
Sióagárd Község Önkormányzata                    2016. Március  X. Évfolyam  3. szám 
 

Kedves Falubelim! 
 

Mindenkinek szép tavaszt kívánok!  

 

 A Húsvét után úgy néz ki, hogy végre eljött az igazi jó idő. Mindenki várta, hiszen a 

komor, esős, hideg napok után jól esik, ahogy az első erős napsugarak átmelegítik az ember 

testét. Ébred a természet, vele ébredünk mi is. Eltakarítjuk a tél maradványait, és előkészít-

jük kertünket, veteményeseinket, szőlőnket az előttünk álló munkákra.  

 A tavaszi nagytakarításhoz kapcsolódik az is, hogy hulladékunk keletkezik otthonunk-

ban. Ezt a hulladékot el szeretnénk tüntetni környezetünkből. Így kapcsolódnék a mostani 

témánkhoz, a hulladékgyűjtéshez.  

Eddig a szelektív gyűjtés községünkben két helyen történt, ahol gyűjtő szigetek álltak. Ezek 

befogadási kapacitása persze kevés volt nekünk. Ahogy észrevettük, majdnem mindig elfo-

gadhatatlan állapotok voltak a szigetek környékén. Pedig mi jót akartunk.  Aki gondolva a 

környezetvédelemre, próbálta ”betuszkolni” ezekbe a gyűjtőkbe, de sajnos nem mindig fért 

bele.  

Ezt a helyzetet oldja meg az új rendszer.  

Szeretném elmondani, hogy a jelenlegi vegyes kukák továbbra is megmaradnak. Ezt folya-

matosan az eddig megszokott módon kell használni, és a megszokott időben kihelyezni . De 

most jön a változás!  

 Kapunk a jelenlegi kukánk mellé két új gyűjtőt. Ez természetesen ingyenes. Lesz egy 

kék és egy sárga. A legfontosabb, hogy a két új szemetesbe csak az abba engedélyezett hulla-

dékot gyűjtsük.  

 Kék: vagy csak papír, vagy csak zöldhulladék, vagy csak üveg. Mindig csak egyfélét! 

Sárga: pedig vegyesen lehet a műanyagot és a fémet. Csak ezeket.  

 A szolgáltató levelében tájékoztatott mindenkit, hogy a két (sárga, kék) kuka el-

szállításának mi a pontos időpontja. Ezek egy hónapban csak egyszer lesznek elszállítva a 

megadott napon.  

 Remélem, sikerült a kérdéseikre választ adni. Az újítás célja is az, hogy még környe-

zettudatosabban éljünk, és együtt tudjuk óvni a tiszta környezetet a következő nemzedékek 

számára! 

 Összefoglalva, mindenkinek járnak az új kukák, ingyen, akik szerződéssel rendel-

keznek az Alisca Terra Kft-vel. Személyesen kell átvenni a Polgármesteri Hivatalban. A ku-

kák elszállításának jelenleg nincs plusz költsége. 

Átvétel időpontja: 2016. április 19-én 13.00 – 15.00-ig érvényes személyazonosító iratai bemu-

tatásával.  

 

Köszönöm a figyelmüket! 

 
     Gerő Attila 

               Sióagárd Polgármestere 
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Győztesen él! 
         Jobb nekünk, ha ez az ember meghal – 

mondta Jánosról a főpap. Az ember szereti Istent 

halottnak nyilvánítani.  Jól elzárt sírba temették 

Jézust.  Amikor azt mondták, vége mindennek, 

akkor kezdődött csak igazán minden. 

         Elmúlt a Nagyszombat éjszakája, eljött a 

Húsvét hajnala. Jézus kilép a sírból. A legyőzött 

győz és új világ kezdődik, az élet világa.  A halált 

legyőzte az Élet Ura. 

          A Húsvét azt mondja nekünk, hogy Isten 

szeretete győzött és az ember bocsánatot nyert. 

          A Húsvét az élet utáni életről beszél és ezt  mondja a világnak: Feltámadunk! 

Az istenhívő keresztényeknek Jézus keresztje nem talizmán vagy ékszer…  a feltámadás nem egy 

emlékezés, hanem  maga a megváltás és az örök élet. 

          A Húsvét a hit a béke és a megbocsájtás ajándékát adja a világnak. Kérjük Jézust, ajándé-

kozzon meg bennünket ezekkel az ajándékokkal, mert ez a garanciája a mi feltámadásunknak is.  

