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IX.Évfolyam 7.szám

„Learatták már az érő búzát” -

Aratónap Sióagárdon
„Learatták már az érő búzát, szántogatik

annak a tarlóját…” énekelte a decsi kévekötő a jól
végzett munka után a színpadon. No, de ne vágjunk
a dolgok elejibe, hisz’ addig sok minden történt.
Mint köztudott, minden második évben rendez a
falu aratónapot, így már tavasszal elkezdődött a
szervezés, egyeztetés. Az idei ünnep lebonyolítását Horváth Csilla vezetésével a Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület és Sióagárd Község Önkormányzata vállalta magára.

Szt. Péter és Pál napja az aratás hagyományos kezdőnapja, ezért a július 11-re kitűzött versenynapon már aranyló kalászokat lengetett volna leányvári szél, de „csak” a rekkenő hőség tette próbára a versenyzők és szurkolók állóképességét. A verseny
kezdete 10 órára volt hirdetve. A csapatok a Horváth pincénél közösen elköltött reggelinél ismerkedtek
egymással. Legtávolabbról a veresegyházi csapat érkezett, a másik három csapat Sárközt képviselte –
Decs, Őcsény és Bogyiszló színeiben, míg a vendéglátók két csapatot állítottak ki.
Pontban 10 órakor indult el a menet hagyományos viseletben, vállra vetett kaszával, kötőbe dugott sarlóval, nótaszóval vonultak föl a csapatok a „tetthelyre”. A szakértő zsűri – Horváth István, Kővári László,
Málinger József, Máté János – tájékoztatója és intelmei után vette kezdetét a verseny.
A kötöző anyagot Simon Laci szállította lovas fogatával és Háry János puskalövése adta meg a jelet a
kezdésre. Nagy lendülettel vágtak a kaszások a táblába, dőltek a kalászok a marokszedők és kévekötők
lábai elé. A marokszedők serényen hajladoztak, sarlóikkal szép kévékbe rakták a levágott gabonát, majd
a kévekötő szorosra kötötte és keresztekbe – kepékbe – rakta. A lankadó versenyzőket a szurkolók frissítő szódával, nótaszóval buzdították. Be is fejezte minden csapat az aratást, egyetlen élet /búzaszál/
sem maradt a tarlón, elgereblyézett, tiszta terület maradt a versenyzők után. Így vonultak föl a csapatok
a Horváth pincéhez, ahol már javában rotyogott az ebéd Újvári László felügyelete mellett. Az ínycsiklandó illatok meghozták az étvágyat is. A délután 3 órakor kezdődő műsorban felléptek a versenyző csapatok, színvonalas táncokat, énekeket mutattak be az érdeklődő közönségnek. Megható volt az őcsényi
együttesben szereplő kisfiú, - aki még az ötödik évét sem töltötte be – és szüleivel járta a sárközi táncokat. Itt hangoztak el az értékelő szavak Kővári László zsűri elnöktől, majd a díjak átadása. Nagy örömmel
ünnepelte a közönség az egyik sióagárdi csapat győzelmét. Megérdemelt sikert aratott a Katus József
kaszás, Mancsi Andrea és Molnár Emese marokszedő és id. Besei Tóth László kévekötő alkotta csapat.
Valamennyien büszkék voltunk teljesítményükre, GRATULÁLUNK NEKIK! A műsort Sebestyén István
székely mesemondó műsora zárta, nagy sikert aratva. A szép napot még emlékezetesebbé tette, ogy
sok pincében baráti társaságok gyűltek össze, és főzőcskézve, iszogatva, beszélgetve erősítették.

Két év múlva – reméljük – ismét agárdi csapat sikerének örülhetünk sokkal többen, mint az idén.

