Sióagárd Község Önkormányzata

2015. Október, X.Évfolyam

PROGRAMAJÁNLÓ

Kedves Falubelim !

Állandó programok

Tisztelettel meghívom a 2015. November 6-án
17:30 kor tartandó KÖZMEGHALLGATÁSRA!
(Művelődési ház , Kossuth u.1.)
A témák:
1. Településrendezéssel kapcsolatos javaslatok megvitatása
2. Az Önkormányzat működésének elmúlt
egy évi tapasztalatai
3. Minden, ami Önöket érdekel.
Kérem jöjjenek el, hogy Együtt döntsünk
Sióagárdért!

- minden hétfőn
15.00

Hímzőszakkör

- minden kedden
13.00-16.00 Falugazdász
19.00

Asztalitenisz

18.00

Galambász Klub
minden második héten

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

Asszonyklub

- minden csütörtökön
18.00 Sióagárdi Hagyományőrzők
- minden hónap első szombatján
14.00-16.00 Horgászklub

Gerő Attila
November hónap előzetes
Sióagárd Polgármestere November 4. Fecske ünnepel

Egyháztörténeti szoba
Sióagárdon

Hitben gazdag, szép kis falu, amit jó emberek laknak
Egyháztörténeti szobát adtak át a Tolna megyei
Sióagárdon, a Hagyományok Házában. Az áldási ceremóniát az ottani születésű ferences rendházfőnök, Barsi
Balázs végezte.
Megalakult Sióagárdon is az értéktár bizottság, melynek
lelkes, aktív tagja Kabarcz Katalin. Így jellemzi az 1300 lakosú
Tolna megyei települést: hagyományápolásáról híres, hitben gazdag, szép kis falu, amit jó emberek laknak.
Amikor kilenc éve nyugdíjba ment Kabarcz Katalin – a megyeszékhelyen, Szekszárdon dolgozott a munkaügyi központban
–, kereste a helyét, keresett valami, számára testhez álló elfoglaltságot. Régóta gyűjtötte a szentképeket. Ha valaki a baráti,
ismerősi köréből zarándoklatra ment, mindig hozott neki egyetegyet. Arra gondolt: érdemes lenne kiállítani ezeket, hogy mások
is gyönyörködhessenek bennük.

