és egyéb szolgáltatásokat 

terveznek. Kevés olyan szép, nyugodt folyó van hazánkban, mint a Sió, ami tömegeket tud 

vonzani. Egy jó társaságnak, családoknak egyaránt.  

E mellett tervezés alatt van egy zarándokút létrehozása, ami a Duna partról indulna és a Sió 

vonala mentén Fejér megyéig menne. A zarándokút összekapcsolná a már meglévő Mária-

gyűdi utat Fejér megyével.  Számunkra ebben is van lehetőség, mivel a megállóknál eddig 

is támogatták a turista látványosságok, szállások létrehozását. Tudomásom van még más 

turizmus fejlesztésről is, ami Sióagárdot érinti, arról viszont csak akkor tudunk tájékoztatást 

adni, ha már biztos lesz.  

Ezek a fejlesztések is mutatják, hogy sok idelátogatóval, átutazóval számolhatunk. A leg-

fontosabb feladatunk, nekünk mint Önkormányzatnak, hogy a legjobb feltételeket próbáljuk 

megteremteni településünknek, de ugye nem csak Önkormányzat van. Várjuk és támoga-

tunk minden vállalkozást, civil szervezetet, magánszemélyt, aki ebben részt kíván venni.  

Nekik főleg a most megnyíló pályázatokat ajánlanám figyelmükbe, mert azok tudják, segí-

tik az elképzeléseik megvalósítását. Mert ahogy látszik, kereslet lesz.  Nekünk az a dol-

gunk, hogy a kínálás is meglegyen! Legfontosabb feladat, hogy rövidebb-hosszabb időre 

meg tudjuk állítani a kertünk alatt lévő turistaforgalmat.   

Ha együtt tudunk és akarunk dolgozni a következő egy-két évben, mindenkit beleértve, egy 

olyan jövő alapjait tudnánk lerakni, ami hosszú távra is anyagi, erkölcsi erősödést jelentene 

Sióagárd számára.  

Továbbra is azt mondom, hogy „Együtt Sióagárdért”! 

 

      Gerő Attila 

                                                    Sióagárd Polgármestere 
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  Iskolai farsang 
   Az iskola tornaterme farsangi mulatság helyszí-
ne volt. Kicsik és nagyok egyaránt jókedvű, vidám han-
gulatú délutánt töltöttek együtt. A jelmezes felvonulás 
után közös játékra hívták az ördög jelmezbe öltözött 
pedagógusok tanítványaikat.  Majd finom sütemények, 
italok fogyasztása közben lehetőség volt egy kis beszél-
getésre is. A szülők és támogatók jóvoltából sok aján-
dékot lehetett nyerni a tombolán.   A jelmezes verseny 
eredményhirdetést követően kedvenc zenéikre táncol-
hattak a rendezvény résztvevői. 
          Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szü-
lőknek, nagyszülőknek és mindazoknak, akik támogatá-
sukkal lehetővé tették a gyermekek számára ezt a kelle-
mes délutánt! 

Farsang az Óvodában 
                  
           Elérkezett a Farsang ideje az óvodába is. Minden kis 
ovisunk magára öltötte  helyes kis jelmezét és nagy izgatott-
sággal várták a bohócot,  akinek műsorát mindannyian tátott 
szájjal a szőnyegen ülve  néztek végig.  
            Az előadás fénypontja egy leánykérés volt, de a kislány 
sajnos nemet mondott neki, ezért aztán a mi bohócunk bánatá-
ban lufi kardot csinált a kisfiúknak, a kislányok  pedig mind-
annyian  lufi kutyusokat kaptak. Ezután következett a gyer-
mekzsúr majd jött a délutáni szieszta. Mindannyian nagyon jól 
szórakoztak! 
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NÉHÁNY SZÓT A 

POLGÁRŐRSÉGRŐL 
 
         Egyre többször találkozhatnak a falu és a Le-
ányvár utcáin a „POLGÁRŐRSÉG” feliratú gépjár-
művel. Miért alakult a polgárőrség, mi a célja? 

