Sióagárd Község Önkormányzata

Kedves Falubelim!
Lassan vége felé tart a nyár. Sajnos. Sajnos, mert csak az idő múlását érezzük. Egy nem átlagos nyáron leszünk túl.
Az elmúlt és a közeli pár nap is a rekord melegről és esőtlen időjárásról fog szólni.
A jövő években véleményem, és sok okos ember szerint is az ilyen
időjárásra kell felkészülni. Az ilyen időjárás pedig nagyon befolyásolja szervezetünket, környezetünket. Ahogy idén öntözés nélkül üresek lennének a veteményesek. Több gondozást és gondolkodást
igényel a jövő téli savanyúság, lekvár, fűszerpaprikánk alapanyagai.
És ki kell mondani: még több „gondozást„ igényel közösségünk is.
Ezért 2015. szeptember 2-től minden hónap első szerdáján
16:00-17:30-ig fogadóórát tartok az Önkormányzat Hivatalában.
Tudom az elején nem lesz elég az idő, de addig maradok, amíg mindenki meghallgatásra kerül.
A következő változás pedig a Sióagárdi Krónika hó eleji megjelenése
mellett az, hogy így hó elején mindenki tudomására tudom hozni az
abban a hónapban lévő testületi ülés pontos időpontját, ahová már
most mindenkit szeretettel meghívok, akinek kérdései, véleményei
vannak Sióagárd életéről.
A másik fontos dolog, hogy szeretettel köszöntök minden friss
ingatlan tulajdonost, visszaköltözőt és így együtt az új
Sióagárdiakat. Isten hozott Titeket és fogadjátok kinyújtott kezünk, reméljük gyorsan sikerül megismernetek erős kis közösségünk.
Találjátok meg boldogságotok és kívánjuk, hogy sok kis Sióagárdival
növeljétek közösségünk létszámát!
A nyár más változásokat is hozott. Új Atyát kapott falunk, akit szintén külön köszöntök. Véleményem szerint egy energikus, emberközeli
pásztort küldött nekünk a Püspök Úr.
Természetesen a faluért végzett munka sem állt le.
Elkezdődött az orvosi rendelő épületének felújítása, a rendelés átszervezése megtörtént és reményeim szerint pedig már célegyenesben vagyunk egy nagyszabású felújítási lehetőségben, ami talán új
ruhába öltözteti óvodánk, iskolánk, konyhánk, művelődési házunk,
könyvtár épületünk.
Reménykedve és bizakodva várom a következő hónapokat!
Mindenkinek kívánok még jó pihenést, aki most tölti szabadságát, jó
felkészülést a közelgő szüretekre, jó előkészületeket a következő
tanévhez szülőknek, gyerekeknek egyaránt.
Sok Tisztelettel: Gerő Attila Sióagárd polgármes-

2015. augusztus hó IX.Évfolyam

PROGRAMAJÁNLÓ
Állandó programok
- minden hétfőn
15.00

Hímzőszakkör

- minden kedden
13.00-16.00 Falugazdász
19.00

Asztalitenisz

minden második héten
18.00

Galambász Klub

- minden szerdán
10.00-12.00 Baba-Mama Klub
16.45-18.00 Kézműves szakkör
18.00

Asszonyklub

- minden csütörtökön
18.00 Sióagárdi Hagyományőrzők
Szeptember hónap előzetes
09.26. Német Nemzetiségi Nap