Folytatás a 2.oldalon

Kapcsolatos megbeszélés
November 13. MÁRTON NAP
November 20-21 FECSKE ÜNNEP
November 28. ERZSÉBET KATALIN BÁL
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Egyháztörténeti szoba Sióagárdon
Hitben gazdag, szép kis falu, amit jó emberek laknak
Először a helyi művelődési házban rendezett tárlatot, imakönyvekből és szentképekből, 2011ben, amit a pécsi püspök, Udvardy György nyitott meg. A falu temploma ekkor volt 125 éves, a szentképkiállítás ennek apropóján jött létre. Kedvezően fogadta a falu közössége, úgyhogy egy része állandó kiállítássá vált; ma is látható. Csakhogy az anyag, ami folyamatosan gyarapszik, már akkor is
lényegesen több volt, mint amennyit bemutathattak.
Megoldást a Hagyományok Házának átadása hozott, az idei falunapon, május 30-án. Három helyiség található benne. Az első a viseletes szoba. Ebben, rotációs rendszerben mutatják be a sióagárdi népviseletet, a paraszti élet eseményeit és a korhű eszközöket, berendezési tárgyakat. Jelenleg
hétköznapi életképek láthatók. Tejcsarnok, aratás, szappanfőzés, kenyérdagasztás és az úgynevezett piharcos menyecske. Itt nagy hagyománya van a piharcozásnak – amit így mondanak –, régi festmények és fotók tanúsága szerint a lányok, asszonyok,
fejükre tett kosárban vitték az eladandó portékát.
A Hagyományok Házának középső szobájában egy
helyi naiv festő, Kövesdi Mihály (1906-1995) életműve
látható. Megörökítette a falu eseményeit, többek között
azt is, hogy járták a jellegzetes sióagárdi táncot, a karikázót. A népviseletben ábrázolt szereplők közül sokan
még ma is élnek, felismerik őket a rokonok, barátok, utcabeliek. A festmények között van egy, mely a fején kosarat vivő nőt ábrázol. De az nem a piharcra megy, hanem
szülő asszonyt látogatni. S amit visz, a komakosár, megrakva elemózsiával. Ünnepi alkalmakkor az elemózsia része volt a kulcsos kalács is: középen lyukas specialitás,
amit általában borosüveg nyakára húztak.
A harmadik szobába az egyháztörténeti anyag keKabarcz Katalin, az egyháztörténeti kiállítás berendezője
rült. Az összegyűlt kétszáz imakönyv – köztük jó néhány
patinás, csatos darab – és ezerkétszáz szentkép legjava, továbbá egy igen régi, sióagárdi hímzésű
miseruha, könyvek, feszületek, szobrok és más kegytárgyak. Sióagárdi hímzés egyébként a Vatikánba
is került. VI. Pál pápánál járt audiencián 12 itteni család 1978-ban, és egy oltárterítőt vittek ajándékba.
A kiállítandó anyag rendszerezését, a bemutatás módját illetően sok segítséget kapott Kabarcz
Katalin a bátaszéki diakónustól, Sümegi Józseftől. (Ő a szegedi lelkipásztor, Bálint Sándor tanítványa volt, aki a legnagyobb gyűjtők közé tartozott; tévés dobozokban álltak nála a szentképek.)
A Hagyományok Házának átadása után másfél hónappal, július 22-én megáldotta az egyháztörténeti szobát Barsi Balázs. A sümegi ferences rendház főnöke sióagárdi származású. Ott mutatta be
a pappá szentelése utáni első misét, 1971-ben. De nemcsak a faluhoz, magához az épülethez is van
köze, ugyanis a Barsi család több tagja a mai egyháztörténeti szobában született. (Később iparos ház
és kocsma is működött benne.)
Sióagárd piharcos falu, pincefalu és kápolnás falu. Ápolják a hagyományokat, bővítik a helyi értéktárat. A település része a Leányvár nevű hegyoldal, ahol a 6-os, pécsi útról is jól látható, mintegy
háromszáz pince és présház található, 5-6 szintben. Ezek egyike ad otthont a Hímzésmúzeumnak.
Helyi kuriózum az úrnapi körmenet is, melynek állomásai nem ideiglenesen felállított oltárok, hanem
templomközeli kiskápolnák. Ilyen egyébként hét is van a Sió-parti faluban. Szeretnék őket szerepelteti az értéktárban. Csakúgy, mint az aratóversenyt, amit kétévente rendeznek meg, egyre nagyobb
érdeklődés és médiavisszhang közepette.
Komolyan gondolják a hagyományőrzést, amit egy fából faragott felirat is hirdet a Hagyományok Házának falán: Örökség = kötelesség!

Wessely
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SIÓAGÁRDI MŰVELŐDÉSI HÁZ
ÉS KÖNYVTÁR

Német Nemzetiségi napok
Tsztelt Sióagárdi Polgárok!
2015.09.26-án a Sióagárdi Művelődési Házban a Német Nemzetiségi Önkormányzat a hagyományok ápolása a
régi értékek megőrzésének bemutatására kiállítást rendezett pályázati támogatással.
A kiállítást megnyitotta a Tolna Megyei Német
Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségének titkára
Krémer György. A megnyítóból idézem szavait:

„A kiállított használati tárgyak, a megfőzött
ételek láttán mégis ezekre a talán már elkoptatott,
úton - útfélen megismételt tulajdonságokra szeretnék utalni és úgy gondolom , hogy szervezõk is ennek
megfelelõen, tudatosan válogatták és rendezték az
anyagokat. A kezdemé
nyezés mintegy a bölcsõtõl a sírig kis keresztmetszetét adják
az itteni és a környékbeli németség mindennapi életének..
Tempora mutantur. (Változnak az idők.)
Látva e kiállítást egy sajnos - vagy tán hál istennek ? letűnt
világ tárul elénk a maga mindennapi nehéz küzdelmeivel ,gondjaival örömeivel. Hol van már az a világ, amelyben őseink
ilyen környezetben, tiszta erkölcsök,átlátható emberi kapcsolatrendszerekben éltek.
Ma akarva - akaratlanul egy rohanó, külsőségeket felmutató,
materiális világban élünk, ahol a múltat tisztelő, a ősök igaz értékrendjét kereső emberre könnyen rásütik a régi vágású, a
“maradi” jelzőt.
Mindezek ellenére úgy gondolom , hogy a hagyomány , a tradíció, az éltető gyökere, a fogódzópontja minden közösségnek,
hiszen jövője csak annak van, aki ismeri a múltját. És itt kapcsolódik a múlt a jelenhez, hiszen a településükön igen eredményesen működik a kisebbségi önkormányzat
Összefoglalva úgy is mondhatnám hogy ezen kezdeményezés- ha
talán csak egy apró- de minden bizonnyal fontos szegmensként
hozzájárulhat ahhoz , hogy az utánunk következő nemzedékeinkben is tudatosulhasson származása, tudjon kötődni a népcsoportjához, merje vállalni identitását , másodsorban pedig egy darab
történelmet is láthatunk hiszen a tárgyakon keresztül megismerhetjük azt az életet, amelyet egykoron őseink éltek.
Ezen gondolatok jegyében szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik e kezdeményezést felkarolták , megvalósították, és a kiállítást a birtokukban levő tárgyak rendelkezésre bocsájtásával lehetővé tették.” A kiállítást követően nemzetiségi
ételekből bemutatót tartottunk, melyet a megjelent vendégek jó étvággyal fogyasztottak.