        A polgárőrséget 25 évvel ezelőtt a közbiztonság 
és a közrend megszilárdításának segítésére hozták 
létre. Abban az időben már megszűntek azok a szer-
vezetek, amelyek a rendőrség munkáját közvetlenül 
segítették, és félig militáris szervezetek voltak.  
Olyan szervezetben gondolkodtak, mely összekötő 
kapocs szerepét is betöltheti a rendőrség és a lakos-
ság között, megkönnyíti az információk áramlását, 
közvetlen kapcsolatban van a lakossággal, és aktívan 
bevonható a közbiztonsági és közrendvédelmi fel-
adatok megoldásába, kizárólagosan önkéntes, ellen-
szolgáltatás nélkül szolgálati feladatokat ellátó tagja-
in keresztül. 

2011-ben új törvényt alkottak, ami a polgárőrségről 
szól, mely 2013. évben lépett hatályba. Meghatároz-
ták a polgárőrség célját, feladatait. Így a közbizton-
ság, közrend őrzése, a járőrözés, a kutatás, figyelő 
szolgálat, esetlegesen objektum, vagy vagyontárgy 
átmeneti őrzése, a rendkívüli helyzetekben, illetve 
rendezvényeken a rendfenntartás, forgalomirányítás, 
a katasztrófavédelmi feladatok, közreműködés a 
bűnmegelőzésben, de a természetvédelem is besoro-
lásra került.  

          Sióagárdon 2003-ban alakult meg a helyi szer-
vezet, mely azóta is működik, és ezt a faluba érve 
tábla is jelzi. 

         Ami látható tevékenységünkből az inkább a 
nappali időszakban rendezvények biztosítása, forga-
lomirányítás. Kérés nélkül irányítjuk a forgalmat az 
egyházi körmenetek alakalmával, de közreműköd-
tünk a Márton napi felvonulás, a halfőző verseny 
forgalom irányításában és a kétévente megtartott 
szüreti felvonulás biztosításában is. Rendőri kérésre 
jelen vagyunk az állami ünnepeken, illetve a temető 
előtt, és a temetőben halottak napja, illetve minden-
szentek alkalmával. Egyesületünk eredményesen 
részt vett a tavaly április 27-én elkóborolt kisgyer-
mek felkutatásában, sőt „megelőzve” a rendőrséget 
mi észleltük tartózkodási helyét, így hamarosan ha-
zakerülhetett. Rendszeresen járőrözünk a hétvége-
ken az éjszakai órákban a falu bel-és külterületén, 
2015.évben 1543 óra szolgálati időt teljesítettek tag-
jaink. 

          Jelentősen megkönnyítjük középiskolás diák-
jaink közösségi szolgálatának ellátását azzal, hogy 
nálunk is letölthető az 50 óra, így helyben találnak 
megoldást kötelező feladataik teljesítésére. 

          Bűnmegelőzési feladataink során megjele-
nünk, amikor idegenek járják a falut, bár megjegyez-
zük, hogy a jelenlegi jogszabályok nem tiltják a        

 

házalást. Itt hívnánk fel a figyelmet, hogy a lakóház-
ba, vagy az ehhez tartozó bekerített helyre idegene-
ket ne engedjünk be, ne mutogassuk, meg mink van, 
és a lehető legkevesebbet áruljunk el családunkról. 
Gyakran előfordul, hogy a házalók ismerősre, barát-
ra hivatkoznak a bizalom elnyerése érdekében és így 
kínálják termékeiket eladásra. Mielőtt bármit vásá-
rolnánk, győződjünk meg a hivatkozás valódiságá-
ról. Utólag már nagyon keveset tehetünk, illetve a 
rendőrségnek esetenként több hónapos nyomozásra 
van szüksége ahhoz, hogy a csalókat felderítse, fele-
lősségre vonja. 

          Állandóan visszatérő probléma a kapu- és la-
káskulcsok látható, vagy éppen könnyen felfedezhe-
tő helyen történő elhelyezése. Ne hagyjuk hozzáfér-
hető helyen a kapu és lakáskulcsokat, főleg most 
figyeljünk erre. Közelednek a tavaszi kerti munkák 
és hajlamosak vagyunk vagy a kapu, vagy a lakás, 
vagy mindkettő nyitva hagyására. A besurranó tol-
vajok nagyon gyorsak, és mire észrevesszük mi tör-
tént már nincsenek is a faluban. Lehet, hogy nem 
tudjuk megakadályozni a betöréseket, de minden-
képpen nehezítsük meg a behatolást. A zárt ajtó, 
vagy a behatolás megnehezítése sokszor a betörőket 
a cselekmény abba hagyására ösztönzi. 

