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Nyugdíjas találkozó a harci faluházban

Idei évben a Mikulás házhoz viszi a csomagot!

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás az 5. oldalon

Kedves Falubelim!
Itt van az adventi időszak. Elkezdünk lassan készülődni az ünnepekre. De addig is rengeteg
feladatot kell megoldanunk nekünk is, mint Önkormányzatnak. Még hátra van a temető felújítás befejezése, a művelődési ház felújítása a vége felé jár, a művelődési ház udvarának rendezése, a Zrínyi, Jókai utca padkázása. Feladat adott, de az idő rohan.
Van egy jó hírem is a Dózsa utcai lakóknak! Egy Belügyminisztériumi pályázaton nyertünk
közel 15 MFt-ot az út teljes felújítására padkával együtt. Ez a jövő év elején történik meg. Remélem jó hír, hiszen az egyik legforgalmasabb útról van szó és talán ez az egyik legrosszabb
állapotúról is. Zrínyi saroktól a Sárvíz töltésig történik majd a felújítás.
Szemétszállítás!! Ahogy a hírekben is látjuk elég fontos kérdés. Ezért szeretnék egy-két dolgot
kiemelni ez ügyben. Úgy néz ki, hogy nálunk azért valahogy megy a szemétszállítás. Ami
gond az a szelektív kukákkal van, de azért késéssel is, de pár napra elviszik azt is. Az elmúlt
hetekben lett kihelyezve a Takarék sarkára és a Fidesz presszóhoz az üveges konténer. Kérjük
használják rendeltetésszerűen ezeket, így megoldódik az üveg elszállítása is. A lomtalanításról
az 5. oldalon részletes tájékoztatást olvashatnak.
Az advent időszakára sok gyönyörű pillanatot kívánok és jó felkészülést az ünnepekre!
Gerő Attila
Sióagárd polgármestere
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Nyugdíjas találkozó a harci faluházban
2018. november 14-én nyugdíjasaink 12
fővel képviselték az Egyesületünket Harcon. Regionális nyugdíjas találkozón 6
falu egyesületének / Harc, Kölesd, Medina, Kakasd, Bogyiszló, Sióagárd / tagjai
voltak jelen. Mindig nagy öröm találkozni, egy évben legalább 2 alkalommal
meghívjuk egymást. Ilyenkor a finom
ebéd elfogyasztása után elkezdődik a
traccsparti. Kifogyhatatlanul beszélünk
a családunkról, legfőképp unokákról / képek mutogatásával/.
Meg kell említeni külön Harc — Sióagárd
kapcsolatát, mivel mi az a kisosztály vagyunk, akik itt Sióagárdon együtt jártunk
Általános Iskolába. Nagy élmény a beszélgetés — emlékszel erre vagy arra, milyen
szép is volt az az idő —. Persze ilyen távlatokban minden megszépül, szép emlékké
válik és ez így van jól. Nagy öröm az is,
hogy igény van a tagok részéről ezekre a találkozókra. Én remélem még sokáig tudunk
találkozni, együtt lenni, szórakozni.
Köszönjük a meghívást és mi is várjuk nyugdíjas barátainkat december 1-én tartandó
ÉVZÁRÓ összejövetelünkre, hogy elbúcsúzzunk a 2018-ás ÓÉVTŐL.
Somlainé Gyöngyi
Egyesület elnöke
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NYUDÍJAS ÉNEK
Elszaladnak az évek felettünk
Csendes szívvel nyugdíjasok lettünk
Felnevelve gyermeket, családot
Nyugdíjasként éljük a világot
Nyugdíjasnak nincsen semmi vágya
Csak, hogy boldog legyen a családja
Szeretetben békességben éljen
Gyermekek és unokák körében.
Nyugdíjas-klub hová összejárunk
Benne szintén otthonra találunk
Legyen minden együtt töltött óra
Békesség és öröm hordozója.
Közöttünk már soknak nincsen
párja
Sajnos nincsen aki haza várja
Ránk borul az éjszaka magánya
Csendben ajkunk nyílik az imára.
Anyák, apák családot neveltünk
Jóban rosszban együtt éldegéltünk
Imádkozzunk kérjük Istenünket
Özvegyen is segítsen bennünket.
Mi lehet a nyugdíjas dal vége?
Legyen köztünk s a világon béke!
Adjon Isten még sok boldog évet
Békességet, erőt, egészsége.
/Ezt a dalt a-“ Kis lak áll a
nagy Duna mentében“dallamára kell énekelni. Remélem sokan megtanuljátok!! /
Somlainé Gyöngyi
Nyugdíjas Egyesület elnöke

Leányvár
Leányvár...Leányvár….
Sosem volt ott kővár.
Szájhagyomány járja,
Ott élt Bati lánya.
Janyán meg az anyja,
Belacon az apja.
Nem törökök lakták,
Hanem az ős kelták.
E termény táját,
E helyről vigyázták.
Oldalán sánc-rendszer,
Védte körbe-körbe,
Támadót nem egyszer,
Biztos, hogy megtörte.
A vár kelta népe,
Szép béke időbe,
Vadászott, halászott,
Jó erős hálót font…

Dolgos nép lehetett,
Mutatja sok emlék,
S a jól kiégetett,
Orsógomb, súly, kellék.
Azóta hány nemzet,
Kezdett itt éltet?
Járt itt avar, török…
Nekünk e hely örök!

