Sióagárd Község Önkormányzata

2018. Július XII. Évfolyam 5. szám
HORGÁSZHÍREK

Sióvölgye Horgász Egyesület autóbuszos kirándulás és halfogó versenye Dombóváron.
Folytatás a 2. oldalon

Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület KapolcsA Tolnai Vendégház ismét kitárta ka- ra kapott meghívást.
puit a bábosok és citerások számára.
Folyt.: 8. oldalon
Folytatás a 6. oldalon
Élménytábor volt a javából!

Kedves Falubelim!
Ember tervez, az építőipar pedig végez. Talán ezzel tudnám összefoglalni a jelenlegi helyzetet az Óvoda felújítás és Bölcsőde építés kapcsán. Nagyon szerettük volna, ha már a nyári időszakot kihasználva el lehetett
volna kezdeni a beruházást. De hát ez nem jött össze. Az építési és beruházási kedv miatt olyan szerencsés
helyzetben vannak a kivitelező cégek, hogy egy közel 120 MFt-os építés már nem indítja el a vállalkozási
kedvüket. Főleg itt a környéken működőket. De sebaj, mert a felmerülő problémák azért vannak, hogy megoldjuk őket. Sajnos a „jó lett volna”, tényleg igaz ebben az ügyben. Most a legfontosabb, hogy találjunk kivitelezőt, aki megbízhatóan elvégzi a munkát. (Vannak már pozitív jelek). Így az új intézmény megnyílása
2019. tavaszán történik meg. A végső dátum június eleje. Ezt a pályázati kiírás szerint már nem lehet módosítani. A kivitelezés meg fog történni, csak nem a remélt határidőig. De hát ilyen az élet!
Nyár folyamán szinte folyamatos táborozási lehetőségek voltak az itt élő gyermekeknek, melyre a jövő évben
is számíthatnak a kis táborozó gyerekek. Meg kell mondani örömmel tölt el, hogy egy pályázat keretében
ezeket a táborokat több mint 300 eFt-tal tudtuk támogatni egyenként.
Elkezdődött a többi beruházás is. Az idei évben elkészül a Művelődési ház belső felújítása, a Könyvtár belső
felújítása, a Művelődési ház - Civil ház udvarának kialakítása, valamint a temető felújítása. Ezek is biztos kisebb fennakadásokat okoznak majd, ezért kérek türelmet és megértést az ezzel járó kisebb kellemetlenségekért. Az Önkormányzat úgy döntött, hogy saját forrásból padka felújítás lesz a Zrínyi és a Jókai utcában. Erről
majd tájékoztatást küldünk a kivitelezés előtt.
Szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy az időjárás miatt gyorsabban nő a növényzet a portákon. Így
fokozottan figyeljünk arra, hogy gyorsabban nő a parlagfű is, ami lehet a szomszédainknak (a büntetésről ne
is beszéljünk) kellemetlenséget okoz. Kérem legyünk tekintettel egymásra szüntessük meg a parlagfüves veszélyt!
Továbbra is felhívnám a kutyatulajdonosok figyelmét arra, hogy házi állataink helye a kerítésen belül van! Ne
kelljen hivatalból lépnie az Önkormányzatnak, hiszen ezzel járó költség elég jelentős.
Másik új veszélyforrás a darazsak nagyszámú megjelenése, és fészek építése. Sajnos ez komoly problémát
jelent. Nézzük át padlásainkat és melléképületeinket, ha kell hívjunk szakembert a baj elkerülése végett. Higygyék el akár életveszélyt is okozhat ez a helyzet!
Kicsit másról. Jó idő van, nagyon kedvez a szőlőnek (már akié nem fagyott el), így valószínű lassan elkezdődik a szüreti szezon. A szüreti szezon lezárása pedig a szüreti felvonulás. Ez 2018. szeptember 22-én lesz.
Mindenkit szeretettel várunk és aki tud vegyen részt benne. Gyönyörű amikor a sióagárdi ruháktól tarka az
utca. Várunk mindenkit és addig is jó nyári pihenést és felkészülést az őszre.
Gerő Attila
Sióagárd polgármestere
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HORGÁSZHÍREK
Sióvölgye Horgász Egyesület 2018.évi második autóbuszos horgász kirándulására, ami egyben az egyesület idei harmadik halfogó versenye is volt, Dombóvárra a Tüske tóra hívtuk tagjainkat. Az idő nekünk
kedvezett. A ragyogó napsütésben zajló versenyen 38
horgásztársunk vett részt. A 4 órás küzdelemben öszszesen 257 db halat sikerült megszákolni, melyek súlya összesen 25505 g volt.

