
VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
A Köztársasági Elnök az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választása első fordulójának időpontját

2010. április 11. napjára (vasárnapra), második fordulójának időpontját 2010. április 25. napjára (vasárnapra)
tűzte ki.  Sióagárd-Fácánkert Községek Körjegyzője tájékoztatja a választópolgárokat, hogy az országgyűlési
képviselők 2010. évi általános választása előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a szavazás technikai
feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatokat a Helyi Választási Iroda látja el. 

A névjegyzék 2010. február 10-étől 2010. február 17-én 16.00 óráig tekinthető meg a Községházán. (7171
Sióagárd, Kossuth utca 9.). A névjegyzékből való kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010.
február 10-étől 2010. február 17-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.

Folytatás a 3.oldalon

Farsang
Február 10-én tartotta télűző farsangi

mulatságát a Sióagárdi Óvoda.
A farsangi „álarcos alakoskodók”
szebbnél szebb jelmezekbe bújva

énekkel,verssel, mondókával és tánccal
köszöntötték a farsangot, és egyben

örvendeztették meg a szülőket,
nagyszülőket. 

Óvoda felújítás

Lassan vége felé közeledik az óvoda
régóta felújításra váró vizesblokkjának
rekonstrukciója. A munkálatok során
új fal és padlóburkolatot kapott a vizes-
blokk, továbbá kicserélésre került vala-
mennyi szaniter és vízszerelvény,
kialakítottak egy új zuhanyzót is. 

A felújítás szakmai részét önkéntes
szakemberek segítették, a költségeket
Sióagárd Község Önkormányzata
fedezte.

„ÁLDOZZ A PÁSZTORNAK,
IGYÁL ÉS ÉLNI FOGSZ” 

Tisztelt Sióagárdi szőlőtermelők,
borkészítők!

Az idei évben is megrendezzük a
sióagárdi borversenyt az előző

években kialakított szabályok szerint.

A verseny időpontja: 
2010. március 26.

Képviselő testületi
hírek

Február 9-én tartotta soron
következő ülését Sióagárd Község
Képviselő Testülete. 

Az ülésen mintegy harminc napi -
rendi pontban született döntés, többek
között a helyi civil szervezetek támo-
gatásáról ( 4.oldal), a testületi ülésen
hozott döntésekről részletesen lapunk
következő számában számo lunk be.

Községi Önkormányzat Sióagárd
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Tájékoztatás a krízis-támogatásról

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a krízishely -
zetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009.
(VI.24.) Korm. rendelet módosult. 

2010. január 31. napját követően benyújtott kérelmek
esetében a kérelmező családjában a kérelem benyújtását
megelőző hónapban az egy főre jutó havi jövedelem a
60. 236 forintot nem haladhatja meg. 

A jogszabály-módosítás következtében a kérelem
benyújtására rendelkezésre álló határidő ismét meghosz  -
szabbításra került, így a kérelmeket 2010. április 30.
napjáig lehet benyújtani. 

Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljanak hi-
vatalunkhoz! 

dr. Varga Katalin
körjegyző

Tájékoztató a védendő fogyasztókat megillető kedvezményekről

A lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb anyagi körülmények között
élők speciális védelmet érdemelnek - az energiaszolgáltatás tekintetében is. Ennek eleget téve került bevezetésre az
ún. védendő fogyasztók intézménye a villamos energia (2008. január 1-től), illetve a gázszolgáltatás (2009. január 1-től)
tekintetében két fogyasztói kategóriában: a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók esetében.  

A szociálisan rászorulók számára igénybe vehető kedvezmények: a fizetési kedvezmények (részletfizetés, fizetési ha  -
ladék) és az előrefizető mérő felszerelése. A készülék beszerzési és felszerelési költségei a szolgáltatókat terhelik, továbbá
ő köteles gondoskodni a mérők működtetésének (feltöltésének) az ügyfélszolgálatain és elektronikus úton történő biz-
tosításáról. 

A fogyatékossággal élő fogyasztók, - aki fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában, vagy aki
után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül – számára is bevezetésre kerültek különleges
elbánást biztosító szabályok.  A "kikapcsolási védelem" és - ennek következtében - az előrefizető mérő ezen fogyasztókat
is megilleti.  