         Húsvéti örömünket osszuk meg másokkal, mondjuk meg nekik is, hogy ez a köszöntés: Fel-

támadt Krisztus! nem csak szép szavak, hanem valóság, és minden embert a bűn halálából a ke-

gyelem életére akar átvezetni. 

                                                                                                          Írta: Bukovics István Plébános 

 

Március 15-ét ünnepeltek  
az iskolások és az ovisok 

 

Az 1848-49-es forradalom és sza-

badságharc kitörésének 168. évfor-

dulóját az iskola és az óvoda a ha-

gyományaiknak megfelelően 

együtt ünnepelte. A negyedik és az 

első osztály tanulói közösen adtak 

műsort. 
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 Az óvodások is bekapcsolódtak ver-

sek, dalok előadásával. Ezt követően a 

kopjafához sétáltak és a saját készítésű 

zászlókkal tisztelegtek a hősök emléké-

nek. 

 

 

 

 

 

Megemlékezés a 
Dunai jeges árvíz 
60. évfordulójáról 

 
 

 Sióagárd  Község Önkormányzata 2016. Március 18-án megemlékezést tartott 

az 1956-os Dunai jeges árvíz 60. évfordulójáról. Ez alkalomból emléktáblát avattak a  

Községháza falán, melyet Bukovics István Sióagárd plébánosa áldott meg. 

 A Művelődési Ház dísztermében Háry János  köszöntötte a meghívottakat, majd Gerő Attila 

Sióagárd polgármestere megnyitotta a kiállítást. 

 Ez alkalomra riportfilm  készült az árvíz szemtanúival, amely még egy hónapon át megte-

kinthető a sióagárdi Művelődési Házban. 
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      Előzőleg átzsilipeltünk a Panama Csa-

tornán. Az utolsó zsilipkapu megnyitotta 

az utat a Csendes óceánra. A víz érezhe-

tően hűvösebb mint a Karibi oldalon volt 

köszönhetően déli óceánok hideg vizét 

ide szállító Humbold áramlatnak. 

 Még nem megyünk tovább. Fárad-

tak vagyunk, oldódik a zsilipelések fe-

szültsége. Egy csónakba átszállnak a kö-

télkezelőink és leadjuk a bérelt ütközőket 

és köteleket. A Flamenco marina előtt 

horgonyra állunk és lefekvés előtt borral 

koccintunk a csatorna átkelés sikerére.  

 Másnap reggel bemegyünk Pana-

ma városba. Rácsodálkozunk a felhőkar-

colókra és megvesszük Daninak a húsvéti ajándék legóját. A taxiból kiszállva a földre roskadok. 

Valami történt a derekammal. A taxis kedvesen vigasztal, hogy neki is volt már hasonló. A nap 

folyamán többé-kevésbé rendbe jön a dolog.  

 Másnap tankolás. A marina belépőnket oda adjuk egy lengyel hajónak. Apja-fia páros egy 

kis Hanse-n szintén Polinéziába tart. Barátaink a Firefly-on utánunk indulnak, mert fogászatra jár-

nak a nagy átkelés előtt. Olasz barátainktól is búcsút veszünk. Velük már nem találkozunk. Ők 

nem vágnak neki a nyílt víznek, hanem Közép Amerika partjai mellett Kaliforniába hajóznak. Ne-

kik az még az álmok földje. 

 Jó szél tol ki minket a panamai 

öbölből a Las Perlas szigetek mellett. Nem 

állunk meg. Messze a cél. Több mint egy 

hónapos kikötés nélküli szakaszra készü-

lünk. A leghosszabbra az egész úton. A 

szelek istenei azonban másként határoz-

nak. Egy hét után, Galapagos mellett még 

elhaladunk de messzebb nem jutunk. Még 

pár nap és elfogy a szél és az üzemanyag 

is. Kisimul az óceán vize és mi műholdas 

telefonon értesítjük a családot, hogy ne ag-

gódjanak csak kivettünk egy hét szabadsá-

got. Közben a déli áramlat napi ötven kilo-

métert tol vissza Galapagosra. Megbarát-

kozunk a gondolattal és egy pár nap után 

tényleg kikötünk az egyik szigeten.  

  A Dóra hajó kalandja 
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 Hogy mitől elvarázsoltak a szigetek? Hát attól, hogy a vilá-

gon egyedülállóan érintetlen az élőviláguk. A kis városban ahol 

vagyunk 3000 fóka él. Mindenütt ott vannak. Az utcákon, a boltok 

ajtajában, a padokon, játszótereken, a kikötő mólón. Egyik reggel, 

ébredés után amikor előbújtam a kabinból, egy kifejlett példány 

nézett velem farkasszemet a kabinlejáróban. Csak hosszas noszo-

gatás után volt hajlandó elhagyni a hajót, miután párszor körbe 

kergettem a fedélzeten.  