Sáncok oldalában,
Pincék sorakoznak.
Nagy, hűvös boltjukban,
Hordók álmodoznak.
Bortól van az álmuk,
Mi vár dombján terem,
Dús szőlőfajtájuk,
Ontja, mint az erem.
Honnét e bor színe,
Sötétvörös színe?
Honnét nemes íze?
Csodálatos íze?

Tán a harcos ősök,
Földre hullt véréből….?
Tán a régi csókok
Édeskés ízéből…?
A porba hullt ősök,
Így üzennek nékünk:
Jól végezzük munkánk,
Ne sajnáljuk vérünk!
Fogadjuk tenéked,
Te hírneves földvár,
Mint értékes kincset,
Őrizünk Leányvár!
1960
Doszpod János

4
Kedves sióagárdi természet rajongók!
Sióagárdon a művelődési házban bemutatásra kerül a
című 2017-es magyar film.
A filmmel együtt érkezik hozzánk Barkúti Balázs, a film egyik operatőre, aki a vetítés után szívesen válaszol a film készítésével kapcsolatos kérdésekre.
Az öt éven keresztül, nagy műgonddal és speciális technikával - köztük rejtett vadkamerákkal,
légi és víz alatti kamerákkal - készített természetfilm, a Gemenc ártereiben élő állatok életébe
enged betekintést, többek között olyan különleges felvételekkel, mint a fekete gólya fészekrakása és a fiókák felnevelése vagy a 2013-as nagy dunai árvíz idején rögzített drámai képsorok.
A program az Illyés Gyula Megyei Könyvtár támogatásával jön létre.
Minden érdeklődőt szeretettel várok!
Schüller Hedi
könyvtáros

Karácsonyi ajándék ötlet!
Ajándékozzon felejthetetlen karácsonyi élményt szeretteinek, mert az élmények mindig
megmaradnak! Az ajándékkártya bármilyen összegben rendelhető, egy évig felhasználható
az ország egyik legnagyobb szabaduló házában! Sióagárdi lakcímmel rendelkező játékosoknak 20% engedmény! (A játék előtt előre jelezni, valamint lakcímkártyával igazolni kell a
jogosultságot. Akció visszavonásig érvényes!)

info: www.hafelszmegelsz.hu
e-mail: info@hafelszmegelsz.hu
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KEDVES GYEREKEK!!!
A Mikulás az idei évben elviszi hozzátok házhoz az ajándékát.
2018. december 07-én 17.00-tól várjátok otthon a Mikulást!
Ha meghallod a csengőszót, szaladj ki gyorsan az utcára, mert érkezik
hozzád is, és átadja ajándékát.
Üdvözlettel:
Mikulás

Alisca Terra
Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
Tájékoztatás!
Évente március 15-től október 15-ig a házhoz menő lomtalanítást csak a közszolgáltatásban nyilvántartott
ingatlanhasználó veheti igénybe egy alkalommal térítésmentesen.
Házhoz menő lomtalanítás bejelentését a honlapunkon található megrendelő lap kitöltésével tudja igényelni, vagy hívja munkanapokon 10-12 óráig a 74/528-853 telefonos ügyfélszolgálatunkat. A lom hulladék elszállításának feltétele, hogy ne legyen díjhátralék.
Az igény bejelentésekor tájékoztatást kap a lomtalanítás várható időpontjáról.
Amennyiben az egyeztetett időpontban nem történik meg a hulladék kihelyezése és ezért meghiúsul a lomtalanítás, a szolgáltatás ismételt teljesítését már csak térítés ellenében tudja elvégezni a Szolgáltató.
A háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék helyezhető ki maximum: 3m3
Kiselejtezett bútorok, ágybetétek, szőnyegek, kerti bútorok, ruhák bezsákolva.
Amit NEM lehet kihelyezni: építési törmelék, elektromos, elektronikai hulladék, veszélyes hulladék, gumiabroncs, akkumulátor, festékes doboz, szigetelő anyag, pala, állati tetem, zöldhulladék, szelektíven gyűjtött hulladék, kommunális hulladék!
Az előre egyeztetett szállítási napon reggel 6 óráig szükséges kihelyezni a lom hulladékot.
A lomtalanítás időpontjában a megrendelőnek vagy hozzátartozójának otthon kell tartózkodnia, és a szolgáltatás elvégzését aláírásával kell igazolni!
Felhívjuk figyelmét, hogy a lomtalanítás kizárólag a fent leírtak alapján vehető igénybe, ettől eltérő módon és
időben kihelyezett lomot nem áll módunkban elszállítani.
Együttműködését Köszönjük!
Alisca Terra Kft.
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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: Sárosi Miklósné
Tel: 06-20/943-0977
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Csesznegi Andrea
Tel:+3620/216-4615
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.
Kedd: 16.00-19.00, Péntek: 14.30-17.30
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
Tagintézményvezető: Fejős Lászlóné
ÓVODA
Cím: Sióagárd, Kossuth u.57/A.
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.
Tel.: 437-307

Programsoroló
2018. 12. 07. — Mikulás idén házhoz viszi az ajándékcsomagot
2018. 12. 15.—Gagliarda Kamarakórus adventi hangversenye
2018. 12. 16.— Adventi vásár az iskola udvarban

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