Írta: Kajsza Béla
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Sió-menti Országos Halfőző Verseny
Az idén immár 21. alkalommal került megrendezésre a
Sió-menti Országos Halfőző Verseny, melyre az előző évekhez hasonlóan az idén is nagy volt az érdeklődés Sok pincetulajdonos nyitott ajtókkal várta az érdeklődőket.
A program délelőtt 9.00 órakor vette kezdetét a Leányvári
Kápolna előtti szentmisével, melyet a Várszínpadnál az Ünnepi
megnyitó követett a Tamásiból érkező fiatalokból álló Happy
Street Band fúvószenekar közreműködésével, akik a délelőtt
folyamán több helyszínen is szórakoztatták a Leányvárba kilátogatókat. A délelőtt és a kora délután során több színes
program várta a gyerekeket és szüleiket, így volt Népi
játszótér, kézműves sátor, ugrálóvár, színpadi táncos műsor, zenés gyermek színház és a Sióagárdi Horgász Egyesület jóvoltából megszervezett GeoHal kereső és pecás
célba dobó játék.
A délutáni színpadi műsort a Fecske bábcsoport szívet
melengető műsora nyitotta, ahol a gyerekek az Egri Báb
Fesztiválon első helyet elért Csókalányok c. darabot adták
elő, őket követte a Sióagárdi hagyományőrző Egyesület
és a Csurgó zenekar műsora. A délután folyamán sor került a Vársütemény
verseny eredményhirdetésére is édes és sós sütemény kategóriában. A sütemények zsűríézésben a „legkritikusabb” ítészek,
a gyerekek vettek részt. Édes sütemény kategórián első helyezést ért el Kabarcz Katalin, míg sós sütemények kategóriában Takácsné Szarvas Ibolya.
Közben a zsűri tagjai— Both Sándor mesterszakács a zsűri
elnöke, Horváth János szakoktató, Dombay Gyula Inyes Mester Társaság titkára, Mancsi Andrea, Horváth István és Hámori Szabolcs— értékelték a versenyzők által készített ételeket.
Halászlé kategória eredménye

I. Laták János

II. Katona Péter

III. Jilling Tibor

Vegyes halétel kategória eredménye I. Katona PéterII. Hotter Attila III. Bosnyák-Szabados Team
Abszolút győztes Jlling Tibor

Legjobb sióagárdi versenyző Szegletes János

Az eredményhirdetést követően a szép számú közönség Kökény Attila és Szűcs Judith koncertjén
szórakozhatott, majd a késő esti órákban a szekszárdi Stinky Rodders gondoskodott a jó hangulatról. A rendezvényt Várdisco zárta.
Sióagárd Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki a rendezvény sikeres lebonyolításában résztvevő önkénteseknek, szervezeteknek, támogatóknak, akik nélkül e nap nem valósulhatott volna meg.
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ióagárd Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE SIÓAGÁRDON
2015. április 15-i döntés értelmében Sióagárd 21.100.000.- Ft támogatásban részesült az Új Széchenyi Terv
Dél Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott DDOP 3.1.3/G-14-2014-0069 azonosító
számú „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Sióagárdon” című pályázatával. A támogatási szerződés 2015.
május 13-án, míg a kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés 2015 június 15-én megkötésre került.
A projekt keretében a Sióagárd, Kossuth utca 46 szám alatti orvosi rendelő és az itt található védőnői szolgálat újul
meg. A fejlesztés következtében az épületben akadálymentesítésre, részbeni burkolatcserére, mosdó és WC felújításra, energiahatékonysági korszerűsítésre, a rendelő szintjének homlokzati hőszigetelésére, nyílászáróinak cseréjére, a régi gépészeti és elektromos vezetékhálózat felújítására kerül sor.
Ezen kívül megújuló energiaforrásként napelem kerül elhelyezésre.
Az egészségügyi alapellátást biztosító épület felújításával az infrastrukturális ellátottság színvonala javul, az épület
energiatakarékosabbá válik. A lakosság számára helyben hozzáférhetővé válik a korszerű egészségügyi szolgáltatás, a társadalmi esélykülönbségek csökkenek. A fejlesztendő épületben a munkafeltételek javulnak, megvalósul az
orvosi rendelő és a védőnői szolgálat eszközfejlesztése is.
A projekt keretében 1 db hordozható EKG készülék, 1 db vérnyomásmérő, 1 db hordozható vércukor meghatározó
és 1 db Kettesy féle tábla AMON jelekkel kerül beszerzésre.
A felújítási, korszerűsítési munkák következtében az épület értéke növekszik, szebbé válik.
Összességében elmondható, hogy a projekt megvalósulása jobb munkafeltételeket teremt az ott dolgozóknak és
korszerűbb, színvonalasabb betegellátást biztosít az érintettek számára.
A beruházás befejezési határideje 2015. szeptember 30.
További információ kérhető:
Gerő Attila polgármester
Elérhetőség: 0674437295, sioagard@sioagard.hu
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Megújul az orvosi rendelő
De vajon hogyan fogadták a falu lakói
a rendelő korszerűsítésének tervét?

