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Kedves Falubelim! 
 

        Elkezdődött egy új év. Egy kicsit visszatekintenék az elmúlt év eredményeire. Biztos lesznek 
olyanok, akiknek ez a pár sor újdonságokat is tartalmaz. A választás óta csak egy év telt el, mégis 
van miről beszámolnom. Hát lássuk: Először is sikerült felújítani az Orvosi Rendelőt. Nem csak kül-

sőleg, de az orvosi munkához is tudtam új esz-
közöket biztosítani. Utána egy lelkes csapatot 
segítve sikerült megnyitni a Hagyományok Há-
zában az első kiállítást, amit a tél eleje folya-
mán már a második kiállítás megnyitója köve-
tett. Sikerült felújítani az év második felében 
öt közintézményünket. Az Iskolát, Óvodát, 
Könyvtár épületét, a Napközit és Gyógyszertá-
rat, a Kultúrházat.  

 

 

 

 

 

            
Mindegyik teljesen új, szép kinézetet kapott, és ezen felül pedig 
megszűntek a „szellőző” nyílászárók is. Az Óvodánál a pályáza-
ton kívül egy szülővel összefogva anyagilag sikerült a bejárati lép-
csőt is felújítani. Ki merem jelenteni, hogy még soha nem néztek 
ki így a közintézményeink, és ha vigyázunk rá, a következő nem-
zedéknek nem is kell hozzányúlni. Az ősz folyamán sikerült meg-
szüntetni falunk egy szégyenét, mégpedig azt, hogy földes utcája 
legyen Sióagárdnak. A Petőfi utca egyik részén megszüntettük a 
föld utat, ezzel már senkinek nem kell sárban és pocsolyában köz-
lekedni. Sikeresen tudtam az anyagi hátterét biztosítani a civil 
szervezetek működésének, és egyszeri nagy összeget lehetett szét-
osztani közöttük.  A falu rendezvényei támogatása sem okozott 
gondot, sőt az I. Sióagárdi disznótorossal és egy Fecske Ünneppel 
is bővültek a rendezvényeink száma. 
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         Még a tavalyi évben történt, hogy lehetett közel 130 családot segíteni 
anyagilag az év végén. Ez egy nagyobb összeg volt, ami sokaknak tényleg a na-
pi problémáját oldotta meg. Amit a közeljövőre lehet mondani, hogy elnyer-
tünk már most két pályázatot. Az I. világháborús emlékmű teljes felújítása, és 
a Napközi Konyhájának beltéri felújítása, valamint eszköz fejlesztése. Ezek 
már biztosak, de továbbra is azon leszek, hogy minél előbb sikerüljön újabb 
fejlesztésekkel javítani az itt élő közel 1300 ember életkörülményeit.  A leírta-
kat azzal fejezném be, hogy köszönetet mondjak mindannyiunk nevében a 
Kormánynak, hogy lehetőséget adott a terveinket megvalósítani. Pályázati le-
hetőségek és átgondolt gazdasági stratégiák nélkül nem sikerült volna, és a jö-
vőben sem tudnának sikerülni a fejlesztéseink. Bár vannak, akik magukénak 
mondják a faluban ezeket a sikereket, de higgyék el Nekem, hogy ezt legin-
kább Magyarország Kormányának köszönhetjük.   

          Írásomat befejezve két dolog jutott eszembe. Az első, hogy mégis van rá 
példa, hogy „egy fecske is csinál nyarat”, és ez a fecske kéri továbbra is az 
Önök támogatását.  A másik pedig az, hogy „ÖLÉG JÓ…!”  