Helyezettek:
Felnőtt:

I. Háry Attila 3520 g.
II. Huber János 3400 g.
III. Buzás Sándor 2700 g.
Női:
I. Budai Ferencné
Ifjúsági:
I. Sebestyén Ákos 1485 g,
/legtöbb halfogó - 136 db
Gyermek: I. Papp Szabolcs
II. Kozma Szemere
III. Schüller Janka
Büszkék vagyunk kis horgászunkra, Papp Szabolcsra, akit a verseny abszolút győztesének is nevezünk. Ő fogta a versenyen a legnagyobb halat, egy 5600 g-os szürke harcsát, összesen 6190 g
volt a mérlegelt hal a hálójában. Gratulálunk neki és a jövőben remélhetőleg még sok ilyen sikerélményben lesz része.
A nyár végére tartogatunk még néhány programot. 2018.08.25-én nyárbúcsúztató gyermekhorgász versenyre hívjuk kis horgászainkat Paksra, a Paksi Atomerőmű horgásztavára.
2018.09.02-án az Őrspusztai horgászcentrumba szervezünk egy autóbuszos kirándulást, melyre
szeretettel elvárjuk tagjainkat, kísérőiket.
A hagyományosnak mondható IV. utcabálunk 2018.08.31-én pénteken este 7 órakor
kezdődik a szokásos helyen, az óvoda mögött, örömmel látjuk a falu apraját-nagyját.
Búcsúztassuk együtt a nyarat.

Pesti Gyuláné
elnök

A három generáció, volt kitől tanulnia
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Egyszeri segély sióagárdi nyugdíjasoknak!
Tisztelt sióagárdi nyugdíjasok!
2018. augusztus 07-én 17.00 órai kezdettel Deli Gábor és Somlai Gáborné Sióagárdon a Művelődési házban tájékoztatást egyben segítséget nyújt Önöknek az egyszeri
segélyezéssel kapcsolatban.
Ki részesülhet egyszeri segélyben?
Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan
élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg
a 75.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
 a 85.000 forintot, ha egyedül él.


Az egyszeri segélyt kérelmező személynek a kérelmében nyilatkoznia kell a havi jövedelméről is.
Mi szükséges az igényléshez?
- TAJ kártya
- személyi igazolvány
- zöld nyugdíjas igazolás (nyugdíj összegének igazolása)
- közüzemi számlák

SZÜRETI VIGADALOM—2018.
SZEPTEMBER 22.