Hámoriné Glück Terézia
SNNÖNK elnöke
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CIVIL SZERVEZETEK HÍREI
Horgászegyesületi hírek
Horgászszakkört szerveztünk gyermektagjainknak, jövendő tagjainknak, és minden érdeklődőnek a
Művelődési Házban. Időpont: minden hónap első szombatján 14-16 óráig .
ELSŐ FOGLALKOZÁS.NOVEMBER 7.SZOMBAT
Az első összejövetel október 3.-án volt. A szakkörön a résztvevők elsajátíthatják a horgászati alapismereteket, segítséget nyújtunk a horgászvizsgára való felkészüléshez, továbbá a horogkötést és
egyéb szerelékkészítés is gyakorolni lehet. Terveinkben szerepel előadókat is hívni egy-egy összejövetelre. Amennyiben ezt sikerül megszerveznünk, itt a horgászhírekben, a FACEBOOK-on, a sióagárdi képújságban valamint a boltokban, és a buszmegállóknál elhelyezett plakátokon tájékoztatni fogjuk az érdeklődőket. Mindenkit szeretettel várunk!
Pesti Gyuláné elnök

Kedves Sióagárdiak!
A

FECSKE BÁBCSOPORT idén ünnepli

fennállásának 50. évfordulóját.
Ez alkalomból november 20-21-én
születésnapi rendezvénysorozatot tervezünk a faluban.
Ezúton kérünk minden kedves lakost, akinek van,

régi fotója, archív felvétele

azt legyen szíves rendelkezésünkre bocsájtani
addig, amíg az archiválást elvégezzük.
Kiállítás anyagát képezné a rendezvény ideje alatt,
és a továbbiakban is az állandó bábkiállításunk
része lenne. (Gyűjtés a Művelődési Házban folyamatosan.)

várjuk minden kedves
régi bábos jelentkezését,
Továbbá

akinek van kedve egy jót „együttbábozni” a Fecskeünnepen.
Nagy segítségünkre lenne az is, ha megosztanák velünk a régi csapatok,
generációk összetételét, együtt átélt élményeit, anekdotáit.
Minden ötletnek, történetnek, támogatásnak nagyon örülünk.

MEGBESZÉLÉS: 2015. NOVEMBER 4-ÉN
SZERDÁN 18 ÓRÁTÓL!
Szeretettel várunk minden kedves segítőt, bábost szombaton a Könyvtárba, hogy együtt szervezzük ezt a nagyszerű, félszáz éves jubileumot!
Vagy jelentkezzen telefonon: 06-20/469-17-33 (Pekari Bernadett).

Köszönjük!

Pekari Bernadett csoportvezető
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HELYI INTÉZMÉNYEK HÍREI

Készüljünk fel a télre!

ISKOLA
Köszöntjük az elsősöket!