Már nagyon ráfért! Nem sok mindent csináltak vele, mióta megépült. Remélem korszerű orvosi műszerek is érkeznek. Nagyon jó lenne, hogy ha itt falun is olyan színvonalas lehetne az orvosi ellátás,
mint városon!
/ G. I. /
Azt gondolom, hogy már éppen ideje volt! A városi kórházakat meg kell próbálni valamilyen mértékben tehermentesíteni, mert ekkora „beteganyagot” már nem képesek maximálisan ellátni. Ezt úgy
lehet a leghatékonyabban megvalósítani, hogy ha megteremtjük a korszerű feltételeit annak, hogy a
betegek egy részét háziorvosi szinten is el lehessen látni. Az ilyen fajta modernizációs lehetőségeket támogatják most az Uniós pályázati lehetőségek. Nagy öröm, hogy ennek köszönhetően a mi
községünkben is újjáépülhet a rendelő!
/ S. E. /
Nagyon örülök neki! Remélem nagyon szép és modern lesz! Igazán ráfért már egy felújítás!
/ F. B. /
Tetszik! Ráfért! Remélem tiszta ,friss és szép környezete lesz! Szerintem majd ha elkészült, akkor kellene megkérdezni újból a véleményünket. Az orvosi ellátás eddig is nagyon színvonalas volt, remélhetőleg most korszerűbb és modernebb is lesz!
/ P. I. /

A felújítás ideje alatt 2015.09.30-ig az Orvosi Rendelő ideiglenesen a Civilek Házában található a Művelődési Ház közvetlen szomszédságában.

Az orvosi rendelő telefonszáma: 06 -20 -4082-936
A védőnő telefonszáma: 06-20-4033-721
A rendelési idő és a receptírás ideje nem változott!
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Határtúra
kirándulás a Leányvárba
Egy pénteki napon öt kis lurkóval indultunk
neki a határnak, akik a nagy meleg ellenére
csupa kedv és mosoly voltak, tele kalandvággyal. Az odafele úton mindenféle réti- és
gyógynövényeket gyűjtöttünk és határoztunk be. Volt köztük erdei gyöngyköles,
a„jóságos” lándzsás utifű, az élénksárga
szarvaskerep és megannyi más réti lakó! A
csokorból koszorú készült minden leányka fejére. A Margit Pince előtti kispadon egy kicsit megpihenhettünk és 3 zöld gyík társaságában meg is tízóraiztunk. Vera néni nagyon kedves volt és meghívta a
mi kis csapatunkat a Hímzésmúzeumba ahol egy nagyon szívélyes tárlatvezetésen vehettünk részt.
A hazafelé úton bizony már kapkodnunk kellett a lábainkat, mert az idő délig sajnos nagyon hamar
elszaladt!

Filmvetítes, kézműves sarok és játszóház várja a gyerekeket Július végéig a Művelődési házban a meghírdetett időpontokban!