Szeptember 22-én, két gyorsan eltelt év után ismét szüreti vigadalomra hívjuk Sióagárd lakosságát!
A szüreti vigadalom programjáról szeptember elején küldünk tájékoztatást minden
házhoz.
Gerő Attila
polgármester
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Nyugdíjasok nyári krónikája
2018. 06. 07-én kora hajnalban buszra szállt 42 fő. Már 1 éve terveztük ezt a
kirándulást, de az anyagi lehetőségek miatt most vált valóra. Úti célunk: Eger
– Recsk – Mátraderecske – Egerszalók. Egerbe érkezésünk után a szállásunkra mentünk a Hittudományi Főiskola Vendégházába, ahol 2 – 3 személyes szobák vártak ránk (előzetes igény szerint). Ez a szállásunk Eger történelmi belvárosában található, gyönyörű épület. 12 órára kértük az ebédet, ami után
végig sétálva a történelmi belvárost a Dobó téren megálltunk egy közös fotó
erejéig. Majd feljutottunk Eger várába a leghíresebb magyar várba, ami a magyar történelem és kultúra egyik meghatározó építménye, törökkori vára. Itt korabeli ruhába öltözött
idegenvezető beszélt nekünk a vár történetéről, amit szinte mindenki ismer Gárdonyi Géza – Egri csillagok művéből. Láttuk Dobó István várkapitány szarkofágját, ami a Hősök termében van, ahol a várvédők
kegyeleti emlékei is vannak. Végül az egyik bástyán bemutattak egy korabeli puskát, annak betöltését
és elsütését. A vár után a Dobó-téren várt ránk egy másik idegenvezető, akivel végigsétáltunk Eger történelmi utcáin elérve az egri líceumot, ahol a csodás egri Főegyházmegyei Könyvtárt néztük meg, előadással egybekötve. Majd bemutatták mi látható és található a Líceum épületében. Innen átmentünk az
egri Bazilikába, ami Magyarország harmadik legnagyobb temploma,
lenyűgöző méretű épület, Eger egyik szimbóluma. Kívülről megtekintettük az Érseki Palotát, ami Eger városközpontjának a legnagyobb
épületegyüttese. A hosszú séta után visszatértünk szálláshelyünkre,
vacsora után szabadprogram volt. Másnap június 8-án reggel 9-kor
buszra szálltunk, irány Recsk Nemzeti Emlékpark, ahol az egykori
recski kényszermunkatábor található, ami 1950 és 1953 között az Államvédelmi Hatóság által működtetett tábor volt politikai foglyok részére. Itt Kajsza Béla nyugdíjas társunk felkészült és nagyon tartalmas beszédével gazdagította a tudásunkat a magyar Gulágokról, Hortobágyról.
Ezt követően mezei virágból kötött csokorral némán tisztelegtünk az emlékmű előtt. Mátraderecske következett. A falu kincse a gyógyító Mofetta a
szén-dioxid szárazfürdő, amit keringésjavításra már a római orvoslás is
használt. Itt mindenki egy fél órás kezelésben részesült. A szanatórium
teraszáról elvarázsolta a látvány az embert a Kékes északi oldalát látva,
valamint a Mátra kelet-nyugati vonulatába gyönyörködve. Őserő a föld
mélyéből a Mofetta. Innen Egerszalókra mentünk fürödni, ahol betartottuk a gázfürdő utáni javaslatot a 3 órás fürdést. Egerszalók a Mátra és a
Bükk találkozásánál fekszik. 1992-ben igazolták a termálvíz gyógyhatását.
Egerszalóki különlegesség a sódomb (valójában mészkőlerakódás), amit a
domboldalról lefolyó termálvíz alakított ki. Európában csak törökországi
Pamukkaléban található. A fürdő gyógyhatása szorosan kapcsolódik a
Mofettához, ivókúraként is használható. Reménykedve, valamint tettünk egészségünk érdekében megismertük, láttuk a Mátra csodás tájait.
Este 6 után buszra szálltunk. Jóleső fáradtság uralkodott rajtunk, ami
nem akadályozta a társaságot, hogy szebbnél szebb nótákat énekelve
érjünk haza.
Köszönjük a pályázati támogatást a Polgármester Úrnak, hogy ezt megvalósíthattuk!
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Alkotótábor zárónapja nyugdíjasokkal
Június 30-án meghívást kaptunk az iskolai alkotótábor zárónapjára, utolsó foglalkozásra, ahol a gyermekeket kulcsos
kalács /kúcsos kalács/ készítésére tanítottuk. A gyerekek
előbb a kalácshoz szükséges anyagokkal ismerkedtek meg
pl.: liszt – de hogyan lesz liszt?, tej – de hogyan lesz tej?,
tejföl – de hogyan lesz tejföl?, tojás – de hogyan lesz tojás?,
élesztő – de hogyan lesz élesztő?. Miután ez meg volt, Ambrus Ági nénivel és Somlai Gyöngyi nénivel összeállították
az anyagokat, dagasztották, majd kelés után nagy-nagy
örömmel, kedvvel formázták meg a „kúcsos kalácsot”. A
menza konyháján történt a kisütés. /Köszönjük a Konyha dolgozóinak a segítséget./ A csodás végeredmény láttán jóízűen fogyasztották és vittek haza a szülőknek a
munkájukból.