A 2015-16-os tanévet tíz első osztályos kezdte
Beköszöntött a hideg idő, és ezzel együtt a meg. Nagy örömmel vártuk iskolánkba őket. Remélmegfázások, vírusos betegségek is szép szám- jük jól érzik majd itt magukat! Várja Őket a betűk,
számok és mesék világa. Játék és kirándumal megjelentek. De mit tehetünk, hogy meg- lás.Kívánunk nekik sok örömet, jó munkát, kitartás
előzzük őket?
és sok barátot!
Készítsük fel szervezetünket a télre!
Nem csak nyáron, hanem ősszel és télen is nagyon fontos a vitaminok bevitele. A C-vitamin
közismerten immunerősítő hatású vitamin,
ezért a gyümölcsök, zöldségek napi szintű fogyasztásával sokat tehetünk egészségünkért.
Leggazdagabb C-vitamin források, a citrusfélék
(citrom, narancs, mandarin), kivi, paprika, káposzta, csipkebogyó.
Tipp: A citromos tea nagyon jól esik egy hideg
őszi napon, vagy télen is. Jobban megőrizhetjük
a citrom vitamintartalmát, ha a kifacsart levét,
a már langyosra hűlt teába keverjük, ekkor
ugyanis kevésbé veszíti el a számunkra oly értékes vitaminokat.

Írta: Szabó Kata védőnő

Védőnői tanácsadások
időpontjai:
Várandós tanácsadás:
Kedd 11:00-12:30
Csecsemő tanácsadás:
Kedd 12:30-14:00
Fogadó óra Óvodás- és iskoláskorú
gyermekek részére:
Péntek: 7:00-8:00
A kellemetlenségek és a hosszú várakozás
elkerülése érdekében időpont egyeztetése
szükséges!

„A nyár, a nyár az elrepült, a villanydrótra fecske
ült,
készül már lassan messzire, talán a világ végire.
Szállnak a napok, mint a szél, kerengve hull már pár
levél,
nekem is mindjárt menni kell, nem cserélnék most
senkivel!
Táskámban könyvek, füzetek, vár rám egy pad és
sok gyerek,
számok, betűk és dallamok… Szervusz! Iskola! Itt
vagyok!”
Kálnay Adél: Köszöntő

Kívánunk nekik sok örömet, jó munkát, kitartás
és sok barátot!

A tanító nénik

Védőnői Felhívás!
Mindenhónap negyedik keddjén MSZSZ tanácsadást tart dr. Nemes Judit gyermekgyógyász. Melyre szeretettel várja betegeit,
illetve kérdés, panasz esetén a szülőket, gyermekeket is a védőnői tanácsadóban.
Következő időpont: November 24. 14:40-től.
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ÉRDEKESSÉGEK, HÍREK A NAGYVILÁGBÓL

Gibraltári majomkaland
Október 22.-én délután indultunk repülővel Malagába, majd onnét másnap Gibraltárba buszoztunk, vagyis La Lineába a spanyol területre. Maga Gibraltár tulajdonképpen egy nagy szikla, ami angol
fennhatóság alatt áll. A kikötő ahol Attila a hajót hagyta spanyol területen La Lineában van, a kettőt
egy reptér kifutópályája választja el. Ahhoz hogy átsétálhassunk angol területre egy útlevél ellenőrzésen kellett átesnünk a kifutópálya egyik oldalán, majd egy kijelölt útvonalon átgyalogoltunk. Itt
autóút is keresztezi a repülőgépek útját, persze amikor fel- vagy leszáll egy gép,lezárják a területet. Daninak mindenképp nagy élmény volt ilyen közelről figyelni a gépmadarak felszállását és landolását.
A hajót rendben találtuk a kikötőben, mivel azonban
a csomagjaink nagy részét a DPD hozta utánunk, várnunk
kellett pár napot mig ideértek, így volt időnk bejárni a
várost. Vettünk Daninak biztonsági hevedert egy hajósboltban, amit le sem vetett abban kergette a főtéren a
madarakat. Szükségünk volt még horgász felszerelésre!
Egy hajós ismerősünket kérdeztük, milyen cájgot érdemes vennünk a nyílt óceánra. Ő ajánlotta hogy csak damilt
és csalit vegyünk meg a damil feltekerésére alkalmas
spulnit. A csali tintahalat utánoz acél előkével és horoggal
együtt kapható a szivárvány minden színében. A boltos
nagyon segítőkész volt, megtanított egy praktikus csomót
is a felszerelés összeállításához.
Volt egy hatalmas gyönyörű botanikus kert, több játszótérrel Gibraltárszívében. Itt láttuk először a híres
gibraltári majmokat. Az a legenda járja, hogy addig maradhatnak itt az Angolok, amíg a majmok is itt vannak. Láthatóan jól érzik magukat a majmok, nem
zavarja őket az ember közelsége, sőt!
Másnapra terveztük, hogy felmegyünk felvonóval a
szikla tetejére. Így is tettünk. A felvonó ezeréves
svájci technika, nem volt túl bizalomgerjesztő. A hegyre érve majmok fogadtak. Fényképezkedtünk, miközben Dani elkezdett örömében sikongatni, s a közelben
játszó két kismajom rögtön Dani felé ugrált, amitől Ő
persze megijedt. Felkaptam, s addig Attila a két kismajom útjába állt. Az anyamajom viszont támadásba lendült, felugrott a hátamra s Danit fejbe ütötte a mancsával 1 cm-es sebet ejtve a hajas fejbőrén. Mondanom
sem kell, nagyon megijedtünk, szaladtam Danival, Ő nagyon sírt, megrémült. A majom hála Istennek nem jött
utánunk.
Nagyon nehezen tudtuk megvigasztalni Danit, és
attól kezdve kerültük a majmokat, de még a kutyákat
is. Végre megjöttek a csomagjaink, s velük együtt Dani biciklije is. Az indulás előtt tanult meg kétkerekű biciklivel menni, s így nagyon megörült, hogy gyakorolhatja tudományát Nem volt egyszerű dolog
a hajóban mindennek helyet találni, egész nap pakolásztam, míg Attila Danival a játszótéren
félcsőben gyakorolta a biciklizést, egyre magasabbra merészkedve az oldalfalakon. Néha persze
előbb fogyott el a lendület, mint ahogy sikerült visszafordulni a hurok tetején, ekkor nagy vigyorral
kísért hason csúszás következett. A beton olyan sima, hogy semmilyen sérülést nem okozott.
Már gurult is tovább egy másik vigyor kíséretében. Ja, hogy csak 1 hete tanult meg bringázni…?