Sióagárdi hímzés
a Duna Palotában
A Magyar Kézművességért Alapítvány
nyári kiállítás résztvevője Finta Mihályné sióagárdi hímzésével. 243 alkotó pályamunkáit fogadta el a néprajzkutatókból és iparművészekből álló
szakmai zsűri. A kiállítás megtekinthető augusztus 28-ig a
Duna Palotában (Budapest, V. kerület Zrínyi u 5)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Mi is a dolgunk az ingatlanaink területén?
Mindenki szereti a tiszta, rendezett települést, ami szívet és szemet gyönyörködtető. Ennek az állapotnak az
elérése és fenntartása mindannyiunk feladata, ami a település lakói, az önkormányzat együttes munkája kell,
hogy legyen. Ehhez csatlakozik olykor egy-egy szolgáltató is, amely az önkormányzat megbízásából végzi a kötelező közszolgáltatást, pl. a háztartási hulladék elszállítást.
Jónéhány embertársunkban felmerül a kérdés, hogy melyek azok a dolgok, amit neki el kell végeznie. Ezen feladatok egy részét helyi önkormányzati rendeletek határozzák meg, másik részét pedig az ember önszántából,
alapvető emberi ösztönből fakadóan teljesíti.
Nézzük először azt, hogy miket kell elvégeznie a település lakónak a saját ingatlanán:
- Rendben tartja az udvarát, rendszeresen lenyírja a füvet tavasztól őszig.
- Avar és növényi hulladék elégetése csak belterületen lehetséges, szerdai és szombati napokon 09 és 19 óra
között.
- Ha állatot tart, igyekszik azokat úgy tartani, hogy a szomszédjának minél kevesebb kellemetlenséget okozzon, pl. kerítést csinál a szomszéd felé, hogy állatai ne járjanak át.
- A haszonállatok ürülékéből képződött trágyadombot évente legalább egyszer megszünteti, azaz kiviszi a
szántóföldjére vagy szétteríti a veteményes kertjében.
- A szomszéd telkére, házára átlógó faágakat rendszeresen megnyesi, hogy azok ne okozzanak másnak bosszúságot esetleg kárt.
- Beengedi a szomszédot, ha az a házán akar karbantartási munkákat végezni, pl. ereszcsatornát tisztítani,
tetőcserepet kicserélni, stb. A szomszédot ebből a célból köteles beengedni, azonban az általa esetlegesen
okozott kárt meg kell térítenie.
Melyek azok a feladatok, amelyeket az ingatlan körül kell elvégezni:
- Az ingatlan előtt húzódó járdát mindig tisztán kell tartani, télen síkosság mentesíteni, pl, lesöpörni a havat, a
jeges részeket fűrészporral leszórni, stb.
- Az ingatlanról kilógó fák, bokrok ágait, hajtásait levágni, hogy az ne akadályozzon senkit a járdán való közlekedésben.
- Az árokparton a füvet, gazt rendszeresen levágni, különös figyelemmel a parlagfűre, melynek irtását törvény
írja elő.
- A csapadékvíz elvezető árok és áteresz karbantartása is az ingatlantulajdonos feladata, hiszen érdeke, hogy
egy nagyobb, heves eső esetén ne az udvarát, netán a házát öntse el a víz.
- Az ingatlan előtti járdán és árokparton a szemetet összeszedni, az a szemétgyűjtőbe rakni, a kukát pedig a
szemétszállítási napokon kitenni az ingatlan elé, hogy azt a szolgáltató ki tudja üríteni.
Mire kell a tanya-, szőlő-, illetve gyümölcsös tulajdonosnak figyelnie:
- Az ingatlanára vezető utat, csapást, ösvényt használható, közlekedésre alkalmas állapotban tartani → pl. a
belógó ágakat levágni, a gazt rendszeresen lekaszálni.
- Az ingatlan használata során a szemetet nem elégetni, hanem összegyűjteni s azt hulladékgyűjtőbe elhelyezni.
- Metszést követően a nyesedéket összeszedni, kötegelni és a zöldhulladék szállítási pontokon lerakni. Ezt
szintén nem lehet elégetni, mivel külterületen ez hatósági engedélyhez kötött tevékenység.
- Kiemelt figyelmet kell fordítani külterületen is az allergén gyomnövények (pl. parlagfű) folyamatos irtására.
A fenti munkálatokat a közterületeken az önkormányzat végzi el mind bel- és külterületen egyaránt.
Balogh Györgyi
sk. aljegyző
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SIÓAGÁRDI MŰVELŐDÉSI HÁZ
ÉS KÖNYVTÁR
Nyári gyermekprogramok