A Falu kemencéje
Már egy ideje többek fejében is érlelődik a gondolat egy közös
kemencéről, egy olyan igazi közösséget összekovácsoló kemence ötletéről, ahol akár havonta összejöhetne a falu apraja-nagyja, és együtt süthetnénk kenyeret, kenyérlángost vagy akár egy kemencés
egytálételt is, egybekötve a táncházzal, kézműves foglalkozásokkal, közben mindenféle jó ötleteket,
hasznos praktikákat tanulhatnánk egymástól,…de eddig mindez csak ábránd maradt.
A lelkesedésünknek nagy lendületet adott Gerő Attila polgármester úr kedvező hozzáállása, aki
a Civilházban helyet adott, és további támogatásáról biztosított bennünket.
A kemencét közös erővel kell felépítenünk, ami egy igazán nagyszerű feladatnak ígérkezik. Ehhez a nemes szándékhoz várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen részt vennének ebben az öszszefogásban, ötleteikkel, tapasztalataikkal és munkájukkal segítenék egy közösségi kemence megvalósulását.

/ Készítette Sebestyén Elvira és Tamás Edina /
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MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk mindenkit, felnőtteket,
gyermekeket, baráti társaságokat

2015.08.14.-én este 19 órakor
kezdődő batyus

Nyári utcabálra
Helyszíne: Sióagárd Kossuth u. az óvoda mellett
Zene: Takács Krisztián
Belépődíj felnőtteknek: 500.- Ft
(gyerekeknek 14 éves korig ingyenes)
Büfé a helyszínen
Tombola: 100.- Ft
(Tombolatárgy felajánlást szívesen elfogadunk.)
Jegyek 2015.08.01.-2015.08.12.-ig elővételben vásárolhatók.
Pesti Gyulánénál (30/692-2908) Kossuth u 53.
Horváth Zoltánnénál (20/230-8082) Dózsa u 65.
Asztalokat, padokat biztosítunk.
Sióvölgye Horgászegyesület vezetősége

Horgászegyesületi hírek
2015.06.20.-án a Leányvárban rendezett XXI. Sió-menti Országos Halfőző Versenyen egyesületünk
két gyermekprogramot szervezett.
A GEO-Halkereső versenyen 27 gyermek vett részt, a legszerencsésebb halkereső Virág Zita lett.
Horgászbottal célba dobás volt a másik kihívás, melyen 16 gyermek mérte össze ügyességét. Virág Maja, a
célponthoz 36 cm-re dobta el az etetőkosarat, ezzel meg is nyerte a versenyt.
Az első helyezettek emlékplakettet, oklevelet és 1 kg etetőanyagot nyertek. Minden résztvevő emléklapot és stílusosan kukac gumicukrot kapott.
Az ajándékokhoz a támogatást Vörös János ékszerész horgásztársunk adta.
Az oklevelek-emléklapok nyomtatását a Művelődési ház biztosította.
Köszönjük a lebonyolításban résztvevőknek: Klein Brigittának, Fodor Patriknak, Vörös János Bencének, valamint a Művelődési ház dolgozóinak a segítséget.

40 ÉVES A SIÓVÖLGYE HORGÁSZEGYESÜLET!
Ebből az alkalomból 2015.08.14-én pénteken este nyári utcabálra hívunk minden sióagárdi és nem sióagárdi felnőttet és gyermeket. Többször rendeztek már Ilona napi utcabált a faluban, ami sajnálatos módon az
utóbbi években elmaradt. Szeretnénk, ha ez a jövőben hagyománnyá válna.
Pesti Gyuláné elnök
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SPORT HÍREK
2015 05.31. 25. forduló

2015 06.07. 26. forduló

Sióagárd- Németkér 4:1 (2:0)

Dunakömlőd- Sióagárd 6:2 (4:1)