                                                  Gerő Attila 
                  Sióagárd Polgármestere 

 

Újév 
 

            Az év első napján olyan érzés fog el bennünket, 
mint azt a gyermeket, akit ismeretlen házba külde-
nek. Félve lépi át a küszöböt, mert nem tudja, hogy 
odabent mi is vár rá. Mi is félünk az előttünk álló esz-
tendőtől, mert ismeretlen számunkra. Ezért egymást 
így bíztatjuk: Boldog Új Évet kívánok!  
             Keresd meg azokat is, akikkel már rég nem 
fogtál kezet. Kívánj minden jót szerető szívvel, becsü-
letes gondolattal, minden hátsó gondolat nélkül. 
Munkálkodj családod boldogságán és gondolj arra, 
hogy nem csak másoknak van szükségük terád, ha-
nem neked is másokra. Az ember boldogsága mások-
tól is függ, de leginkább Istenre hagyatkozz. Az elkö-
vetkező évet bízd a Gondviselésre.   
             Ne feledd, hogy ez az új esztendő sem tart 
örökké, nem lesz problémamentes. De ezt az évet is 
az örökkévalóság szolgálatába kell állítani. Élj becsü-
letes, keresztény életet. Ne csak az anyagiak legyenek 
fontosak számodra, ne hajszold a sikert. Gazdagodj 
lelkiekben is. Soha ne téveszd szem elől, hogy az iga-
zi boldogság odaát van. Ne feledd, hogy a boldogság 
nem csak a tied, hanem mindenkinek joga van hozzá. 
A boldog új év mindnyájunktól függ. 
 

írta: Bukovics István plébános 

 

  Csokonai díjjal 
  tüntették ki a  
  Fecskéket 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

         
A Sióagárdi Fecske Bábcsoport Csokonai 
Vitéz Mihály-díjban részesült, Sióagárd 
néphagyományainak ápolása érdekében 
végzett kiemelkedő tevékenysége elisme-
réseként. A Magyar Kultúra Napja alkal-
mából idén  Január 22-én a Pesti Vigadó-
ban rendezett eseményen Pekari Berna-
dett, a csoport vezetője és Gerő Attila Sió-
agárd polgármestere vette át a kitüntetést 
Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős állam-
titkártól. 

Szívből gratulálunk és  
további sikereket kívánunk  

a csoportnak! 

   Legnagyobb álmunk már a célegyenesben… 
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II. Sióagárdi Disznótoros Mulatság 
2016 február 13. 

 

Sióagárd Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és családját az immár  

második alkalommal megrendezésre kerülő Disznótoros Mulatságra. 

Program: 
730 Gyülekező a Művelődési Ház udvarán, a disznók leölése, feldolgozása 
1000   Bábozzunk együtt a Fecskékkel –Játszóház 
1100   Kolbásztöltő és forralt bor készítő verseny 
             5 fős csapatok jelentkezését várjuk!  A versenyre való nevezés díjtalan,  
            minden csapatnak   húst biztosítanak a szervezők.   
            Nevezési határidő 2016 február 9. Kedd                   
 A kolbásztöltéshez és sütéshez szükséges további alapanyagokról és eszközökről                                
(fűszerek, kolbásztöltő, gázpalack, tárcsa stb.) a résztvevő csapatok gondoskodnak.  
A szervezők tudnak a sütésben segíteni. A bélt a  rendőrség biztosítja. 
kb. 1300-1400   Ebéd    
1330-1530         Filmvetítés gyermekeknek 
déltől–estig    közös zenélés a Medinai Tambura zenekarral 
 

    

    1600     „Sióagárdi –Nóta délután” 

           Önökkel és a zenekarral összegyűjtjük a sióagárdi nótákat, dalokat.  
          Ezeket filmre és írott anyagra mentjük. Kérek mindenkit aki ismer  
          ilyen dalokat, támogasson bennünket célunk elérésében.  
          Ezzel elkezdjük az  idei év „Sióagárd Értékmegőrzése” programját, amiről később  
           tájékoztatást adunk.  Várunk minden „nótás kedvű” falubelit! 
 

 

kb. 1900  Vacsora 
20

00         Esti Disznótoros Buli Takács Krisztiánnal 

Kísérő programok: 

Az idén is keressük SIÓAGÁRD LEGJOBB PÁLINKÁJÁT ÉS FORRALT BORÁT! 

Nevezési feltételek: az elbíráláshoz szükséges mennyiség a pálinkából min. 0,3 l,. (egy 
versenyző, több mintával is indulhat) ,  forralt bor esetén min. 1 l.   A forralt bort ter-
moszban kérjük leadni, melyet a bírálat végeztével visszakapnak a versenyzők.      
Mellékelve kérjük a recept megadását is 1l  borra számítva.  