 Másnap, egy hasonló helyzetben Daninak nem volt ilyen 

szerencséje. Hangos "ugatással" tessékelte vissza fiunkat a kabin-

ba. A fóka nyert. Nem volt vita, kétszer akkora volt mint Dani és 

addigra már magáénak tudta a fürdő platformot a hajó farán. Egész 

éjjel ott pihent. Danit a kaland nem riasztotta el, sőt... 24 nappal 

később elérve az első polinéz szigetet Hiva Oa-t, ő még mindig 

visszavágyott a fókáihoz. Mondta, hogy rakjuk ki őt a csónakba és 

majd egy erre járó hajó visszaviszi Galapagosra. Rá is hatott a varázslat csakúgy, mint száz évek-

kel ezelőtt Darwinra. 

 Tehát megérkeztünk Francia Polinéziába. Horgonyt dobtunk Atuona város öblében. Baráta-

ink üdvözöltek és segítettek kirakni a farhorgonyunkat. Este volt már mire partra léptünk, de a 

megbeszélt pizza vacsora elmaradt. Azon egyszerű oknál fogva, hogy nem tudtunk rendesen járni. 

Az elmúlt másfél hónapban csak két 

napot voltunk szárazföldön és az is 25 

nappal ezelőtt volt. 

  Egy büfékocsit találtunk a kikö-

tőben ahol néhány helyi család is va-

csorázott. Mi is rendeltünk egy kínai 

sült tésztát és beindult az ismerkedés. 

Kedves helyiek kérdezgették, hogy 

honnan jöttünk, kik vagyunk. A vála-

szainkra egyre tágabb szemekkel rea-

gáltak. Élveztük az emberek társaságát. 

Csakúgy mint az új ismeretlen ízeket. Hallgattuk az ukulelével kísért polinéz énekeket. Szívtuk 

magunkba a sziget hangulatát és illatait a déltengeri csillagsátor alatt. Csodáltuk a számunkra ed-

dig ismeretlen polinéz vonásokat. Fáradtan eveztünk vissza a hajóra.  

 Másnap ismét partra lépve aztán megláttuk azt, ami körül vett bennünket. Leesett az állunk, 

kicsordult a könnyünk, majd ujjongva rohantunk az úton, hogy újabb és újabb látószögből csodál-

kozhassunk rá az öbölre melynek közepén ott ringott a hajónk ami elhozott idáig. Ekkor fogant 

meg igazán a felismerés, hogy hová jutottunk, mekkora utat tettünk meg idáig. Megérkeztünk a 

Paradicsomba. Megdolgoztunk érte. 

                                                                                                                        Írta: Horváth Dóra 

  folytatódik... 
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Tavasz, kirándulás  

az erdőben és a kullancsok 
 

 Közeleg a tavasz, ébred a termé-

szet. Ilyenkor mindenki szívesen megy a 

szabadba, esetleg kirándulni az erdőbe. 

Ha jó idő van, lazán öltözködünk, és mi-

ért is ne tennénk? Ha már végre kisütött 

a nap, miért akarnánk továbbra is beöl-

tözni? Azonban nem árt, ha néhány do-

logra oda figyelünk, ha kirándulni indu-

lunk. 

 Az előző évekhez hasonlóan az 

enyhe tél miatt idén is fokozottan kell 

ügyelnünk a kullancsveszélyre. Ruháza-

tunkat tekintve fontos, hogy zárt legyen, 

hogy a kullancs minél nehezebben juthasson el a bőrünkig. Ezért célszerű hosszú nadrágot 

viselni és annak szárát a zokniba betűrni, ugyanis a kullancs inkább alulról halad fölfele. Fá-

ról lepottyanva a hajas fejbőrön illetve nyakon is megtalálhatjuk őket, ezért célszerű a hajat 

összefogni, és világos színű ruhában, sapkában lenni, mert azon hamarabb észrevesszük őket. 

Még a legnagyobb óvatosság mellett is előfordulhat, hogy egy bogárka eljut a célpontjához, 

ezért kiemelten fontos hazaérkezve a bőrfelület alapos áttekintése, főként a hajlatok, vala-

mint a hajas fejbőr. 