Írta: Dr Horváth Erika

7

SPORT HÍREK
4. Forduló
Sióagárd- Madocsa 1:4 (0:3) 2015.09.06.

Góllövők: Schaffler B. (5), ill. Szabó R.
Jók: Sümegi, Tóth Adrián, Simon, Vass, Schaffler B.,
Besencsi Z., Höss, Besencsi J., Szabó R.
Összefoglalva: Ezúttal igazi csapatként játszott az
Sióagárd: 110 néző, Vezette: Horváth J.
együttesünk. Mindenki nagyon fegyelmezetten, egySióagárd: Szegletes – Auth ( Vajda), Sümegi, Horváth P.mást kisegítve játszott, és nem utolsó sorban jó száTóth Adrián, Kelemen (Szabó P. )- Vass, Simon, Nagy M.Tóth Attila (Győrfi G.), Schaffler B. ill. Kern (2), Tóth Adr. zalékban használták ki a helyzeteket, 5 gólt szerző
(öngól), Böde (11-es)
Schaffler B.-nak köszönhetően.
Góllövők: Pilisi (2), Horváth V. (2), Szabó B. (2), Hajdú
Ifjúsági cspatunk: Ezúttal nem játszott, mert az elJók: Sümegi, Simon, Schaffer B.
lenfélnek nem kellett ifi csapatot indítani.
Összefoglalva: csapatunk túlságosan tisztelte ellenfelét és
nagy védekezésbeli hibákat elkövetve 3:0 –ás előnyhöz juttatta a madocsaiakat. A második félidőben már jobban játszott csapatunk, több nagy gólhelyzetet is kidolgozott, de
ezek kimaradtak, így a Madocsa vitte el a 3 pontot.
Ifjúsági csapatunk: Szoros 1. félidő után nagyon feljavult
a csapat játéka így nagy gólkülönbséggel 7:3 (2:1) arányban
győzött.

6. forduló Sióagárd szabadnapos 2015 09.20.
7.forduló
Dunakömlőd-Sióagárd 3:0 (2:0) 2015 09.27