    A minták február 13-án 10-12 óráig adhatóak le a Művelődési Házban. 

A disznótoros BECSÜLETKASSZÁVAL vehető igénybe.  Az itt befolyt összeget idén a 
Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesületének ajánljuk fel!   

 

 Mindenkit szeretettel várok! 
 

                                                                                                        Gerő Attila 
                                                                                                         Sióagárd polgármestere 

  A PROGRAM HELYSZÍNE A MŰVELŐDÉSI HÁZ                                   
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 A Horgász Egyesület Hírei 
 

          2015.12.05.-én és 2016.01.09.-én ismét horgászklub foglalkozá-
sok voltak. Decemberben a Művelődési Házban horogkötést gyakorol-
tak a gyerekek. A januári foglalkozáson a horogkötés gyakorlása mel-
lett elkezdtek a horgászvizsgára is készülni. Vizsga tesztlapokat töltö-
gettek gyakorlásként. Még van mit tanulni, ehhez megadtuk nekik a 
segédanyagot. Mind két foglalkozáson nagy segítségünkre voltak Vass 
Gábor és Sike Gábor. Köszönjük nekik. 
A februári foglalkozás a farsangi rendezvények miatt sajnos elmarad. 

     2016.01.23.-án tartottuk éves taggyűlésünket. 118 tagból 60-an jöt-
tek el. A 2015 évi beszámolók, és a 2016 évi program, és költségterv ismertetése után megemlékeztünk 
egyesületünk alapításának 40 éves jubileumáról. A régi iratokat átnézve örömmel állapítottuk meg, 1975 
óta 3 fő, Finta János, Tuller István és Lajkó János, 1976 óta 2 fő Marosi János és Varga László, még min-
dig aktív horgásztagjaink. Ebből az alkalomból Tuller Istvánnak és Marosi Jánosnak, a taggyűlésen emlék-
lapot adtunk át.(Ketten sajnos nem tudtak eljönni, Ők utólag kapták meg az emléklapot.) 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
A  taggyűlés vacsorával zárult, Huber János egyesületünk titkára finom babgulyást főzött.  Horváth Zoltán-
né gazdasági vezetőnk 11 év után lemondott tisztségéről. Az utóbbi években már olyan sok papírmunkával 
járt a feladat, hogy lánya Ági is keményen besegített neki. Munkájukat megköszönve az egyesület nevében 
csekély ajándékkal kedveskedtünk nekik.                                                                          Pesti Gyuláné   elnök 

 

KÁBEL TV 
 

A helyi kábel Tv  

elérhetőségi  
paraméterei a következőkép-

pen változtak: 

224,25 illetve C12  
hangolási helyeken  

érhető el.                                      
Észrevételeiket , 

hirdetéseiket 

 leadhatják a  

sioagardtv@gmail.com 

e- mail címen vagy a                              
Művelődési Házban.  

mailto:sioagardtv@gmail.com
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Csizmadia János  
Göröngyös életút 

című  könyvének bemutatójára 

szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 
 

Február 1-én  Hétfőn                                              

este 6.oo órai kezdettel  

a sióagárdi Művelődési Házban. 
 

Jani bácsi most töltötte be a 87.évét és nagyon készül Sióagárdra, hogy a gondola-

taival örömet okozzon és másoknak is gondolatokat ébresszen a hétköznapjaiban. 

 Novellás kötetéből Révai Lilla tart felolvasást. 

A könyveket a helyszínen meg lehet vásárolni. 
 

Ízelítőül álljon itt néhány  sor Jani bácsi könyvéből: 
 

       „Az életutak nem olyan simák, mint a gyalult asztallap, nem is perzsaszőnyegen sétálás, hanem gö-
röngyös, csúszós, szakadékos, sáros, poros, amelyen sokszor vergődve megyünk. Elesünk, felkelünk, sí-
runk, jajgatunk, kacagunk, szeretünk, boldogok vagyunk, ez mind - az életút része. 
Kudarc, siker megalkuvás, remény, új cél, újra kezdés, így megy, míg vége nincs az életnek. 
Így éltek emberöltők, ma is így élünk, talán a holnap sem ad többet? 
Mindig jobbat remélünk, remény nélkül nem lehet élni, a nagy bajban mindig jön valami, vagy valaki, aki 
felénk nyújtja segítő kezét.” 