          Az utóbbi időben elterjedt, hogy unokák bal-
esete, vagy gépjárműve meghibásodása miatt telefo-
non keresik fel az idős embereket. Unokaként, vagy 
éppen a sérült „beszélni nem tudó” unoka helyett 
barátként bemutatkozva – hivatkozva a rossz vételi 
viszonyok, eltorzult hangon – kérnek támogatást az-
zal, hogy valakit küldenek segítségért, illetve pén-
zért. Kérjük, ellenőrizzék az unoka visszahívásával a 
történetek valóságosságát, illetve ellenőriztessék le 
családtagjaikkal az előadottakat. 

          Nem tudunk mindenütt ott lenni, de figyeljünk 
egymásra, a szomszédjainkra. Aki hosszabb ideig 
távol van a lakásától, kérje meg valamelyik szom-
szédját, ismerősét, hogy a postaládába bedobott le-
veleket, újságokat, szórólapokat távolítsa el, mert az 
agyongyömöszölt postaláda csalogatja a betörőket. 

Felhívom – főleg a fiatalok figyelmét – a szelfizésre. 
Külföldön, de akár belföldi nyaralás során készített 
fényképeket a mai technikai lehetőségekkel azonnal 
fel tudjuk rakni a világhálóra. A bűnözőknek csak 
azt kell figyelni, hogy a kiszemelt személyek éppen 
hol tartózkodnak. A fényképek alapján rövid időn 
belül nem érhetnek haza és nincs otthon senki. A 
képeket, ha lehet – amíg nem tartózkodunk otthon – 
csak a megbízható szűk baráti körnek töltsük fel. 

           Nem véletlenül került a helyi krónikába a 
közérdekű telefonszámok közé a polgárőrség elérhe-
tősége sem. A telefon éjjel-nappal elérhető, és még 
akkor is igyekszünk a felkérésnek eleget tenni, ha 
éppen nem tartózkodunk a faluban. Rövid időn belül 
megtaláljuk azokat a személyeket, akik intézkedhet-
nek, illetve megkeressük az arra illetékeseket.  

Köszönöm figyelmüket. 

Kökény András egyesületi elnök 
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             Az előző számban a Karib tengeri Kis Antillák északi szigetei felé tartottunk. Eljutottunk Saint 
Martinra. A kicsi sziget francia és holland fennhatóság alatt áll, akik a legenda szerint a következő mód-
szert választották a sziget megosztására. A francia északról indult egy üveg jó borral, a holland délről egy 
üveg Ginnel a kezében. Ahol találkoztak, ott húzták meg a határt. A bohémabb holland az erősebb italtól 
lassabban haladt, ezért a francia terület kicsit nagyobb. A kicsi sziget komoly nemzetközi repteret tart fenn. 
Az internet világában jól ismert a Maho beach neve. Ez egy homokos strand a reptér kifutópályája alatt. A 
leszálló gépek a strandolók feje fölött pár méterrel húznak el. A felszálló gépek hajtómű szele pedig a ten-
gerbe repíti az óvatlanokat. Egész nap folyik itt a bolondozás.  
          A játékos napokat komolyabb megpróbáltatások követték. Amit felfelé a szigetsoron két hónap alatt 

tettünk meg, arra visszafelé egy hetünk volt. Erős széllel 
szemben. Saint Luciára érve autót kellett szereznünk, mert a 
sziget reptere a túlsó oldalán volt. Dórára várás izgalmát így 
az is tetézte, hogy rossz minőségű hegyi utakon kellett 
150  km-t vezetnünk. A közlekedés az angol rendszer sze-
rinti, tehát a kocsikban a jobb oldalon van a kormány és az 
út "rossz" oldalán kell vezetni. Szoktuk mondani, hogy nem 
is az óceánok átvitorlázása az igazi kaland, hanem minden 
más ami ezzel jár. De sikerrel keresztül autóztunk a dzsun-
gelen és három órás késéssel Dóra gépe is megérkezett. A 
találkozás örömét leírni szavakkal nem lehet. Miután vissza-
fele sötétben is megtettük az utat, már csak be kellett 
cuccolnunk az öbölben horgonyon álló hajónkra. Ez két for-
dulót jelentett a csónakkal az éjszakában. 
          Dórának hagytunk egy pár napot mielőtt tovább indul-
tunk, hogy megszokja az új életteret és a hajós környezetet. 
Egy rutin orvosi vizsgálatra is szükségünk volt, melynek 
elintézése napokat vett igénybe, miközben ismét sok lehető-
ségünk adódott a helyi viszonyok megismerésére. De jól fel 