Az igénylés alapvető feltétele, hogy a szolgáltató az érintett fogyasztót - kérelmére - nyilvántartásába felvegye. Ehhez
szükséges adatlapot kitöltve, aláírva, a jegyző vagy a Magyar Államkincstár igazolásával ellátottan a közszolgáltatónak
meg kell küldeni. 

A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz alapjául szolgáló ok fenn -
állását pedig minden év március 31-ig ismételten igazolni kell (az ehhez szükséges adatlapot a szolgáltató megküldi az
érintettnek). Aki mindkét jogosulti kategória feltételeinek megfelel, vegyesen is igénybe veheti a kedvezményeket. 

A nyilvántartásba vételhez, illetve annak meghosszabbításához használatos adatlap hozzáférhető a szolgáltatók ügyfél-
szolgálatain, letölthető honlapjukról. Ennél részletesebb tájékoztatást olvashatnak a sióagárdi honlapon a Hirdetmények
menüpont alatt, ahonnan a szükséges adatlapok is letölthetők.

Ahhoz, hogy az arra jogosultak, ne mulasszák el a március 31-i határidőt, a jegyzői igazolásokat a közszolgáltatók
adatszolgáltatása alapján március 15-ig külön kérelem nélkül elkészítjük és megküldjük ügyfeleinknek. Az új kérelmek
alapján az igazolásokat folyamatosan kiadjuk. Kérjük, hogy az a rászorult fogyasztó, aki március 15-ig nem kap igazolást,
haladéktalanul keresse fel hivatalunkat a védendő fogyasztói státuszának meghosszabbítása érdekében.

dr. Varga Katalin
körjegyző

Tájékoztató

A lakossági jelzések alapján a korábbiakhoz hason-
lóan Sióagárd Község Önkormányzata ismét meg szer -
vezi a műanyag hulladéktároló edények (kukák)
beszerzésének lebonyolítását.

2010. március 1-től lehetőség nyílik a 70/80 literes
gyűjtőedények alkalmazására is. A 70/80 literes gyűjtő -
edény kizárólag olyan ingatlan esetében vehető
igénybe, mely címére legfeljebb két személy lésített
lak-, vagy ingatlantartózkodási helyet, és ott legfeljebb
két személy lakik életvitelszerűen.

Kérem, hogy az alábbi űrmértékek és árak figyelembe
vételével legkésőbb 2010. március 15-ig jelezzék a vételi
szándékukat a hivatalban Béldi Gábornénál.

Bruttó
80 literes, kerekes, műanyag 4. 625,-
120 literes, kerekes, műanyag 5.440,-
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Önkormányzati hírek
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VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt

2010. február 8. és február 12. között kézbesítjük. Az ezzel kapcsolatos kifogásokat a fenti címen kérjük jelezni.
Szavazni kizárólag személyesen, és csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. Az a

választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, igazolást kérhet a lakcíme
szerint illetékes Helyi Választási Iroda vezetőjétől. Igazolás kérhető – a választás első és második fordulójára egyaránt –
személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2010. április 9-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni,
hogy az legkésőbb 2010. április 6-án megérkezzen a Helyi Választási Irodához. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételét
a lakcíme szerinti névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján a lakcíme szerint illetékes Helyi Választási Iroda vezetőjétől 2010.
március 19-én 16.00 óráig kérheti.

A választáson jelöltet ajánlani 2010. március 19-én 16.00 óráig ajánlószelvényen lehet. A jelöléshez legalább 750
választópolgár érvényes ajánlása szükséges.

Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet. Sióagárdon két szavazókör működik.
Az 1. számú Szavazókörbe tartozó utcák: (Általános Iskola)
Baross, Bercsényi, Béri Balogh Ádám, Bezerédj, József Attila, Kossuth, Kölcsey, Leányvár, Rákóczi, Széchenyi
A 2. számú Szavazókörbe tartozó utcák: (Községi Könyvtár)
Bartók Béla, Deák, Dózsa, Jókai, Petőfi, Zrínyi

A lakóhelytől távol történő szavazásra kiadott igazolással, illetve településszintű lakcímmel rendelkezők a 2. számú
szavazókörben szavazhatnak.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi listára lehet.
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy szavazni csak a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas

érvényes igazolvány alapján lehet.
A névjegyzékbe a választópolgárok az értesítőben szereplő lakcímadatokkal kerültek felvételre. Kérjük, ellenőrizzék az

adatokat, és az igazolványaik érvényességét. 
További információ a www.valasztas.hu honlapon található.