 

Kezdjük egészségesen az új esztendőt! 
 

          Megragadva az alkalmat először is, sikerekben gazdag, boldog új évet szeretnék kívánni min-
den kedves Olvasónak! 

          Ismét új évet kezdtünk, amely nagyon jó alkalom arra, hogy megfogadjuk, hogy ebben az év-
ben még több figyelmet fordítunk egészségünkre. De mit is tehetünk még érte? 

          A testmozgás beiktatása napirendünkbe, vagy az egészségesebb táplálkozásra való fokozot-
tabb figyelem már önmagában sokat lendíthet életmódunkon. Nem kell drasztikus változásokra 
gondolni, már napi fél óra rendszeres sétával a friss levegőn is sokat tehetünk egészségünk megőrzé-
se érdekében. Ez lehet akár a buszmegállóból való lassú séta hazáig, vagy akár a bolt felé, ha nem 
kell sokat cipekedni. De mindenképpen törekedjünk rá, hogy minden nap legalább egy fél órát 
szánjunk rá. Emellett sok zöldség és gyümölcs fogyasztásával pedig már az egészségesebb táplálko-
zásunkért is sokat tettünk. Ez utóbbi a vitaminok miatt különösen jótékony lehet ebben az időszak-
ban, amikor igyekszünk elkerülni a járványokat. 

          A gyerekek nagy örömére leesett az első hó, és mi tagadás néhány jeges téli napot is átvészel-
tünk. A gyerekek ilyenkor nagyon szeretnek kint játszani a hóban, azonban a játék végeztével 
ügyeljünk arra, hogy átnedvesedett ruhadarabokat cseréljük szárazra, ezzel is megelőzve egy csú-
nya megfázást. Azt mondják nem tart sokáig a hideg, pár nap múlva jön majd a meleg is. Ekkor 
viszont ügyeljünk arra, hogy ne öltözzünk túl vastagon, hiszen ha ránk melegszik a ruha, utána a 
hidegbe kilépve, vagy megpihenve épp olyan könnyen megfázhatunk, mintha alul öltöztünk volna. 

          Remélem, ezzel a néhány tanáccsal hozzájárulhatok a kedves Olvasók egészséges, lendületes 
évkezdéséhez!  

Írta:Szabó Kata védőnő 
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          Előző cikkünkben 21 nap alatt átszeltük az At-
lanti óceánt. December elején érkeztünk meg egy má-
sik világba, az amerikai kontinensre, a Kis Antillák-
ra. A következő hónapokban igyekeztünk minél töb-
bet megismerni belőlük. Az utazás legfőbb vonzereje 
más vidékek és kultúrák megismerése. A családdal 
eddig egy egyiptomi héttől eltekintve kizárólag Euró-
pában kalandoztunk. Itt volt az idő, hogy kiszakad-
junk az európai kultúrkörből és valami nagyon mással 
ismerkedjünk.  

          Mintha a gyarmati időszak csak tegnap ért vol-
na véget a szigeteken. A táj, az emberek és az életmód még sokáig őrizni fogja ennek a történelmi kornak a jegyeit. 
A szigetek a múltban fontos elosztó helyei voltak az Afrikából érkező rabszolga kereskedelemnek. A rabszolgák 
munkája biztosította az ültetvényes szigetek gazdagságát, melyet aztán az angol, francia, holland, spanyol anyaor-
szágok szívtak fel. A természet sokat adott a vidéknek. A vulkáni eredetű talaj rendkívül termékeny. Az időjárás 
egész éven át meleg trópusi. Magas hegyláncok "préselik" felhővé, majd kiadós csapadékká a passzát széllel az óce-
án felől érkező nedves légtömegeket. A szigetek körüli vizekben még napjainkban is sok a hal. 