kellett készülnünk, mert nehéz szakasz várt ránk Panamáig. 
          Kicsit az útvonalról. Ha megállás nélkül hajózunk innen Panamába, az kb. 10 napos utat jelent Vene-
zuela és Kolumbia parjai előtt. Venezuela gyönyörű, de igen veszélyes ország, ahol a törvényt a drogban-
dák írják. Kolumbia hasonló, de fővárosáról Cartagénáról ódákat zengenek a vitorlázók. Előtte viszont egy 
rossz hírű tengerrész húzódik, erős szelekkel, áramlatokkal és hajótörő hullámokkal. Ezt az aktuális szél 
előrejelzések és később Panamában egy pórul járt dán vitorlás is megerősítette. De a frissen érkezett Dórá-
val nonstop megtenni az utat nem akartuk. Egy életre elvehettük volna a kedvét a hajózástól és fenn állt 
volna a lehetősége, hogy Panamában  - ha egyszer elérjük - faképnél hagy bennünket. Mindezeket jól át-
gondolva ezért úgy döntöttünk, hogy megállunk a szintén Hollandiához tartozó Bonaire szigetén, majd on-
nan már megállás nélkül, messze elkerülve a veszélyes kolumbiai partokat vitorlázunk Panamába.  
          Bonaire víz alatti világa egy csoda. Ottlé-
tünk alatt időnk nagy részében a vízen és a víz alatt 
lebegtünk és csodáltuk a korallpadok élővilágát. 
Megismerkedtünk egy helyi holland asszonnyal, 
aki vizilabdásként párszor járt Magyarországon. 
Magyar nyelvismerete válogatott káromkodásokra 
terjedt ki. Jól elszórakoztatott bennünket. Mivel 
már sokadszor találkoztunk ezzel a jelenséggel, azt 
kell hinnünk, hogy nyelvünk hiánypótló szerepet 
tölt be ezen a téren a nagyvilágban. 
         A Panamáig tartó szakasz valóban a legnehe-
zebb volt. Erős szél, óriási hullámok "játszottak a 
mi kedvünkkel". Különösen az az éjszaka, amikor 
nem tudtam egy percet sem aludni, mert nem lehe-
tett a hajót magára vagy a lányokra hagyni. Mire 
feljött a nap csökkent kissé a szél és látszott, hogy 
az orrvitorlát a drótkötélhez rögzítő bronz kapcsok 
közül három eltörött. Soha ilyen nem történt előtte 
és azóta sem. Volt tartalék.  
 

         ÚTBAN A MÁSODIK 

                ÓCEÁN FELÉ 

        Kirándulás Klein  Bonaire-en 

                  Klein Bonaire víz alatti világa 



    5 

       Egy csoda helyre érkeztünk ismét meg. Egy szigetvilág ami Panamához tartozik. A kuna indiánok 
földje. Aprócska homokszigteken egy-két házikó. Az asszonyok kézimunkáznak, a férfiak halásznak és a 
veteményest gondozzák. Vízi járművük fatörzsből kivályt kenu. Csak ritkán mennek a szárazföldre. Eladni 
a hímzéseket és ott temetkeznek. Van persze egy két falu is. Pálmalevél kunyhókkal. Sok gyerekkel. Egy-
egy emberről is csak akkor derül ki, hogy nem gyerek, amikor megfordul és meglátjuk az arcát. A termete 
alapján nem, olyan kis növésűek. A homokos utakat és a portákat tisztán tartják, így a disznóól és a wc a 
víz fölé érnek. Az óceán elviszi a szennyeződést. Áram csak napelemekből, víz pedig az esővízgyűjtő cisz-
ternákból van a faluban. A zsúfolt falucska legnagyobb szabad tere az iskola focipályája. Itt ücsörög a falu 
népe és éli a közösségi életet. Az asszonyok itt is varrnak. A férfiak napközben a vízen vannak. Itt nyer 
igazán értelmet az "aki nem dolgozik az nem is eszik" mondás.  
           Mint mindig itt is kevesebbet maradtunk mint szerettünk volna. Egy éjszaka alatt átvitorláztunk a 
Panama csatorna bejáratához Colon-ba. Napkeltére értük el a kikötő bejáratát és hajóóriások között szlalo-
moztunk be a gigantikus kőgátak védelmébe. A Panama csatornát az amerikaiak építették, de a kilencvenes 
évek elején visszaadták az üzemeltetését Panamának. A világ műszaki csodáinak egyike. Még most is az 
eredeti elektromechanikus berendezések működtetik a zsilipeket. Semmi számítógépes vezérlés. Már van-
nak akkora konténerszállító hajók, melyek nem férnek be a zsilipekbe. Nekik most épülnek az újak.  