Ruhagyűjtés

Július hónapban több alkalommal vehettek részt a

2015 Júniusi Sióagárdi Krónikában kéréssel fordultunk
a Sióagárdi Polgárokhoz, hogy ruhagyűjtést szervezzünk. Itt köszönjük meg minden adakozónak a nagylelkű adományaikat, amelyeket június 31-én kipakolt a
sok önkéntes, szorgos segítő kéz, hogy délután a megjelentek kedvükre válogassanak a bőséges kínálatban.

gyerekek különböző programokon a Művelődési házban. Volt filmvetítés, Határ-túra, kézműveskedés.
Kézműves sarok
Egy fülledt, verőfényes kedd délelőttön néhány lányka szorgoskodott a Művelődési Ház Kézműves Sarkában. A kis érdeklődők készíthettek ágacskákból és
filc anyagból álomcsapdát, gyöngyökből ékszereket,
és gipsz plaketteket is festhettek. A foglalkozás
igazán jó hangulatban telt, természetesen az arcfestés sem maradhatott el, így mire véget ért a délelőtt, igazi hercegnőként indulhattak haza ebédelni.

Ez a ruhamennyiség bizonyult a legnagyobbnak, mind
gyermek, mind felnőtt ruhákban. Ezért úgy döntöttünk, hogy a megmaradt készlet szeptemberben újból
kirakjuk, így már őszi-téli „szemmel” még egyszer át
lehet nézni. A megmaradt ruhákat továbbadjuk a Vöröskeresztnek.
Köszönetet mondunk mindenkinek, akik segítették ezt
a nagyon emberi cselekedetet.

Illés Adél Kincső

Hámoriné Glück Terézia
NKÖ elnöke

Somlai Gáborné
NYE elnöke

Ruhagyűjtés folytatódik
A Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesülete továbbra is várja a lakosság ruhaadományát .A ruhákat leadni hétközben 8.00-18.00 óra között
lehet Művelődési házban.

Nyitva tartás a
Művelődési Házban
Hétfő—Péntek
8.00—12.00 12.30-18.00
Szombat

7.30—11.30

Kézműves szakkör indul
Szeptember hónaptól heti rendszerességgel
kézműves szakkör indul a Művelődési Házban általános– és középiskolásoknak.
A szakkör időpontja: szerdai napokon 16.4518.00.
A foglalkozáson a részvétel ingyenes. Jelentkezni
2015. augusztus 31-ig lehet a Művelődési Ház elérhetőségein.

Információs Pont a Művelődési Házban
A Sióagárdi Művelődési Ház Foglalkozatási-, Ifjúsági Információs Pontként,
valamint E-Magyarország Pontként is üzemel. Információt kaphatnak állásajánlatokról, képzésekről, támogatási formákról, segítséget kaphat önéletrajz írásban.
E-Magyarország Pont szolgáltatásai: internet, színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomtatás,

szkennelés, faxolás, gépelés és szövegszerkesztés
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CIVIL SZERVEZETEK HÍREI
Horgász hírek
2015.07.20 – 24-ig 4 gyermekhorgászunk horgásztáborban töltötte a szünidejét
Dombóváron. A tábor költségét a TOHOSZ és a Sióvölgye Horgászegyesület támogatta.
2015.08.29-én horgászni hívjuk a sióagárdi gyermekeket Ságiék kistavára.
8.30-kor gyülekező,
8.00 – 10.00-ig a horgászversenyre jelentkezőknek verseny
Amennyiben 10-nél több jelentkező lesz, a hely kapacitása miatt, a verseny 2 részben
fog zajlani.
A verseny eredményhirdetése után közös ebédre invitáljuk a kilátogatókat. (tányért,
kanalat mindenki hozzon magával) A verseny után mindenki kipróbálhatja a pecázást.
A verseny ideje alatt egyéb programokkal is készülünk a gyermekeknek! Reményeink
szerint az idő kedvezni fog, és egy kellemes nyárbúcsúztatóban lehet részünk.
Pesti Gyuláné elnök