11 órától Sióagárd népművészetével ismerkedtek Finta
Pötyi néni tartalmas előadásának segítségével. Végig
nézték az öltöztetést. A könyvtárban rögtönzött kiállítástól megismerték milyen eszközöket használtak régen az emberek a mindennapi életben. Nagyon jó volt
látni a sok kis érdeklődő arcot. Reméljük, hogy nagy
élménnyel és ismeretanyaggal gazdagodva záródott az
idei alkotó tábor. Köszönjük az iskolavezetésnek a felkérést, szeretettel teljesítettük.
Somlai Gáborné
Nyugdíjas Egyesület elnöke
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Élménytábor volt a javából
A Tolnai Vendégház ismét kitárta kapuit a bábosok
és citerások számára, hogy immár 5 napot töltsünk
el együtt a Dunaparton a Sióagárdi Önkormányzat
támogatásával, amit ezúton is köszönünk. Bár az
első nap többször is eleredt az eső, - az étteremhez
autókkal kellett szállítani a gyerekeket, nehogy bőrig ázzunk – a többi napon kegyesek voltak hozzánk az égiek.
A nyári tábor elsődleges célja a közösségformálás,
amihez elengedhetetlen a jó hangulat és vidámság.
Az idén ezt élménypedagógiai játékok is segítették. A
„Lehetetlen küldetés” nevű játék feladatait a gyerekeknek együtt, egy csapatként, egymásra figyelve,
mindenkit bevonva kellett megoldaniuk. Lehetetlent
nem ismertek, két órán át, kitartóan együttműködve
teljesítették a nem túl könnyű feladatokat: például
„csuhingolták a prezneket”, lóversenyt bonyolítottak
le, megépítették a három méteres nyulat, megírták
és elénekelték citera kísérettel a tábori indulót, mesét szőttek az óvodai jelekből.
Másik kedvenc játék a Kaszinózás volt. A
gyerekek maguk találtak ki párban, rövid idő
alatt lejátszható játékokat, majd zsetonokat
kaptak, amikkel egy-egy játékállomáson licitálhattak a nyerés esélyére. A zsetonokat különböző felajánlott „szolgáltatásokra” lehetett
a végén beváltani: felszolgálásra az ebédlőben, hajfonásra, rendrakásra.
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Mindig kihagyhatatlan a Duna part. A gyerekek az idén összetett feladatot teljesítettek.
Minden csapatnak fotóznia kellett séta közben, és meglátni a természet szépségét és csodás pillanatait. Az öt legjobban sikerült képet
kellett leadniuk. Ez olyannyira jól sikerült,
hogy tervezzük a kiállítást a sióagárdi művelődési házban. Természetes anyagokat is kellett gyűjteniük, amiből – előzetes megbeszélés
alapján – bábokat készítettek egy rövid történethez, vagy meséhez, amit aztán kamerával rögzítettünk. Esténként a napi élményekből összeállított képeket és kisfilmeket néztük meg, újra
felidézve a legjobb pillanatokat.
Köszönet az „A-csapatnak”: Andinak, Anettnek, Ancsának; a „P-csapatnak”: Pindurnak, aki
gyöngyöt fűzött velünk, Petinek, aki filmet forgatott, fotózott és Erzsikének, aki megtanított
bennünket papírkosarat készíteni.
Nagyon jó volt látni, hogy 23 gyerek – köztük két óvodás – és öt felnőtt miként fér meg egy házban, egy udvarban öt napon át szeretetben, békességben. Ismét gazdagabbak lettünk számos élmény által.
Remek volt! Jövőre, veletek, ugyanitt!
(Megnyitottuk Facebook-os oldalunkat, Fecske Bábcsoport Sióagárd névvel. Szeretettel ajánljuk minden
érdeklődő figyelmébe. A táborról szóló kisfilmek is megtekinthetők!)