Sióagárd: 90 néző, Vezette: Szappanyos

Dunakömlőd: 80 néző, Vezette: Tamás

Sióagárd: Szegedi- Vajda (Szegletes), Horváth P., Hámori (Szabó T.) Sólyomvári- Győrfi G., Orosz, Smidt,
Sági- Nagy M., Tóth Attila Edző: Szabó Tibor 15.perc:
Orosz időzített labdával ugrotta ki Győrfi G.-t a jobb oldalon, aki egy csel után a hálóba emelt. 1:0 36.perc: Ezúttal Orosz ugrott ki a jobb oldalon, az alapvonalról középre gurított, és Tóth Attila az üres kapuba passzolt. 2:0
62.perc: A kapusról kipattanó labdát Győrfi G. a léc alá
lőtte. 3:0 77.perc: Nagy M. 22m-ről lövésre szánta magát és a labda nagy erővel vágódott a bal alsó sarokba.
4:0 82.perc: Egy hosszú indításnál a védelmünk elaludt
és Princz 20m-ről a kifutó Szegedi felett az üres kapuba
emelt. 4:1 Góllövők: Győrfi G.(2) Tóth Attila, Nagy M.
ill. Princz Jók: Szegedi, Horváth P., Győrfi G., Orosz,
Smidt

Sióagárd: Vigh- Auth (Hámori), Tóth Adrián, Sólyomvári, Vajda (Szabó T.)- Győrfi G., Orosz, Smidt, Horváth
P.- Nagy M., Tóth Attila Edző: Szabó Tibor 6.perc:
Jobb oldalon ugrott ki a hazai támadó, beadását Búzás
mellel sodorta a hálóba. 1:0 11.perc: Ezúttal bal oldalról
érkezett a beadás, a labda a menteni igyekvő Vajdáról a
saját kapujába pattant. Öngól. 2:0 20.perc: Horváth P.
bal oldali beadását Nagy M. szép mozdulattal emelte a
kapuba. 2:1 30.perc: Jó labdával indították a bal oldalon
kiugró Szlucskát, aki a kapust is kicselezve a hosszú sarokba lőtt. 3:1 41.perc: Védőink nem figyeltek eléggé,
Szlucska ismét kilépett közülük és kapásból a hosszú sarokba lőtt. 4:1 46.perc: Tóth Attila jól indította Győrfi
G.-t a jobb oldalon, beadását Horváth P. a jobb sarokba
lőtte. 4:2 78.perc: Védelmünk ismét nagyot hibázott és
Szlucska az üres kapuba lőtt. 5:2 87.perc: Az üresen
Összefoglalva:
hagyott Orova ugrott ki a bal oldalon, és védőink csak
Jól kezdett a csapatunk, de a vezető gól megszerzése után nézték, ahogy a kapust is kicselezve a hálóba passzol. 6:2
elképesztő hibák sorozata kezdődött, és a 3-4 óriási hely- Góllövők: Nagy M., Horváth P. Jók: Tóth Adrián,
zetet a vendégek szerencsére elhibázták. A 2. gól meg- Smidt, Horváth P.
szerzése után feljavult a csapat játéka, és szép akciókat
Összefoglalva: Csapatunk igen szervezetlenül játszott, és
vezetve végül is magabiztos győzelmet aratott.
úgy szenvedett súlyos vereséget, hogy az ellenfélnek nem
Ifjúsági csapatunk: Nagy egyéni hibáit kihasználva a is kellett magát megerőltetni. Ezzel a 13. csapatos mevendégek már 3:1-re is vezettek, de fokozatosan felőrölve zőnyben a 9. helyen végzett.
az ellenfelet biztosan nyerték meg 6:3 (1-2)- ra a mérkőzést. Góllövők: Schaffler B. (3), Simon Gy. (2), Horváth Ifjúsági csapatunk: Súlyos hibák után kapott gólokat,
de 1:3- ról fölállva végül 4:3-as (1:2) győzelmet aratott.
V.
Góllövők: Schaffler B. (2) Szabó B., Simon Gy. A bajnokságban a 3. helyen végzett.

Tisztelt Sióagárdi Polgárok !
A Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesülete és a Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

RUHA GYŰJTÉST SZERVEZ
Akinek van még használható tiszta gyermek és felnőtt ruházata, melyet térítésmentesen rendelkezésre bocsát a szervezők részére kérem adja le a Sióagárdi Művelődési Házban.