Pannonhalmi kirándulás
Kazinczy Ferenc írta: „Pannonhalma mintegy királyi székben lebeg szemünk előtt.”
2015 májusi Sióagárdi Krónikában írtam, hogy a nyári kirándulások szervezés alatt vannak. Örömmel számolhatok be a falunak, hogy megvalósult június 28-án, reggel fél hat és hat óra között gyülekeztünk és szálltunk
buszra negyvenegyen. Pannonhalmára mentünk megnézni a Bencés Főapátságot, ami Magyarország egy kiemelkedő történelmi emlékhelye. A főapátság látványos épületegyüttese a Szent Márton Miskovits-hegyen épült. A
falu eredeti neve Győrszentmárton volt, ősidők óta lakott hely. Géza fejedelem Csehországból behívott bencés szerzeteseket telepített le a dombon. I. István király erősítette meg a monostor jogait. 1996 decemberében a főapátságot és környékét a Világörökség részévé nyilvánították. Megcsodálhattuk az apátság épületét,
benne a templomot és az altemplomot, ahol Habsburg Ottó szívét helyezték örök nyugalomra, kívánságához
hűen. Sok-sok festményt és festett üvegablakot tekinthettünk meg, amelyeket Benczúr Gyula festményei
alapján Róth Miksa készített. Továbbá rácsodálkozhattunk az óriási könyvtárra, értékes könyveire és freskóira. A monostor megtekintése után a gyönyörű parkban fogyasztottuk el szendvicseinket, majd megnéztük az
Arborétumot, és a levendula lepárlót, végül kisvasúttal tértünk vissza a látogatóközpont elé.
Majd buszra szállva indultunk Székesfehérvárra, a Bory Várba. Ott a lépcsőn felmenve ez áll kirakva a földön:

„A kövek beszélnek.”
Ezt a várat Bory Jenő (1879-1959) szobrászművész és építészmérnök építette saját tervei és fantáziája alapján negyven nyáron keresztül. Emléket emelt művészi álmainak, a munkának és a hitvesi szeretetnek. Csodálattal néztük szobrait, festményeit,
amikről valóban sugárzott a tiszta, őszinte szeretete hitvese iránt.
Visszafele, a várnézés után, megálltunk egy fagyira Székesfehérvár központjában, kicsit sétáltunk
még, majd jóleső fáradtsággal, szép emlékekkel
telve indultunk vissza szeretett otthonunkba, Sióagárdra.
Somlai Gáborné
NYE elnöke
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HELYI INTÉZMÉNYEK HÍREI
Védőnői Szolgálat—Anyatejes Világnapi Ünnepség
Augusztus 5-én szerdán Anyatejes Világnapi Ünnepséget tartottunk Sióagárdon, a Művelődési Házban. Bár
a hőmérséklet magasra szökött, szép számmal érkeztek érdeklődő szülők, nagyszülők, gyerekek és idősebb
testvérek is. A megnyitó után – melyben Kajsza Béla
alpolgármester úr egy szép verssel is köszöntötte a
megjelenteket – a Ringató következett László Virág
vezetésével. A foglalkozás során egy vidám zenés, dalos programban lehetett részük a szülőknek és gyerekeknek. A gyermekek kacagása pillanatok alatt betöltötte a teret. Az ellátogatók betekintést nyerhettek
a babamasszázs rejtelmeibe is, majd pedig Radványi
Petra bemutatója következett, aki bebizonyította a