           Számunkra az átkelés és annak megszervezése két he-
tet vett igénybe. Ez idő alatt sem unatkoztunk. Fel kellett ké-
szülni a következő Csendes óceáni szakaszra. Vízumot, hajó-
zási engedélyt kellett intézni. Bejelentkezni a Csatorna Ható-
ságnál az átkelésre, melynek keretében felmérték a hajónkat 
is. Az átkelés idejére speciálisan hosszú kikötő köteleket kel-
lett bérelnünk. A zsilipelések során a hajó kapitányán kívül 
egy révkapitány tartózkodik a hajón és négy kötélkezelőnek 
is rendelkezésre kell állnia. Ezért nekünk Era és Dóra mellé 
két további embert kellett találnunk. A vitorlázók általában 
kisegítik egymást ebben. Mi egy svéd srácot és egy angol há-
zaspárt találtunk, akik kvártély és élelmezés fejében velünk 
tartottak az átkelés két napjára. Közben sokat ismerkedtünk 
más vitorlázókkal. Találkoztunk legendás hajókkal és világjá-
rókkal. Köztük - miért is ne - magyar származásúakkal is. Itt 
ismerkedtünk meg olyanokkal, akikkel később a Csendes 

óceánon már barátként üdvözöltük egymást és sok szép napot töltöttünk együtt. A vitorláskikötő medencé-
jében Dani fiunk is megtette első önálló karcsapásait. Megtanult úszni.  
           A csatorna átkelés napja is eljött. Délután négykor kiálltunk horgonyra, egy kijelölt helyre ahol fe-
délzetre vettük a révkapitányt. Innen egy nagy konténer szállító hajó mögé, már sötétben álltunk be az első 
zsilipkamrába. Gyorsan csukódtak mögöttünk az óriás acél kapuk. Negyed óra elteltével, már a következő 
zsilipkamrában voltunk, tíz méterrel magasabban. A kötélkezelők feladata nagyon fontos, hiszen az ör-
vénylő vízben négy irányban kell a hajót a zsilipkamra közepén tartani, miközben gyorsan emelkedik a 
vízszint. A nagy hajókat négy mozdony tartja meg. Vannak méretek. Megúsztuk baleset nélkül. Három zsi-
lip után harminc méterrel magasabban egy bójára álltunk éjszakára. Másnap egy másik révkapitány érke-
zett, akivel egy nap alatt átszeltük a tavat és ismét három zsilipben leereszkedtünk a Csendes óceán szintjé-
re.  
          Ezzel megérkeztünk egy új világba. Panamát elhagyva várt ránk a végtelen víz és a szigetvilág. Fel-
foghatatlan távolságok, szépségek, élmények. Utólag is azok, de ekkor még csak nem is sejtettük, hogy mi 
vár ránk. Kis család a kis hajón ismét nekivágott a nagy kékségnek. Immár a második óceánnak.  