          A legérdekesebbek azonban az emberek. A karibi őslakók mellé európai telepesek és afrikai rabszolgák érkez-
tek és keveredtek a múltban. Minden szigetnek sok gazdája volt a történelme során. Legjellemzőbb az angol - francia 
szembenállás. A szigetek egy része már független állam, némelyek ma is ezer szállal kötődnek az egykori anyaál-
lamhoz, mások - mint pl. Martinique - ma is francia megyei státuszt "élveznek". A sokszínűség talán a legjobb szó 
mely jellemzi a szigetek kultúráját. Itt alakult ki, ma is él és virágzik 
az egyszerű természetközeli életmódot hirdető, mélyen vallásos raszta 
kultúra. A héköznapok nehézségeit az afrikai gyökerű zene és tánc, az 
olcsó nád rum és a marihuána teszi a helyiek számára elviselhetővé. 
Hiszen a lényeg nem sokat változott. A cukornád ültevények helyét a 
megélhetésben a turizmus vette át. Abban sincs változás, hogy az így 
megtermelt jólét nem a szigeteken csapódik le. 

           A népek keveredése ma is intenzíven zajlik. Az angolok és hol-
landok hátra hagyták egykori gyarmataikat, de földrajzi közelsége és 
klímája miatt a karibi térség olyan az USA és Kanada lakosságának 
mint az európaiaknak az Adria vagy a görög szigetvilág. Egy nagysze-
rű hely ahová el lehet menekülni a tél hidege és a civilizáció vadhajtá-
sai elől. Vannak akik csak egy-egy hétre mennek, de sok apróbb sziget 
ma már gazdag családok magántulajdona. Itt nyaral a nyugdíjas ameri-
kai tanár, ide jár a kanadai kisvállalkozó, de egyre több nyugat európai 
is itt bérel vitolást. Láthattuk több, a mediából és az internetről ismert 
orosz milliárdos hajóját is. Az egyik legnagyobb az Eclipse, 
Abramovics hajója melletünk horgonyzott Szt. Barths egyik öblében. 
Egyik horgonya is többet ért a mi egész hajónknál.  

Adventi Vásár 
          December második vasárnapján fa-
lunkban ismét megrendezésre  került az Ad-
venti Vásár. A forralt bor, kürtöskalács és 
sült kolbász illata csalogatta az érdeklődőket 
az iskola udvarába. A vásárban a helyi házi-
asszonyok,  civil alkotók az idén is gyönyörű 
portékáikkal kápráztatták el az ide látogató-
kat.    

         Német testvértelepülésünk Baruth a 
hagyományokhoz híven, ebben az évben is 
megajándékozta az óvodásokat és az  iskolá-
sokat. Ezt a kedvességet egy kis műsorral 
köszönték meg a gyermekek. Délután követ-
kezett a tűzgyújtás, ahol minden szorgos kéz 
segédkezett, majd melegedett a nagy hideg-
ben, szinte áradt a szeretet melege. Reméljük 
minden látogató, vásárló szívébe sikerült egy 
kis örömet és  békességet csalni. 

     Az Atlanti-

    Soufiere város háttérben a Pitonokkal 

                        Rodey Bay Marina csónakkikötő 
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          Az ismerkedést Saint Lucián kezdtük. Itt láttunk trópusi 
őserdőt, igazi banán és cukornád ültetvényt. Jártunk működő 
vulkán kráterében és kóstoltunk karibi ételeket és helyi rumot. 
Lassan elkezdtünk ismerkedni a helyiekkel, a "feketékkel". Egy 
alkalommal autós kirándulásra mentünk. Útközben helyi sofő-
rünk szívesen mesélt az életükről. Helyiekkel, helyi ételeket 
ettünk. Sokat változott a világlátásunk. Lassan napbarnította 
bőrünkön kívül más tekintetben is hasonlítani kezdtünk a helyi-
ekhez. Elpárolgott az óceán átkelés feszültsége, kinyílt az ér-
deklődésünk, lelassultunk, elkezdtünk többet mosolyogni, befo-
gadókká váltunk. Végülis ezért jöttünk. Idővel már nem viszo-
lyogtunk a fura "arcoktól". Ott az a normális. A szegénység 
ellenére az emberek többsége vidáman éli életét.  