Tájház
A sióagárdi muzeális intézmények látogatása előzetes bejelentés alapján lehetséges.
Sióagárd község muzeális intézményeinek belépődíjait 2015 augusztus 1. napjától a képviselő-testület
az alábbiak szerint határozza meg:
Felnőtt:
200,-/fő
Gyermek, Diák:
100,-/fő
Kedvezményes belépésre jogosult 194/2000.
(XI.24.) Kormányrendelet alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára, amennyiben
6. év feletti és 26. év alatti személy 100,-/fő
62. év feletti és 70. év alatti személy 100,-/fő
Ingyen belépésre jogosult
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára, amelyben
6. életévét be nem töltött kiskorú, 70 éves kor feletti nyugdíjas, pedagógus, sióagárdi köznevelésben,
közoktatásban tanuló, miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkező személy.

szülőknek, hogy ételallergiával is lehet ízletes és különleges, de legfőképp vitamindús ételeket készíteni
gyermekünk számára. Az ünnepséget a tombolasorsolás zárta. Senki sem tért haza üres kézzel! A hangulatra panasz nem volt, csupán egy-egy lufi hangos pukkanása csalt elő néhány könnycseppet a csöppségek
szeméből!

Szabó Kata védőnő

Anyakönyvi hírek 2015. július hó
Házasságot kötöttek:
Horváth Linda—Sebestyén Gábor
Elhunytak:
Sági József (1944)
Páli Mihály (1926)
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ÉRDEKESSÉGEK, HÍREK A NAGYVILÁGBÓL
Á L D Á S

Barsi Atya felszentelte a Hagyományok Házát

A május végén ünnepélyes keretek között átadott Hagyományok Házát Barsi Balázs Atya július végi miséjét
követően népes sióagárdi hívő jelenlétében megáldotta.
A Tőle megszokott bensőséges szavakat az otthon, a
család fontosságának gondolata köré fűzte.
A jelenlévők a szeretet mosolyától kisimult arccal itták
szavait. Ő emlékezett és egyben igét hirdetett. Pár
szép mondatot próbálok idézni Tőle: Ez a ház nemcsak
azt jelenti, hogy a Hagyományok Háza, aminek falai és
fedele van. Ez a ház a Hagyományok Otthona az én
kedves szülőfalumban, amiben senki sem lakik és mégis
mindenki benne lakik, hiszen ebbe a különös családi otthonba elhozták az emlékeiket, szüleik, nagyszüleik felbecsülhetetlen értékű tárgyait, őseik hétköznapi és a nagyon szeretett szent tárgyait. …Mire is tanít a XXI.
században ez a különös családi otthon, amiben senki sem lakik és mégis mindenki itt van… Először is arra,
hogy a család a maga létezésének mélységeiben EGY HAGYOMÁNY, mely hagyomány visszamegy a teremtés kezdetére. És ez nem más, mint maga az élet. A családban a szülők által a szeretetnek a legmélyebb tulajdonsága az, hogy ÁLLANDÓ, mely a családi élet során áthagyományozódik azáltal, hogy gondoskodnak az utódokról, átadják és tovább viszik az ősi szeretetet…. Jó lenne, ha így lenne ma is minden családban… Ezeket a
gondolatokat jelentse számunkra ez a HÁZ, ez az OTTHON. Aztán beszélt Balázs Atya a tárgyak szépségének
fontosságáról, melyben őseink nem elsősorban a tökéletességre, Pilinszkyt idézve nem a pont és vessző egységére törekedtek, hanem a paraszti élet bölcsességében rejlő praktikusságra és a tárgyak megbecsülésére. A
babos fazekat hozta példának, mely a főzés eszközeként kezdte, aztán megjavítva, foltozva, átalakítva az élet
során sok funkciót tudott teljesíteni, utoljára mint kacsa itató, de azt is kiszolgálva nem eldobták, hanem
összegyűjtötték egy megbecsült helyen… Ezekkel a gondolatokkal lépjünk be HÁZBA, mondta, amikor visszavezetjük a tárgyat, az eszközt a maguk eredetébe, Isten és Ember kapcsolatába.
ÁLDÁS: ISTENÜNK, a Te igéd megszentel mindent, méltóztassál megáldani ennek a falunak közös szellemi házát – otthonát, hogy aki itt belép tanuljon belőle és életét úgy alakítsa, ahogy Isten a családot
tervezte, Amen.
Epilógus: Legyen ez a Ház jel arra is, hogy a még fellelhető i értékeinket őrizzük meg és ne engedjük ki
a faluból, mert így marad meg gyermekeinknek.
Kabarcz Katalin