   Írta: Horváth Attila 

 Élő Népművészet 

XVI. Országos Népművészeti Kiállítás 
Néprajzi Múzeum 

 
            A XVI. Országos Népművészeti Kiállítás pályázati felhívására 
egyéni alkotóként pályázott Finta Mihályné hímzés kategóriában. A pályá-
zatot a Hagyományok Háza, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Népművészeti Egyesületek Szövetsége írta ki. A kiállítást 5 évente rende-
zik meg. A zsűri mintegy 450 kézműves alkotó, alkotó közösség közel 
1700 alkotását válogatta be az országos kiállításra, köztük Finta Mihályné 
Sióagárdi hímzés alkotásait is. „ A népművészetet a néphagyományt ápol-
nunk kell… - szokásunk mondani. Mit is jelent ez? Így javítanám: nem 
ápolni kell, hanem meg kell tanulni, majd az ápol minket…”    
         / Andrásfalvy Bertalan  kiállítást megnyitó beköszöntő szövegéből/ 
 

A kiállítás megtekinthető 2016. Március 27-ig, 
   Hétfő kivételével 10-18 óráig 

  Panama városban sajnos nem idézhettünk sokat 
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           VÉDŐOLTÁS -  
          BEADASSAM?   
 
               Napjainkban egyre inkább előtérbe kerülnek a védőol-
tások, melyekről nagyon vegyes információk közvetítődnek fe-
lénk. Egy részük arról szól, adassuk be, mert fontos! Egy másik 
részük pedig, azokat az információkat helyezi előtérbe, hogy mi-
ért ne tegyük! 
            Védőnőként én nem dönthetek senki helyett, ezt a döntést 

mindenkinek saját magának kell meghoznia a maga, vagy gyermeke érdekeit szem előtt tartva. Mi csupán 
tájékoztatunk mindenkit a lehetőségekről, és igyekszünk valós információkat adni a döntéshez. A születés 
pillanatától kezdve jelen vannak az életben a védőoltások. Egy részük kötelező, tehát nem választhatunk, 
hogy kérjük-e vagy sem, de ebből kifolyólag térítésmentes. Viszont fontosak, mert olyan betegségek ellen 
nyújtanak védelmet, melyek korábban komoly, veszélyes betegségeket okoztak a társadalomban, a védőol-
tások megjelenésével viszont szinte teljesen eltűntek a megbetegedések hazánkból. Mindezek mellett azon-
ban nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a kórokozók viszont jelen lehetnek a környezetünkben. Ezeket 
az oltásokat minden gyermek megkapja, ellőtte pedig írásos értesítőt kapnak a szülők a védőoltás termé-
szetéről, illetve a várható reakciókról. A kötelezők mellett választhatunk azokból az oltásokból is, amelyek 
nem kötelezőek, tehát térítési díjuk is van. Ezek a következők lehetnek: a Rota vírus elleni oltás – mely egy 
hányással, hasmenéssel járó betegség ellen véd, az agyhártya gyulladás elleni oltás, kullancs által terjesz-
tett betegségek elleni védőoltás, a bárányhimlő elleni védőoltás. Ugyan nem kötelezőek, de a betegségek 
sajátosságai miatt bizonyos életkorhoz kötött a beadásuk, melyről információt kaphatunk a védőnőktől il-
letve házi gyermekorvosunktól. Ha pedig az oltás beadása mellett döntöttünk, akkor igényünket gyermek-
orvosnál illetve háziorvosnál kell jeleznünk, aki felírja a vényköteles oltást és mi kiválthatjuk a patikában. 
És van még egy harmadik csoport: az influenza elleni védőoltás, mely 65 év felettiek számára térítésmente-
sen igényelhető a körzeti háziorvosnál. 
Bővebb információ, részletes tájékoztatás kérhető a védőnőktől illetve háziorvosoktól! 
 

Írta:Szabó Kata védőnő 
 

   

TÁJÉKOZTATÓ A 

 2016. ÉVBEN ESEDÉKES 

EBÖSSZEÍRÁSRÓL 
       
          

  Az önkormányzat 2016. évben tervezi ebösszeírás tartását községünkben. Legutóbb a 2013. évben végzett 
az önkormányzat teljes ebösszeírást, utólagos ebösszeírás pedig a tavalyi évben volt.  Az állatok védelmé-
ről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény az ebösszeírás háromévenkénti elvégzését írja elő az 
önkormányzatok számára.        2016. évben esedékes a következő ebösszeírás községünkben. Az eb tu-
lajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat a tartás helye szerinti 
önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A több ebtartó egyenkénti értesítésére nincs lehetőség. 
 
Az ebtartás egyes szabályai: 

 Minden négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip-pel) megjelölve tartha-
tó. 

 Az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költ-
ségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán állatorvossal beoltatni, a három 
hónapos kort elért ebet 30 napon belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően 
évenként. 

 Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző 
állategészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén az új tu-
lajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felü-
gyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából. 

 Belterület közterületén kutyát csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan 
személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. 

                                                                                                                                      Önkormányzat 

http://csepelhirek.blog.hu/2015/02/10/tajekoztato_a_2016_evben_esedekes_ebosszeirasrol
http://csepelhirek.blog.hu/2015/02/10/tajekoztato_a_2016_evben_esedekes_ebosszeirasrol
http://csepelhirek.blog.hu/2015/02/10/tajekoztato_a_2016_evben_esedekes_ebosszeirasrol
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                                      NAGYBÖJTI  ÚTRAVALÓ 

         Elindultunk a nagyböjt útján.  Nagyböjt első napján,  Hamvazószerdán az Egyház útbaigazí-

tást ad a böjtöt illetően. Szent  Pál tanításán keresztül arra figyelmeztet minket, hogy ki kell használ-

nunk az Isteni kegyelemnek az idejét, vagyis a böjti időszakot. Hogy ezt megtehessük, egy kicsit tar-

tózkodni kell a világ zajától, a megszokott életstílustól, és a lelkiekkel kell töltekezni.  

        Erre hangol bennünket a hamvazkodás ősrégi szertartása, ami semmit sem veszített pedagógiai 

jelentőségéből. A megszentelődés a felebarát felé serkent bennünket. Amikor jót teszünk- tanítja Jé-

zus- tegyük azt őszinte lélekkel és önzetlenül, és ne dicsekvő szándékkal. A jutalmat ne az emberek 

elismerésében keressük. Tetteinket Isten értékelheti igazán. Imádságunk legyen őszinte és bensősé-

ges, int bennünket Jézus.  

         Böjtölésünk nem merülhet ki szokásokban, külsőségekben. Az igazi böjt önmagunk bűnös énjé-

be vágó kell legyen, ami a lelki megújulást, a lélek uralmát a test felett eredményezi. Ha így böjtö-

lünk, ha így tartjuk meg a böjt negyven szent napját, akkor jutalmunk nem marad el sem itt a föl-

dön, sem ott túl a Mennyben. A nagyböjt csak akkor lesz számunkra kegyelmi idő, ha mi is áldozatot 

vállalva embertársaink felé fordulunk az irgalmasság testi- lelki cselekedeteinek gyakorlásában. 

   Írta: Bukovits István Plébános 



Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata,  Felelős szerkesztő.: Tamás Edina,  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 

HIVATAL 

 SIÓAGÁRDI KIRENDELTSÉGE 
 

Aljegyző: 

BALOGH GYÖRGYI   

Hétfő:  ügyfélfogadási szünet 

Kedd - 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. 3 

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 

Szabó Kata Tel: 06-30/2758-472, 74/437-022 
 

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS  

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

Székelyi Anikó  

Tel: 74/437-022, 74/443-825 
Fogadóóra: szerda 10-12 óra 
 

GYÓGYSZERTÁR 
Cím: 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: 15-19,  csütörtök: 15-19 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:        8.00-16.30 

Kedd:        8.00-16.00       
Szerda:      8.00-18.00       

Csütörtök: 8.00-18.00       

Péntek:      8.00-13.00   
Szombat:   8.00-10.00     

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 
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MÁR 
MEGINT 
KUTYA-

DOLOG… 
Már a kertek alatt kopogtat a tavasz, habár ezt az időjárás csak egy-egy nap 

tükrözi. Azonban teljes bizonyossággal tanúskodik a megújulás, az újjáéledés év-
szakának közeledtéről, hogy a kutyák és a macskák már hetek óta keresik párjukat 
a hormonokkal teli ösztöneiket levezetése céljából. Faluszerte ez részben úgy ölt 
testet, hogy az utcákon egyre több házi kedvenc jelenik meg a településen élők 
legnagyobb bosszúságára. A legkedvezőbb esetben ezek az állatok nem törődnek 
az emberekkel, csak az ösztöneikkel, de sajnos akadnak olyanok is, akikből ez a 
„tavaszi szabadság” agresszivitást vált ki. Ilyenkor nekimennek akár az emberek-
nek is, főleg azokat kiválasztva, akik gyengébbnek tűnnek, pl. a gyerekek. Sok 
szülő félti gyermekét a kutyatámadásoktól és jogos elvárás az ebtartóktól, hogy 
akadályozzák meg kutyáik kijutását, kiszökését az utcára. Ha az állattartó nem 
tesz eleget ennek az egyébként jogszabályban is megfogalmazott kötelezettségnek, 
a hatóságtól várja el az állampolgár, hogy próbáljon úgymond rendet rakni ebben 
a kényesnek is nevezhető „kutyadolog”-ban. Az emberek szemében hatóságot he-
lyi szinten az önkormányzat, a polgármester illetve a jegyző testesíti meg, tőlük 
várják el a „rendrakást”. Milyen lehetőségeik vannak a falu vezetőinek? 