Dunakömlőd: 50 néző, Vezette: Kiss G.
Sióagárd: Tóth Attila-Auth, Sümegi, Kelemen,
(Sólyomvári) Horváth P.-Győrfi G. (Vajda), Orosz,
Tóth Adrián, Vass-Nagy M., Schaffler B.
Edző: Szabó Tibor
Sióagárd: 80 néző, Vezette: Kovács T.
2. perc: Védőink későn léptek ki a kaputól 20m-re lövő
Sióagárd: Szegletes- Auth (Vajda), Sümegi, Tóth Ad- Rezicskára, akinek lövése a lábak mellett a jobb sarokrián, Horváth P.-Nagy M. (Tóth G.), Vass, Simon, Győr- ba vágódott. 1:0
fi G. -Schaffler B., Tóth Attila (Orosz). Edző: Szabó
33. Védőink nem tudtak felszabadítani a 16-on belül, a
Tibor.
labda Búzás elé került, aki egy csel után lőtt és a labda
17. perc: Simon nagyszerű labdával ugratta ki a jobb
kapusunkról a bal sarokba pattogott. 2:0
oldalon Schaffler B.-t, aki a kifutó kapus mellett 4 km 86. perc: Egy hazai ellentámadás után Szlucska jobb-ről a jobb alsó sarokba lőtt. (1:0)
ról 18m-ről a feleslegesen kifutó kapus fölött a hálóba
40. perc: Tóth Attila passzolt az ellenfél térfelének
emelt. 3:0
közepén Schaffler B.-hoz, aki egy szép csel után kapu- Góllövő: Pilisi
ra tört és közelről a jobb felső sarokba emelt. (2:0)
Jók: Sümegi, Orosz, Tóth Adrián
43 perc: Simon remekül futott el a baloldalon középre Összefoglalva: A kényszerkapussal felálló csapatunk
emelt, Schaffler B. mellel maga elé tette a labdát, és már a 2. percben egy elkerülhetetlen gólt kapott, ami
pattogós lövése a bal alsó sarokba kötött ki. (3:0)
rányomta bélyegét a későbbiekre. A mezőnyben
62. perc: Szabó R.-t nem támadták meg időben védőegyenrangú ellenfelek voltunk, de valamire való gólink, így 20 m-ről a jobb fölső sarokba bombázott. (3:1) helyzetet, néhányat tudtunk csak kidolgozni, azt vi69. perc: Sümegi a pálya közepéről ívelt a 16-on belül- szont a kitűnően védő kapusuk kivédte. A gólkülönbség
re, a befutó Schaffler B-t meglökték, de fejéről a
mindenképpen túlzott.
labda így is a bal alsó sarokba került. (4:1)
Ifjúsági csapatunk: Úgy kapott ki 9:1 (5:1)-re, hogy
78. perc: Simon időzített labdával ugratta ki
az 1. gólt mi szereztük egy szép támadás végén. A fiúk
Schaffler B.-t a jobb oldalon, aki a kifutó kapus melkishitűen játszottak és az ellenfél lassan felőrölte
lett laposan a bal alsó sarokba lőtt. (5:1)
őket, aminek súlyos vereség lett a vége.
83. perc: Pálfi megkapta Z. sárga lapját és a játékvezető kiállította.
Írta: Finta Mihály

5.Forduló
Sióagárd-Bölcske II. 5:1 (3:0) 2015.09.13.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázatra
Sióagárd Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is meghirdeti a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázatot.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
A pályázattal kapcsolatos információk beszerezhetők Leicz Péter igazgatási ügyintézőnél, és elérhetők a
www.sioagard.hu lapon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 9.
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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

Öt év óta évente két alkalommal megy a sióagárdi
édesanyák Szent Mónika Közössége országos találkozóra. Tavasszal egy vidéki város, kora ősszel pedig egy
budapesti plébánia látja vendégül a több mint ezer édesanyát az ország minden pontjáról. A legutóbbi találkozó
ORVOSI RENDELŐ
a budapesti Újpalotai Boldog Salkaházi Sára templomban
Cím: Sióagárd, Kossuth u. 3
volt, ahová a szekszárdi és kakasdi közösséggel együtt
Tel: 74/437-051 06-30/929-5645
érkezett 10 fős kis csapatunk. Ki lehet a Mónika közösHáziorvos: Dr. Horváth Erika
ség tagja? Minden édesanya, aki naponta imádkozza az
Hétfő, kedd , péntek: 8.00-13.00
Szerda:
14.00-18.00
édesanyák szép imáját és vasárnaponként - hetente egyCsütörtök:
10.00-13.00
szer - az oltári szentség előtt is imádkozik gyermekeivérvétel: Csütörtök: 8.00-10.00
ért. A Szent Mónika Közösséget Madridban alapították
1987-ben olyan édesanyák, akik közösen akartak imádVÉDŐNŐ
kozni gyermekeik jövőjéért a jó Istenhez. Hazánkban
Szabó Kata Tel:06-30/2758-472, 74/437-022
1992-ben Rónai Gábor jezsuita Atya alapította meg a
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
közösséget Kalocsán és Ő volt a lelki vezetője is egészen az idei év közepéig,
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
amikor elhunyt. Világi szervezője, segítője a találkozóknak Bartal Veronika
Székelyi Anikó
édesanya, nagyanya, aki fáradhatatlanul áll a szép kezdeményezés élén.
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:
8.00-12.00 12.30-18.00
Kedd:
8.00-12.00 12.30-18.00
Szerda: 8.00-12.00 12.30-18.00
Csütörtök: 8.00-12.00 12.30-18.00
Péntek: 8.00-12.00 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:06-20/2316-999
SIÓ-KÖZ KFT.
Vízmű telepkezelő:
Balázs Mihály: 06-20/296-1495
Szennyvíz telepkezelő:
Mészáros Ferenc:06-20/294-4387