K I L Á T TA ?
2015. június 27-én nyílt meg Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET címmel a XVI. Országos Népművészeti
Kiállítás. Több évtizedes hagyomány alapján mutatta be az elmúlt esztendő kiemelkedően szép népművészeti alkotásait. A változatos technikával
készült darabok szemet gyönyörködtető módon mutatták meg, hogy a 21.
század embere mi módon tud új alkotásokat létrehozni a népművészet
századokkal ezelőtt született elemeiből. Az a sióagárdi ember, aki megnézte ezt a kiállítást, örömmel állhatott meg paravánok előtt, mert a mi falunk népművészete több paravánon
is jelen volt. Dr. Fisi Istvánné, Vargáné Kovács Veronika és Finta Mihályné munkái állták a versenyt a nagynevű
népművészekkel. Legyünk büszkék rájuk. Jó lenne, ha példájuk nyomán még többen kezükbe vennék a gyolcsot
meg a tűt és hímeznének a maguk örömére. Nagy kincs az, ami a mi asszonyaink birtokában van, ha őrizzük a
múltunk emlékeit, gazdagabb lehet a jövőnk is.
Szabadi Mihály
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A Dóra hajó áthaladt a FÖLD forgástengelyén
A Dóra hajó július hónapban elérte a Francia Polinézia szigetvilágát. A térképen számolva ez Panamától közel 9.000 km, kimondani is sok. Attila leírásai
alapján átélt tengeri élmények sokasága szinte félelmetes számomra, aztán látva a képeket csodálatra - irigylésre méltó lelkiállapotot jelentenek. Aki számára
nem adott az internet által nyújtott nagyszerű lehetőség a Dóra hajóval való
kapcsolatra, csak a térképet böngészve tudja elképzelni a NAGY UTAZÁST. A
gyönyörű Tahiti és a Marquesas szigetén töltött ismerkedés a tájjal és az ott
élő emberekkel megannyi tapasztalatot jelentett számukra, melyről remélhetőleg majd sokat hallunk tőlük, remélve a közeljövőben megtartott élménybeszámolók idején. A tovább haladás iránya Ausztrália, ezen a szakaszon 50 csomót
meghaladó, vitorlaszaggató sebességű szél fújt az óceánon. A hajó ringatózásának eredményeképpen tengeri beteg
lett a hajó „legénysége”. Kivéve a legkisebb legénységi tagot, Danit, Ő ebben az „állapotban” is szorgalmasan színezte a füzeteit. Talán már vágyik az iskolai előkészítőbe? A napokig tartó erős szélben reményteljes történés volt egy
nagyméretű aranymakréla hal zsákmányolása, mely a legízletesebb halfajta. Iszonyatos sodrással érték el a Tanga
királyság szigetét. Tanga azon legritkább szigetek egyike, amely nem volt egyetlen hódító ország gyarmata sem. A
gazdag természeti szépségek mellett maradandó élmény számukra a tangai emberek mosolya, melyet az elmúlt 1-2
hónapban szinte nem tapasztaltak más szigeteken. Július 7-én a Dóra hajó áthaladt a Föld forgástengelyén, ez
azt jelenti, hogy megtették a tervezett ÚT FELÉT.
A hajónapló írásait meghatározóan Attila írja nagyszerű írói vénával és hajós szakértelemmel. Hajós életképek –
Era tollából címmel, számomra élményt jelentő írással tudósít a hajós élet szépségeiről és viszontagságairól, néha
úgy éreztem, hogy közben a gondolatai Sióagárd felé is szállnak. Részlet az írásból: ”Az éjszakának a hajón különös
hangulata van, főként ha vitorlázunk. Figyelő szolgálatra osztjuk be magunkat, két óránként váltjuk egymást. Én ezt
az időszakot nagyon szeretem! Az óráimat a tenger, a csillagok figyelésével töltöm…. Kedvenc csillagom a Skorpió,
ahogy a polinézek nevezik, a Horog. És persze a Dél Keresztje. A Sarkcsillagot épp a horizonton lehet csak sejteni, de a
Nagygöncöl jól látszik. Jól lehet követni az idő múlását az
égbolt forgásából a Sarkcsillag körül. Sokszor még maradnék
tovább is, de aludni is kell, jön a reggel, új nappal, újabb kihívásokkal.” Amióta ezeket a sorokat olvastam, másképp nézem
az esti fényeket a sióagárdi égbolton. Este a teraszon hűsölünk férjemmel és arra gondolok, hogy a Föld egy másik sarkán, az óceán vizén ringatózó Dóra hajóban, vajon hogyan is
láthatják azt amit mi itt, de talán éppen ebben a pillanatban
a Skorpiót nézzük mindketten és talán pontosan egyszerre…..Majd talán elmondják, ha haza érnek! További szerencsés utat!
A cikk kiegészítése: A Dóra hajó legénységének egy része:
Erika, Dóra és Dani magyar idő szerint szerdán dél körül, 37
órás repülőút után megérkeznek Budapestre, majd onnan
Sióagárdra. Viszontlátásra.
Kabarcz Katalin