Sióagárd, 2010. február 4.                                                                                                                    Dr. Varga Katalin körjegyző

„ÁLDOZZ A PÁSZTORNAK,
IGYÁL ÉS ÉLNI FOGSZ” 

Borminták leadhatók a Művelődési Házban:
március 24-én, szerdán 13-18 óráig

március 25-én, csütörtökön 13-18 óráig.

A mintára, mely fajtánként három darab 0,75 literes
palack legyen, rá kell írni a bor fajtáját, évjáratát és a jeligét.
A mellékelt borítékba el kell helyezni a bor fajtáját,
évjáratát, a jeligét, és a bor készítőjének adatait (név,
lakcím), és lezárva a szervezőknek a minták leadásával
egyidejűleg átadni. A borminták leadásához üvegpalackot
nem tudunk biztosítani. Nevezési díj nincs!

Az eredményhirdetésre 2010. március 27.-én, szombaton
este 18 órakor kerül sor, vacsorával egybekötve. A vacsorán
való részvétel 500,- Forint/fő, melyet a nevezéskor kell
kifizetni.

A borvidéki borverseny időpontja 2010. április 08.-a, így a
sióagárdi versenyen jó eredményt elért borok ezen a meg-
mérettetésen is részt vehetnek.

A bírálaton arany érmet elért borok pályázhatnak a
Sióagárd Bora címre, melynek szabályait a borminták lead-
ásakor annak helyszínén lehet átvenni.

FELHÍVÁS
a sióagárdi földtulajdonosokhoz!

A Sióagárd közigazgatási területén földtulajdonnal ren-
delkezőknek a Sióagárdi Vadásztársaság a haszonbérleti
díjak kifizetését megkezdi. A bérleti díjat a tulajdonos
kapja, a tulajdonának hitelt érdemlően történő igazolása
esetén. Erre megfelelő dokumentumok: tulajdoni lap máso-
lat, adás-vételi szerződés, bérleti szerződés, mely tartalmazza
a fölterület helyrajzi számát és területnagyságát. Nem jár bér-
leti díj a tanya, major, bekerített külterületi ingatlanok
után. A bérleti díjat a tulajdonos egyszámlájára történő
átutalással fizeti meg a bérlő.

A kifizetésekhez szükséges adategyeztetések helyszíne a
Művelődési Ház, időpontjai:

2010. március 03.-án 10-12 óráig
március 10.-én 10-12 óráig
március 17.-én 10-12 óráig
március 24.-én 10-12 óráig

Hozza magával: személyi igazolványát, adóazonosító
számát, bankszámla számát, és a földtulajdont igazoló doku-
mentumokat.

Sióagárdi Vadásztársaság
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Sióagárd Község Önkormányzata a Sióagárdi Televízióval közösen pályázatot hirdet 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” címmel.

A pályázat célja, hogy az alkotók olyan sióagárdi épületet, építményt, táj- vagy természeti elemet, illetve eseményt
mutassanak be új, esetleg szokatlan szempontból, amelyekkel az itt élők találkoznak, számukra az ismerős, esetleg ha -
gyo mányos. Fontos szempont, hogy az alkotó a megörökített környezet, esemény egyediségére, szépségére, sajátos
„sióagárdi vonásaira” hívja fel a figyelmet.  
A pályázat kiírója nem köti meg, hogy az elkészült alkotások mikor kerültek felvételre.
A pályázatra elektronikus úton is beküldött képek láthatóak lesznek a Sióagárdi Televízióban, valamint Sióagárd hivat-
alos honlapján. (www.sioagard.hu)
A pályázaton résztvevő képeket az önkormányzat a 2010.május 28-án rendezendő Nyárköszöntő ünnepség sorozat alka-
lmával megnyíló kiállításon mutatja be a Sióagárdi Művelődési Házban. A díjak átadására is a programsorozat keretén
belül, ünnepélyesen kerül sor.

Nevezési határidő: 2010.április 30. péntek, 19óra.