          Karácsonykor megnéztük az otthoni fényképeket az első 
hóról, bátyámék disznóvágásáról, majd elmentünk a strandra 
lehűteni magunkat. A zene afrikai eredete az éjféli misén is nyilvánvaló volt. Magával ragadtak a ritmusok és kórus 
előadása. Egy nagy össznépi könnyűzenei koncertnek is elment volna. Dani elaludt a templom lépcsőjén, erős szél-
ben és esőben csónakáztunk vissza a városka előtt horgonyzó hajónkra.  

          Az ünnepekkel megérkezett az ún. karácsonyi szél is. 
Ez nem más mint a felerősödött passzát szél, ami éjjel-nappal 
egy irányból szinte azonos erővel fúj ettől kezdve hónapokon 
át. El is kísért minket a teljes karib tengeri utunkon egészen 
Panamáig.  

          Felkerestünk más szigeteket is. Dominikán éltük meg 
eddigi utunk legkalandosabb éjszakáját. A szigeten végtelen a 
szegénység, így a jómódú világból érkezők óriási csábítást 
jelentenek egyeseknek. Tudtuk, hogy ez probléma Domini-
kán, így csak aludni álltunk meg éjszakára. Nem a parthoz 
kötöttünk ki, hanem horgonyt dobtunk a főváros előtt. A ko-
ra hajnali órákban zörgésre ébredtem. Egy férfi mászott éppen 
fel a hajónkra. Ő is meglepődött amikor meglátott. Zavarában 
csak annyit kérdezett, hogy akarunk e ivóvizet venni. A válasz 
elég határozott lehetett, mert azonnal viszaszált a csónakjába 
és elviharzott. A napkelte már vitorlák alatt haladva talált ben-
nünket. Úton voltunk Guadaloupe és Antigua irányába. Bará-
tok és később Dóra lányunk érkezését vártuk.  

                                                                    Írta: Horváth Attila 

óceánon is túl... 

 
 Meg lehet-e 

kötni a kutyát? 
 

Tilos kutyát tartósan kikötve 
tartani január 1-jétől, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy 
a kutyákat mostantól egyálta-

lán nem lehet láncon tartani. 
2016. január elsejével módosult „A kedvtelés-

ből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról” szó-
ló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, ami szabályozta 
a kutyák tartását is. Kérdésként merült fel, hogy 
most szabad-e megkötni a kutyát, és azt hogyan le-
het megtenni? 
A fentebb hivatkozott jogszabály rögzíti, hogy a ku-
tya tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, 
hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tud-
ja elégíteni. Tilos a kistestű ebet 10 m2-nél, közepes 
testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb 

területen tartósan tartani. Az ebek kikötéséhez csak 
nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az 
az állat egészségét ne veszélyeztesse. A kutya tartása 
tegye lehetővé annak természetes viselkedését,  
 
ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- 
és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavar-
ja. 

Probléma esetén nem a rendőrséget, hanem a 
jegyzőt, illetve a járási kormányhivatalt kell értesíte-
ni. A kivizsgálást követően elsősorban a hibák, hiá-
nyosságok javítására kötelezhető az állat gazdája. 

Amennyiben ennek nem tesz eleget, állatvé-
delmi bírságot szabhatnak ki rá, melynek alapössze-
ge 15.000,- forint. Ez a minősített esetekben – a jog-
szabályban meghatározott mértékben – növelhető. 

A jogszabály célja, hogy ezután egy kutya se 
kerüljön tartósan láncra. Az állattartók kötelessé-
ge, hogy – bármely tartási mód esetében – biztosít-
sák a kutyájuk egyedi igényeinek megfelelő életkö-
rülményeket, beleértve a rendszeres és megfelelően 
szervezett szabad mozgás lehetőségét is. 

                                      Garai László sk. jegyző 

             A város a másik oldalról 

      Ebéd a helyiekkel. Kerülnénk a túristás  

helyeket. Itt bejött! 
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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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Boldog Újévet! 
 