Lelkünket gazdagította, szívünket erősítette a gyönyörű program, amit
együtt töltöttünk ez alkalommal is. Az újpalotai templom 1980-ban épült, káplánként itt szolgált Dr.Bábel Balázs – jelenleg kalocsai - kecskeméti érsek
-, aki a találkozó napján a hálaadó szentmisét tartotta. Meghatódottan ittuk
szavait, az erre a napra érvényes bibliai igazságokat, elgondolkodtató történeteket és intelmeit. Az érsek atya homíliájában visszaemlékezett azokra az
időkre, amikor káplánként itt szolgált, bizony nem gondolta, hogy 30 év múlva
itt egy olyan templom fog működni, ahol országos találkozón ünneplik az édesanyákat. A hálaadás és a kegyelmek kérése mellett gondoljunk arra, mondta: „
Ha az Isten az Ő jóságát a vigasztalásban mutatja meg irántunk, akkor
nekünk is vigasztalókká kellene válnunk.” A Szent Mónikás közösség
együttléte arra való, hogy odaálljunk azok mellé, akik szomorúbbak, akiknek több a baja, mint a miénk. Ha az ember saját szomorúságát mintegy
háttérbe helyezve megpróbál azokra odafigyelni, akiknek még nagyobb baja van, akkor azt érzi, hogy ő maga is vigaszt nyer ez által és a másik
segítségére is van. Hiszen tudhatjuk, ahol szeretetben találkoznak az emberek, a szeretetben mindig jelen van az Isten. És ahogy a Jelenések
könyvében íródott a gondviselésről: Az Isten letöröl szemünkről minden
könnyet… A szentmise áldása mélyen meghatott bennünket. A gyönyörű záróéneket, a családok himnuszát ezer édesanya zengő hangon és égbe emelő
hittel - buzgalommal énekelte.
A templom közössége terített asztalokon sok-sok szendvicset, süteményt
és üdítőt tálalt a vendégeknek dél tájban. Orgonahangverseny következett,
majd délutáni programként tanúságtételek sora bizonyította az édesanyák
imáinak hétköznapi csodáit. Elgondolkodtató történetek sora, az ima erejének
bizonyítéka, van mindig remény a jobbra, hiszen erről szól Szent Mónika története, aki fia életében imáival hozta meg a csodát. Sok tékozló fiunk van ma
is, de van sok imádkozó Mónikánk is!
A szentségimádás a közösség valamennyi gyermekéért szólt, a jövő nemzedékért, minden édesanya gondolt saját gyermekeire, unokáira, szeretteire.
A szép szertartást és a szentségi áldást Kürtösi Krisztián Atya tartotta, aki
Rónai Atya méltó utódjaként a Szent Mónikás Országos Közösség lelki vezetője lett ettől a naptól.
Ezzel Rónai Atya is egyetértett volna….Büszkeség töltött el bennünket is, hiszen Krisztián Atya a MI Atyánk is
volt két éven át és most újra a MI Mónikás Atyánk lett.
A kakasdi Édesanyák Közössége öt éve imádkozik együtt a családok gyermekeiért. Mi is készülünk erre az ünnepükre, erősítve összetartozásunkat a
szeretetben.

Írta: Kabarcz Katalin
Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő.: Gerő Attila, megjelenik: havonta;
szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu, web: www.sioagard.hu