A pályázati anyagok beadásának helyszíne, és ideje:
A Sióagárdi Könyvtár, nyitvatartási időben. /hétfő: 17-19óra, szerda:10-12 óra, péntek 15-17óra)

A pályázat feltételei:
• Pályázati anyag beküldését papírképen kérjük. Cím: Sióagárd, Kossuth u 9. 7171.
• A képek mérete, 21x30 cm (+- öt milliméter megengedett eltéréssel) legyen. Minden pályamű hátoldalán jól olvashatóan 

szerepeljen a fotóművészeti alkotás címe és a felvétel helyszíne is. 
• Kérjük a képek elektronikus úton való beküldését is, interneten, vagy adathordozón (CD, DVD) Ezek formátuma jpeg

- 72 dpi, 800x600 pixel legyen, és a konyvtar@sioagard.hu elektronikus címre kérjük küldeni. File-névként az alkotó családi 
neve összevontan a keresztnévvel, külön szóban az alkotás/sorozat címe szerepeljen, például „Kovács János Templom”. 

• A pályamunkák lehetnek egyedi felvételek, és képsorozatok is. Egy-egy sorozat maximum 3 felvételből állhat.
• Egy pályázó maximum három képpel vagy sorozattal indulhat. 
• A képek lehetnek színesek vagy fekete fehérek.
• Kizárólag Sióagárdon készült fotókkal lehet pályázni.

A nevezési díj:
1000 - ezer- forint, melyet az önkormányzat 71900010-10010213 számú számlájára a nevezési határidőig kell befizetni.  
A résztvevőknek nevezési lapot kell kitölteniük, és beadniuk. A nevezési lap letölthető Sióagárd honlapjáról a
http://www.sioagard.hu/konyvtar.html helyről, vagy személyesen átvehető a könyvtárban, nyitvatartási időben. 
A pályázat első három helyezettje tárgyi ajándék formájában kerül díjazásra. 

PÁLYÁZATI NAPTÁR
Beérkezési határidő: 2010. április 30. péntek, 19óra.
Az eredmények kihirdetése a Nyárköszöntő ünnepség sorozat alkalmával lesz, az ünnepélyes testületi ülésen, majd meg-
található lesz a falu honlapján: www.sioagard.hu
A ki nem állított képek a zsűrizés után – elvihetők a sióagárdi könyvtárból
A kiállításon szereplő képek visszaadásának várható ideje: a kiállítás bezárását követően 2010.július 2-tól a sióagárdi
könyvtárban, vagy kérésre postán visszaküldjük.

CIVIL
Döntött Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil szervezetek 2010. évi támogatásáról.

Lányok Asszonyok Klubja 20.000.- Ft
Sióagárdi Sportegyesület 910.000.- Ft
Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesület 100.000.- Ft
Fecske bábcsoport 120.000.- Ft
Leányvári Borbarát Egyesület 20.000.- Ft
Sióvölgye Horgászegyesület 100.000.- Ft
Sióagárdi Polgárőr Egyesület 130.000.- Ft
Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület 600.000.- Ft
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ProgramajánlóItt a farsang, áll a bál…
A farsang ideje január 6-án vízkereszt napjával kezdődik, és hamvazó szer -

dáig tart, hossza attól függ, mikorra esik húsvét vasárnapja.  (A húsvét mozgó
ünnep, húsvét napja a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni
vasárnapra esik.)

A farsang a tavaszvárás ünnepe, a mulatozások, a böjti időszakot megelőző
evés-ivás, dínom-dánom időszaka, legfeltűnőbb mozzanata a jelmezes álar-
cos alakoskodás. Ekkor tartják a legtöbb télűző, tavaszváró népszokást pl.
kiszebáb égetés

A farsangi szokások a farsangi ünnepkör utolsó napjaira, azaz farsang-
vasárnapra, farsanghétfőre, és húshagyó keddre összpontosultak, lezáró na -
pokat farsang farkának is nevezik. A hamvazószerdát követő napon az
egy napos böjtöt felfüggesztették, hogy a farsangi maradékot elfogyaszthassák,
ezt nevezik torkos csütörtöknek.

" Inkább a has fakaggyon, mintsem az étel megmaraggyon."
Sióagárdon a téli időszakban a közösségi élet színtere a fonó volt, ahol ál-

talában a jó szomszédok, rokonok, barátok gyűltek össze egy-egy háznál, és
míg az asszonyok megsodorták a kendert és megszőtték a vásznat, vagy éppen
hímeztek, addig a férfiak egy jóféle leányvári vörös mellett megvitatták az
élet dolgait.