Gyűjtés ideje : 2015.06.22-től 2015.07.30-ig tart.
Ruhabontás ideje, helye: 2015.07.31. 14 óra, Sióagárdi Művelődési Házban
Köszönettel: Somlai Gáborné, NYE elnöke; Hámoriné Glück Terézia, NKÖ elnöke
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
SIÓAGÁRDI KIRENDELTSÉGE
Hétfő:
ügyfélfogadási szünet
Kedd - Csütörtök:
8.00-12.00
13.00-16.00
Péntek:
8.00-13.00
Elérhetőség: Kossuth L. u. 9.
Tel.: 74/437-295
E-mail: sioagard@sioagard.hu
http://www.sioagard.hu

50 ÉVES TALÁLKOZÓ AZ
AGÁRDI ISKOLÁBAN

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: Rikker Anita Márta
Tel: 74/437-309
Email: muvhaz@sioagard.hu
A Teleház nyitva tartása:
Hétfő: 8-18
Kedd: 8-12 és 12.30-18 óra
Szerda: 8-18
Csütörtök:8-12 és 12.30-18 óra
Péntek: 8-18
Szombat: 7.30—11.30
Falugazdász fogadóórája
Kedd: 13.00-16.00
ISKOLA
Cím: Kossuth u. 2.
Tel: 74/437-016
Vezető: Szűcs Józsefné

Lázas egyeztetések, telefonszámok, címek, régi fényképek felkutatása után 2015. június 6-án
11 órakor újra találkoztak az 1965-ben végzett agárdi osztálytársak.
„ Hol vagytok ti, régi játszótársak?” Ezzel a kérdéssel, a ’65-ös osztálynévsorral és egy
réges- régi csoportképpel invitálta a meghívó egy régi-régi 8. osztály tanulóit és tanárait egy
kis múltidézésre, emlékezésre az öreg iskola falai közé. A köszöntő, a vidám távoli események felidézése mellett megemlékeztünk azokról is, akik már nem lehettek itt velünk: osztályfőnökünkről, a következetesen szigorú Király Irén néniről, elhunyt tanárainkról és osztálytársainkról.
A múlt felidézésében segítségünkre voltak tanáraink is: Dr. Nagy Andorné, és Maár Gyula,
akik alsóban osztályfőnökeink voltak, Pető József, aki földrajzot és történelmet tanított nekünk és Szabadi Mihályné, Dóra néni, aki az egyik orosztanárunk volt. Elmerengtünk a táblára kitett régi fotókon, és mosolyogva idéztük fel a régi táborozások, kirándulások vidám hangulatát is. Málinger Karcsi saját verssel is készült a jeles alkalomra, és a zene sem hiányzott a
visszaemlékezésből, amikor Gergely Magdi, Tegzes Erzsi, Tuboly Laci, Ódor Jani egykori
fellépését vagy éppen Irén néni kedvenc dalát idéztük meg.

ÓVODA
Cím: Kossuth u.50.
Tel: 74/437-079
Vezető: Horváth Andrea

A rögtönzött osztályfőnöki óra – a korabeli naplóból olvasott névsorral is a hatvanas évek
hangulatát lopta be az osztályterembe. Megannyi színes életút elevenedett fel a bizony 45
percnél hosszabb órán!! Jó érzéssel hallgattuk, hogy a jelenlevők megvívták ugyan a kisebbnagyobb csatáikat, talpra tudtak állni újra és újra.

KÖRZETI MEGBÍZOTT
Csipai János
Tel: 06-30/419-2293
Segélyhívó: 107

Hagyományok Házának közös megtekintése után igen ízletes ebéd várt ránk az iskolai napköziben, ahol előkerültek a gyerekek és unokák fotó is és tovább folytattuk a vidám beszélgetéseket.

POLGÁRŐRSÉG
Kökény András
Tel:20/2316-999

A hangulatról árulkodjanak a fotók és az a tény, hogy az összejövetelnek az esteli harangszó
vetett véget.
Sióagárd, 2015. június 20.
Vörös Erzsébet , az egyik akkori diák

SIÓ-KÖZ KFT.
Vízmű telepkezelő:
Balázs Mihály: 20/296-1495
Szennyvíz telepkezelő:
Mészáros Ferenc:20/294-4387

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