Pekari Bernadett

Felhívás!
A Sióagárdi Fecske Bábcsoport felvételt hirdet óvodások számára.
Péntekenként 17-17.45-ig a Civil Házba várjuk őket nagy szeretettel!
Jelentkezni: 0620-469-17-33 számon Pekari Bernadettnél lehet.
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Sióagárd Polgármestere:
GERŐ ATTILA
Tel: 06-20/965-5333
KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SIÓAGÁRDI KIRENDELTSÉGE
Jegyző: dr. Herczig Hajnalka
Aljegyző: dr. Solymár Anna Virág
Aljegyző ügyfélfogadási ideje: csütörtök 9.00—12.00
Hétfő: ügyfélfogadási szünet
Kedd: 8.00-12.00 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00 13.00-16.00
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. 46.
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: Csontos Judit
Tel: 06-20/403-3721
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Csesznegi Andrea
Tel:+3670/197-6343
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.
Hétfő: 15-18, csütörtök: 15-18 óra
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ
Cím: Sióagárd, Kossuth u. 1.
Vezető: ifj. Szabadi Mihály
Tel: 74/437-309
Email: muvhaz@sioagard.hu
A Teleház nyitva tartása:
Hétfő:
8.00-16.00
Kedd:
8.00-16.00
Szerda:
8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:
8.00-13.00
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
VÍZMŰ TELEPVEZETŐ
Balázs Mihály:
Tel:+36-20/296-1495
SZENYVÍZ TELEPKEZELŐ
Mészáros Ferenc:
Tel:+36-20/294-4387
POSTA
Cím: Sióagárd, Kossuth u. 21.
Tel.: 537-003
KONYHA
Cím: Sióagárd Kossuth u. 6.

Sárközi lakodalom — Kapolcs
2018. július 23-án meghívást kapott a Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület,
Bogár István Hagyományőrző Egyesület, valamint a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület a Művészetek Völgye rendezvényre, Kapolcsra. A három egyesület a Sárközi lakodalmast adta elő. A színpadon először a bogyiszlói, őcsényi és sióagárdi menyasszonyi népviseleteket mutatták be, miközben a Muslincák férfikórus jókedvűen dalolt, hasznos tanácsokkal ellátva
a nézőket: „Borod legyen mint az ecet, amíg meg nem jön az eszed”!
A három – egymáshoz közeli, de mégis eltérő – falu esküvői hagyományát
történelmi múltjuk is meghatározza: míg Sióagárd 300 éves, Sárköz már a
honfoglalás korától ismert – mesélték. A bogyiszlóiak Tolna megyében csak
„gyüttmentnek” számítanak, ez a vicc azonban csupán arra utal, hogy a Duna
átvágása után telepedtek a környékre. Ami bizonyos, a menyasszonyok ruhája a paraszti gazdaság több éves jövedelmét tette ki, és bár a színpadon álló
lányok ma büszkén és vidáman viselték a díszes darabokat, régen a „Nem
szereted? Majd megszokod” elv szerint házasodva nem igazán volt okuk a
mosolyra.

Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő: Béldi Gáborné megjelenik: havonta;
Szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu, web: www.sioagard.hu