A farsangi népszokások közül falunkban az úgynevezett „tikszedésnek” volt
hagyománya.

A tikszedés ideje szintén a hamvazószerdát megelőző utolsó napokban,
azaz farsang farkán zajlott. A legények kora reggel útnak indultak, hogy a
bandába tartozó lányos házaknál „tikot”lopjanak. A tyúklopás vagy, ahogy
mifelénk mondják a tikszedés farsangvasárnap kezdődött és tartott egészen
húshagyó keddig.

Minden korosztálynak meg volt a saját bandája, így a bandabéli legények
végigjárták a lányos házakat, ott aztán a kapunál megállva nótaszóval kértek
bebocsájtást. Míg a legények egy része szóval tartotta a házigazdát, az élelme-
sebbje a tyúkudvar felé vette az irányt. A kiszemelt tyúkok elfogását követően
aztán indultak tovább, volt ahol a házigazda legszebb tyúkjait csempészték a
lovaskocsira, amit aztán jó pénzért a nap végén eladtak. 

Az egész napi munkát végül jól megérdemelt mulatozással zárták.

MÚLTBANÉZŐ
Kedves Sióagárdiak!

Sióagárd múltját, az emberek régen volt életét, a falu házait megörökítő album létrehozását szeretnénk megvalósítani.
Ez csak közös összefogással sikerülhet!

Kérem mindazon kedves sióagárdi lakosokat, akik régi fényképpel rendelkeznek, hogy adják kölcsön ezeket a
felvételeket, az albumban való felhasználásra. Kérem azt is, hogy egy írást is mellékeljenek a fényképhez, hogy melyik
házat, utcarészletet ábrázolja a felvétel, illetve ha emberek, asszonyok, gyerekek szerepelnek rajta, akkor kik ők.

A kölcsön kapott felvételekről másolatot készítünk, és utána visszaszolgáltatjuk azt a tulajdonosának.
A képek leadhatók a Művelődési Házban kedden és csütörtökön 8-12, és 15-19 óra között Gergely Juditnak.

Háry János polgármester

LÁBjegyzet
Kedves Olvasók! Továbbra is gyűjtjük a DELIKÁT 8 vonalkódokat a Főzzön 8 játszóteret! Program keretében.

A vonalkódok leadhatók az Óvodában és a Művelődési Házban.

Február 20. 
Sióagárdi Nyugdíjasok farsangi bálja

Február 22.  18 óra
Múltidéző – Sióagárdi Leányvár

Február 27.
Vadászbál

Március 1. 18 óra
Múltidéző – Sióagárdi népviseletek

Március 8. 18 óra
Múltidéző – Sióagárdi Szüreti Napok

Március 15. 10 óra
Ünnepi megemlékezés a Milleneumi
Parkban

„Maradj hűséges a földhöz,
maradj büszke, egyenes és bátor,
maradj tiszta, romlatlan lélek,
és ne fordulj, ne fordulj,
ne fordulj el szülőhazádtól!”

Március 22. 18 óra
Múltidéző – Portré (kenyettkötény
készítés, hímzésírás)

Március 26.
Helyi borverseny 

Március 27. 18 óra
Borverseny eredményhirdetés



SIÓAGÁRDI KRÓNIKA IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM6.

Debreceni töltött káposzta

Hozzávalók
80 dkg sertésdagadó, 50 dkg debreceni pároskolbász, 30 dkg húsos angolsza-

lonna, 10 dkg füstölt csemegeszalonna, 10 dkg sertészsír, 25 dkg vöröshagyma,
2 gerezd fokhagyma, 25 dkg fényezett rizs, 3 db tojás, 2 kg savanyú káposzta,
10 db savanyított káposztalevél, 5 dkg liszt, 5 dl tejföl, 2 csomó kapor, 3 dkg fű -
szerpaprika, feketebors, köménymag, majoránna, asztali só

Elkészítés: 
A ledarált sertéshúshoz adjuk a félig megpárolt rizst, az apró kockákra vágott

és a fele mennyiségű megpirított füstölt szalonnát, 10 dkg apróra vágott és meg-
pirított vöröshagymát, egy gerezd zúzott fokhagymát, a fűszerpaprika felét, a
három egész tojást, a fűszereket és mindezeket az anyagokat a hússal összeke  -
verjük. A savanyított káposztalevelek eres részét eltávolítjuk, és a tölteléket tíz
egyenlő részre osztva a levelekbe göngyöljük. A megmaradt füstölt szalonnát
kockákra vágjuk, zsírban üvegesre pirítjuk, a finomra vágott vöröshagymát
hozzátesszük, aranysárgára pirítjuk, a fűszerpaprikával meghintve kevés vízzel
felengedjük.