M E G H Í V Ó
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy
A kisgazda
címmel új könyvem jelenik meg, melynek első bemutatója
2015.09.08-án 18 órai kezdettel lesz Szekszárdon a Művészetek Házában. Szeretettel várok minden érdeklődőt.
Tisztelettel: Szabadi Mihály
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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 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, 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

Egy nyári tánctábor margójára
2015. augusztus első hetében néptáncos tábornak adott otthont a Sióagárdi
Művelődési Ház. A Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület gyermektáncosai
délelőttönként Kővágó Zsolt vezetésével különböző táncokat tanultak, délután pedig kézműves és citera foglalkozások voltak.
Péntek délelőtt a kis táncosok bemutatták, hogy mit tanultak egész héten.
A hét zárásaként szombaton a Gubbantós Fesztiválon vettünk részt Uszódon, ahol nagy sikert arattunk.
Ezúton mondunk köszönetet a támogató szülőknek és Perjés Csabának, aki
hozzásegített Bennünket ahhoz, hogy eljussunk Uszódra.
Horváth Csilaa
Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület

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: Sióagárd, Kossuth u. 6.
Tel: 74/437-098
Hétfő, Kedd: 11-13 óra
Szerda: 16-18 óra
Csütörtök, Péntek: 11-13 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: Rikker Anita Márta
Tel: 74/437-309
Email: muvhaz@sioagard.hu
A Teleház nyitva tartása:
Hétfő: 8-12
12.30-18.00
Kedd: 8-12
12.30-18.00
Szerda: 8-12
12.30-18.00
Csütörtök:8-12
12.30-18.00
Péntek: 8-12
12.30-18.00
Szombat: 7.30-11.30
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:20/2316-999
SIÓ-KÖZ KFT.
Vízmű telepkezelő:
Balázs Mihály: 20/296-1495
Szennyvíz telepkezelő:
Mészáros Ferenc:20/294-4387

08.hó

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

35. hét
08. 24 –
08. 28

Zöldbableves
Túrós
tészta
Gyümölcs

Zöldségleves
eperlevéllel
Lencsefőzelék
Vagdalt

Karfiolleves
Tejszínesgombás
tokány
Párolt rizs

Gyümölcs leves
Rántott pulykamell
Petrezselymes burgonya
Savanyúság

Gulyásleves
Sajtos
kifli
Alma

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