Több eszköz áll rendelkezésre a település vezetőinek, az írásbeli felszólítás-
tól kezdve a szabálysértési feljelentésen át egészen az állatvédelmi bírság kiszabá-
sáig, valamint az utcán kóborló állatok befogásáig és azok állatmenhelyre való 
elszállításáig. Az elmúlt években a jegyző legtöbbször csak a legenyhébb jogi 
eszközhöz nyúlt, írásban figyelmeztette az állattulajdonost kutyája megköté-
sére. Sajnos az idő nem minden esetben igazolta elegendőnek ezt a szankcionálási 
formát, mert az eb tartók szinte „fittyet hánynak” erre. 

Ezt követte a szabálysértési feljelentés, ahol a járási hivatal az eljáró 
hatóság, s ilyenkor a vétkes kutyatulajdonos nem „ússza meg” figyelmeztetéssel, 
hanem szabálysértési bírsággal sújtják, aminek minimális összege ötezer forint, de 
„visszaesőként” ennek a többszöröse is lehet. Szabálysértési ügyben a hatóság ren-
delkezik mérlegelési jogkörrel, vagyis az eset súlyosságát figyelembe véve dönt-
het a büntetés mértékéről. 

Idén januártól a szabálysértési hatóság felhagyott ezzel a joggyakorlat-
tal és az utcán kóborló ebek kérdését állatvédelmi ügynek minősíti. Ezen jog-
alkalmazás változása miatt állatvédelmi hatóságként első fokon a települési jegy-
ző is eljárhat az állatvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei alapján. Ezek 
a jogszabályok pl. az állattal való nem törődést alapból büntetik úgy, hogy az ál-
latvédelmi bírság alapösszegét 15.000,- Ft-ban határozzák meg. Ez egy kiinduló-
pont, hiszen az elkövetett jogsértéstől fajtájától függően bizonyos szorzókat rendel 
ezekhez a jogszabály. Konkrét példát tekintve, aki nem gondoskodik a kutyája 
szökésének megakadályozásáról, azt a jegyző 90.000,- Ft-ra, azaz kilencven-
ezer forintra bünteti. El lehet gondolkodni, hogy ebből az összegből hány mé-
ter kerítést lehet felhúzni, mekkora kennelt lehet felépíteni?! 

Még egy megoldás kínálkozik a hatóságok részére az égető kutyaproblémák 
megoldására, ami az állat szempontjából a legsúlyosabb: jön az ebrendész (régi 
nevén a                   sintér), befogja a kutyát és elviszi egy állatmenhelyre és onnan 
kell, tehát nem lehet, hanem kell a tulajdonosnak kiváltania az összes költség 
megtérítése mellett, ami minimum tizenötezer forint plusz a hazaszállítás 
költsége is, és mindez adók módjára behajtható. 

 
Kedves Kutyatulajdonosok! 
Ezek után tessék elgondolkodni, hogy házi kedvenceikre mennyire vigyáz-

nak, az ember hűséges társaként kezelik-e ebeiket, vagy vállalják mind maguk, 
mind kutyájuk meghurcoltatását valamint az ehhez esetleg társuló rossz gazda 
megbélyegzést és az ezzel járó nem csekély anyagi terhet is. Gondolkozzunk és 
gondoskodjunk négylábú társainkról, szeretteinkről, hiszen ha önként vállal-
tuk ezen élőlények tartását, gondozását, akkor ennek meg is kell felelni. 

 
Balogh Györgyi aljegyző megbízásából:   
                                                                              Baky László sk.   hatósági előadó 

mailto:sioagard@interware.hu