Ebbe a lébe tesszük a jól kimosott savanyított káposztát, egy gerezd
fokhagymával, őrölt köménymaggal és sóval fűszerezzük. Erre a káposzta alapra
helyezzük a tölteléket, a töltelékek közé helyezzük a tíz egyenlő szeletre vágott
húsos szalonnát, majd lefedve lassú tűzön másfél óráig főzzük.

Amikor megfőtt a tölteléket a szalonnaszeletekkel együtt kiszedjük. A töl-
telékek helyére a káposztába páros debrecenit helyezzük, amit további 10 percig
párolunk. Ezután kivéve a káposztából, meghintjük a finomra vágott kaporral, és
kevés liszttel elkevert tejföllel dúsítjuk.

A töltelékeket az elkészített főzelékben tarjuk. Tálaláskor az angolszalonnát és
a debrecenit a töltelét tetejére helyezzük.

Farsangi fánk

Hozzávalók:
60 dkg liszt, 8 tojás sárgája,10 dkg vaj, 3 dkg élesztő, 3 dl tej, 5 dkg porcukor,

0,5 dl rum, 40 dkg zsír, reszelt citromhéj, 30 dkg barackíz, só.

Elkészítés:
1 dl langyos tejjel, az elmorzsolt élesztővel, 8 dkg liszttel, kevés cukorral kovászt

készítünk. A tojássárgáját 3 dkg cukorral jól kikeverjük, hozzátesszük a rumot,
a reszelt citrom héját. A liszttel és a visszatartott langyos tejjel közép keménységű
tésztát keverünk, és hozzáadjuk a tojássárgáját, a sót és a megkelt kovászt. Jól
összedolgozzuk. Fokozatosan hozzáadjuk az olvasztott vajat, közben fakanállal
a tésztát jól kidolgozzuk. A tészta akkor jó, amikor hólyagosodni kezd, a kanáltól
elválik. Lisztezett deszkán ruhával lefedve langyos helyen kelesztjük.

Ezután lisztezett deszkán kb. ujjnyi vastagságúra nyújtjuk és fánkszaggatóval
kiszúrjuk. Most ismét kelesztjük, majd a tészta közepébe ujjunkkal mélyedést
készítünk és ezzel a oldalával lefelé tesszük a nem túl forró, bő zsírba sütni.
Először a fedő alatt, majd megfordítjuk és fedetlenül szép pirosra sütjük. Rács -
ra szedjük, hogy a zsír lecsöpögjön, és forrón vaníliás cukorral meghintve tálaljuk.
Higított barackízt adunk hozzá.

Jó étvágyat!

Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős kiadó: Háry János polgármester,
Felelős szerkesztő: Gergely Judit, megjelenik: havonta;  szerkesztőség címe: Sióagárd,
Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu,  web: www.sioagard.hu

Az Ínyencklub ajánlata

SIÓAGÁRD-FÁCÁNKERT
KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:
Hétfőn: ügyfélfogadási szünet
Kedd-csütörtök: 8-12 óra

13-16 óra
Péntek: 8-12 óra

ORVOSI RENDELŐ
Cím: Kossuth u. 46.
Tel: 74/437-051
Dr. Kovács Éva
Tel: 20/947-0258  

VÉDŐNŐ
Csontos Judit
Tel: 20/426-7744, 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: 17-19, Szerda: 10-12,
Péntek: 15-19 óra

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ
Cím: Kossuth u. 1.
Vezető: Gergely Judit Tel: 74/437-309 
muvhaz@sioagard.hu
A Teleház nyitva tartása:
Hétfő: 13-17 óra
Kedd: 8-12 és 15-19 óra
Szerda: 8-12 óra
Csütörtök:8-12 15-19 óra
Péntek: 8-14
Szombat: 8-12
Falugazdász fogadóórája
szerda 10-12 óra

ISKOLA
Cím: Kossuth u. 2.
Tel: 74/437-016
Vezető: Szűcs Józsefné

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

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

Közérdekű információk