 De miről is lehet felismerni, hogy valóban kullanccsal van-e dolgunk és mit tegyünk, 

ha találtunk egyet. Először is, a kullancs egy pici fekete színű bogár, amely nagyon erősen ka-

paszkodik a bőrhöz, puszta kézzel sokszor nehéz eltávolítani, és nem is ajánlott, mert a potro-

hát – ahol a Lyme-baktérium tanyázik - így könnyen összenyomhatjuk.. Eltávolításukra lé-

teznek speciális eszközök, mint a kullancskiszedő csipesz és a kullancskiszedő kanál. Ezek 

mindegyike gyógyszertárban kapható, de inkább a csipeszt ajánlják, mert az a nehezebben 

eltávolítható kullanccsal is megbirkózik. 

 És végül ejtsünk néhány szót az oltásról. Létezik, ugyanis védőoltás a kullancs által 

terjesztett betegségek ellen, azonban tudnunk kell, hogy magától a kullancs csípéstől ez nem 

véd meg. Az oltást az első évben 3 alkalommal kell beadatni, majd 3-5 évente ismétlő oltás 

szükséges a tartós védettség érdekében. Tehát oltás mellett is kiemelten fontos a bőr átnézése 

kirándulás után, valamint akár otthon a kertben – mert ott is előfordulhatnak kullancsok a 

sűrű növényzetben – és fordítsunk időt házi kedvencünk átnézésére is. 

  Írta: Szabó Kata Védőnő 
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KÖNYVBEMUTATÓ 
 

Szabadi Mihály LAKODALOM című legújabb 

könyvének bemutatója  

Április 13-án szerdán 18.00 órakor 
lesz  

a Sióagárdi Művelődési Házban. 



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. 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 

Szabó Kata  

Tel: 06-20/403-3721 

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS  

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

Csesznegi Andrea 

Tel: 06-70/197-6343 

Fogadóóra: szerda 10-12 óra 
 

GYÓGYSZERTÁR 
Cím: Sióagárd, Kossuth u. 6.  

Tel: 74/437-098 

Hétfő, Kedd ,Csütörtök, Péntek: 11-13 óra 
Szerda: 16-18 óra 
 

KÖNYVTÁR 
Cím: Sióagárd, Kossuth u. 2.  
Vezető: Schüller Ákosné Hedi 

Hétfő: 15-19,  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:        8.00-15.30       

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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TÁJÉKOZTATÁS ÁLTALÁNOS  

ISKOLAI BEÍRATÁSRÓL 
 

         Értesítjük a kedves szülőket, hogy a 2016-2017-es tanévre az első 

osztályba beiratkozást tartunk.   

Időpont: 2016. Április 14-én (csütörtökön) 8-18 óráig                  

Április 15-én (pénteken)     8-15 óráig 

A beiratkozáshoz szükséges: 

óvodai szakvélemény 

orvosi szakvélemény 

társadalombiztosítási azonosító jel ( TAJ szám ) 

gyermeke személyi azonosítója, lakcímkártyája 

 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

Ezúton értesítem a sióagárdi lakosokat,  

hogy a 2016. évi eboltásra 
 

2016. április 05-én  délután 16 órától 18 óráig, 
 

a pótoltásra  április 09-én reggel 7 órától 8.30 

óráig kerül sor. 

 

 

Az oltás helye: Községháza udvara. 

Az oltás díja féreghajtóval együtt: 3.000,-Ft/eb. 

Mikrochip díja: 3.500,-Ft/eb 

 
      Felhívom a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy az eboltás KÖTELEZŐ!      
Az oltási könyvet mindenki hozza magával az elveszett oltásikönyv pótlása 
400,- 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 ol-
tással együtt, mert oltást csak az az eb kaphat, aki mikrochippel is rendelke-
zik. 
      Az a kutyatulajdonos, aki, ezen kötelezettségének nem tesz eleget, sza-
bálysértést követ el és 45.000,-Ft pénzbírsággal sújtható. 
 
Köszönjük együttműködését! 
 
Sióagárd, 2016. március 24. 
                                                                                             Dr. Fisi István sk. 
                                                                                                     állatorvos 

 

 

Gerő Attila, Sióagárd Polgármesterének fogadóórája :                                                                      

minden hónap első szerdáján 16.00-17.00 óráig a Civil Házban                                                                                                      

 Csipai János, Sióagárd Körzeti megbízottjának fogadóórája:                                                      

minden hónap első szerdáján 16.00-17.00 óráig a Civil Házban 

mailto:sioagard@interware.hu