           Az idők óceánjában megint elmerült 
egy esztendő. És mi, akik körülálljuk virágos 
ravatalát, inkább megszokásból, tradícióból, 
mint kegyeletből elbúcsúzunk tőle. Nem saj-
náljuk, egyetlen könnyet sem ejtünk érte. 
 

          Ami fájdalom végigsajog bennünk, azt 
nem az ő elmúlása okozza, hanem az a tudat, 
az az érzés, hogy mennyi, de mennyi ki nem 
elégített emberi vágy, be nem teljesült álom, és 
valóra nem vált remény tűnik el vele örökre. 
Mert emlékezzünk csak! - amikor jött, amikor 
megérkezett, hogy feldobbant a szívünk az 
örömtől, az örömnek milyen mámora remeg-
tette meg lelkünket, mennyire hittünk, bíz-
tunk benne, és poggyászában amit magával 
hozott, ami tele volt titokkal. Aztán kicsoma-
golt. Nem egyszerre, ó nem! Lassan fokozato-
san ürítette ki poggyászát, és mi napról napra 
szegényebbek lettünk egy egy reménnyel, és 
gazdagabbak egy egy csalódással. És most el-
megy. Megöregedve, kikopva örökre. Elbúcsú-
zunk tőle. 
 

          „Az óesztendő meghalt, éljen az új!” Itt 
van, jön frissen fiatalon duzzadó poggyászok-
kal. Duzzadó poggyászának tartalma még ti-
tok, nem tudjuk mit rejteget benne. De bíz-
zunk, és reménykedjünk, hogy azt hozta ma-
gával, amire mindnyájan áhítozunk. A bol-
dogságot. Nem a tökéletes boldogságra gondo-
lok. Nem! Hiszen tökéletes boldogság nincs, 
mert vágyak nélkül megszűnik az élet értelme. 
Valahogy úgy képzelem a boldogságot, hogy 
az emberek homlokán kisimulnak a redők, 
hogy kevesebb lesz a bánat és több a nevetés. 
Hogy nem minden szép álom marad csak 
álom, és nem minden vágy beteljesülhetetlen.  
 

        Amikor Szilveszter éjszakáján az idő rop-
pant kereke nagy csikordulva megfordul, ne 
csak az év elmúlását jelezze, jelentse azt, hogy 
a reménytelenségek, a cél előtti megtorpaná-
sok ideje lejárt, és a bánatokat fölváltják az 
örömök. Hinni kell ebben, fanatikus hittel hin-
ni. És az a remény töltse el lelkünket, hogy ezt 
a hitet hozza nekünk az Új Esztendő. Re-
ményt, hitet abban, hogy az élet poharába, 
amelybe annyi, de annyi keserűség belefért, 
helyébe most már belecsordul a boldogság 
édes itala is. 
 

           Hiszen „megérdemeljük” hiszen ránk 
fér mindnyájunkra. Higgyünk  benne, remél-
jük, hogy amit az elmúlt esztendők megtagad-
tak tőlünk, mindazt megkapjuk az újtól. Ez a 
hit ez a remény, amelyre talán sohasem volt 
annyira szükségünk mint most. Sugározza be, 
aranyozza meg az elkövetkezendő napjaink 
mindegyikét. Hiszen e sugár nélkül úgysem 
élhet senki. Szüksége van erre mindenkinek, 
öregnek fiatalnak egyaránt. Erre gondolok, ez 
ad tartalmat, színt és csengést szavaimnak, 
amikor: - Boldog Újévet kívánok!!! 

1951. 
írta: id. Horváth János 

 

PROGRAMSOROLÓ 
 

Január 30. 13 óra 

Nyugdíjas Egyesület  

Farsangi rendezvény 
 

Február  01. 18 óra 

Csizmadia János   

Könyvbemutatója 
 

Február 6. 

Vadász bál 
 

Február 13. 

II. Sióagárdi  

Disznótoros  

Mulatság 
 

Február 20. 

Sport bál 

Egy jó fej a                                        

Dózsa utcából …      

mailto:sioagard@interware.hu

