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Kedves Falubelim!   

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok mindenkinek és mindenki családjának! 

Szeretem a húsvétot! Mindig is szerettem a tavaszt. A természet megújulásával, a melengető 

napocskájával, és a hazaköltöző fecskéivel, gólyáival együtt. Húsvét a feltámadás ünnepe. A 

böjt vége s a megújulás reménye. Pár év óta már a nagypéntek is munkaszüneti nap. Ez a dön-

tésen is látszik, hogy mi keresztények mennyire fontos ünnepnek tartjuk Krisztus feltámadá-

sát. Hiszen így elég idő van arra, hogy mielőtt nekiugranánk a tavasszal kezdődő aktív időszak-

nak van egy néhány napunk arra, hogy megálljunk és átadjuk magunkat a reménynek, hitnek, 

családunknak.  Ahogy már mondtam megérkeztek a fecskéink is, és újra kelepelnek a gólyák. A 

fecskékről sokat írtak mostanában a hírekben, hogy létszámuk fogyatkozik. Hozzánk is minden 

évben hazajárnak. Sőt egyre több fészek van az eresz alatt. Persze rondítanak, de számomra 

nem az a megoldás, hogy le kell verni a fészket. Ne csak őket, de próbáljuk meg védeni a termé-

szetünket, ki milyen mértékben tudja. Ha a szándék megvan, annak már lesz eredménye. Szé-

pül Sióagárd! Remélem, minél többen vagyunk azok, akik észreveszik a pozitív változásokat. 

Fejlesszük, és vigyázzunk rá, hiszen már itt vannak a következő generációk, akiknek át kell 

adni majd. Mi sem fogunk örökké élni, így most tudunk tenni valamit, valaki kicsit, valaki na-

gyot, de tegyünk! Nem szabad attól félni, hogy amilyenek vagyunk azt kritika, bírálat éri, hi-

szen nem vagyunk tökéletesek. Ne is akarjunk azok lenni, hiszen a vége az lenne, hogy nem 

lehetne megkülönböztetni bennünket egymástól. És még a tömeg is tud rosszul dönteni, hiszen 

Jézus Krisztus küldte a keresztre és Barabásnak adott az élethez esélyt. Még ha tudjuk, hogy 

Krisztust előre tudta a sorsát, és feláldozta magát az emberek bűneiért, akkor is kegyetlenül 

döntött a tömeg. Ezért is fontos, hogy észrevegyük a jót, szépet és ne higgyünk az alattomos be-

szédnek, mert lehet, később már nem javíthatunk a döntésünkön. Csak kívánni tudom minden-

kinek, hogy mint én, tudjon fátylat borítani a támadásokra, hazugságokra, pletykákra, hiszen 

azért mindenkiben benne van valami olyan pozitív tulajdonság, amiért értékes is lehet!  

Kívánom, hogy ezt a néhány napot minél nagyobb nyugalomban, nyitott szívvel, boldogan tölt-

sék szeretteik, barátaik körében, és legyen rengeteg szép pillanatuk a feltámadás ünnepén. Mi 

keresztények ebben hiszünk, most és mindörökké! 

                                                                        

Sióagárdi Nyugdíjas Egyesület 

Beszámoló a 2019. I. negyedévről 

Folytatás a 2. oldalon 

Alisca Terra Kft hírei  

 

Folytatás a 3. oldalon 

           Gerő Attila 

 Sióagárd polgármestere  
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Beszámoló a Sióagárdi Nyugdíjas Egyesület 2019. évi I. negyedévi programjairól 
 

2019. 01. 19-én Medinán voltunk Kistérségi találkozón. Köszöntöttük az Újévet, a finom ebéd után mindig 

nagyon jó hangulatú beszélgetés, nótázás következik. Itt is négy falu nyugdíjasai találkoztak.  

2019. 02. 09-én a IV. Disznótoros mulatságon vettünk részt. Reggel fél 8-tól a nők háziasszonyi feladatokat 

(hagyma pucolás, máj sütés, terítés) a férfi tagjaink a disznó feldolgozásánál segédkeztek. A finom vacsora 

is nagyon jó hangulatban telt.  

2019. 03. 02-án farsangi ünnepséget rendeztünk. Ez a rendezvényünk szintén Kistérségi találkozó is volt 

egyben, ahol Bogyiszló, Harc, Medina, Tolna és Sióagárd összesen 107-en vettünk részt. Újvári László sé-

fünk finom vegyes pörköltjének elfogyasztása után, 24 fő öltözött jelmezbe. Nagyon vidáman telt el a 

szombat délután egy órától este nyolcig. Gondolom ezt az eseményt Sióagárdon sokan látták Takács Videó 

felvételén. Ez úton is köszönjük, hogy figyelemmel kísérik összejöveteleinket.  

2019. 03. 05-én a Tolnai Vándorló Szépkorúak Baráti Körének meghívására Tolnára kirándultunk, goblein, 

csipke és csuhé kiállításra.  

2019.03.08-án taggyűlést tartottunk. Beszámoló hangzott el 2018. évi programjainkról, pénzügyeinkről, és 

az ez évi (2019.) kiránduló terveinkről. 2018-ban 21 féle rendezvényünk volt, tartalmas év van mögöttünk. 

A beszámoló után NŐ-FÉRFINAPI állófogadás volt. Kajsza Béla Petőfi Sándor: Szeptember végén című 

versével köszöntötte a jelenlévőket. Nagyon kellemes hangulatban telt 14.00-tól este 18.00-ig a délutánunk. 

Szendvics, sütemény, üdítő volt a kínálatban. Mindenkit egy-egy szál virággal köszöntött Polgármester Úr, 

köszönjük. Egyesületünk szintén egy-egy cserép primulával ajándékozta meg NŐ-FÉRFI tagjait.  

2019. 03. 22-én Harca látogattunk el a Kistérségi találkozóra, ahol öt falu nyugdíjasai találkoztak.  

2019. április 4-én szomorú eseményen, temetésen voltunk. Huszár Margit nénit kísértük el utolsó útjára. 

Isten nyugosztalja. Részvétünk! 

                                                          Somlai Gáborné 

                                                                                   elnök               

                        

 

 



3 

                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programsoroló 

2019. május 18. — Falunap /időpont változás/ 

2019. május 19. — Búcsú 

2019. május 26. — Európai Parlamenti választás 

 

         Alisca Terra  
         Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

            Hulladék elszállítási időpontok 2019.  

Szekszárdi ügyfélszolgálat : Tel.: 06 74/528-853 

                                                                 Email: ugyfelszolgalat@aliscaterra.hu        

Házhoz menő lomtalanítás bejelentését a honlapunkon található megrendelő lap kitöltésével, 

vagy személyesen az Alisca Terra Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán tudja igényelni.  
Tájékoztatásért hívja munkanapokon 09.00-12.00, illetve csütörtöki napokon 08.00-20.00 óráig 
telefonos ügyfélszolgálatunkat a 74/528-853-as telefonszámon. Az ügyintéző az adategyeztetést 
követően felveszi Önnel a kapcsolatot, tájékozódik a kihelyezésre szánt lom összetételéről, 
mennyiségéről, és egyezteti Önnel a lomtalanítás pontos időpontját.  
Évente március 15-től október 15-ig a házhoz menő lomtalanítást csak a közszolgáltatásban 

nyilvántartott ingatlanhasználó veheti igénybe egy alkalommal térítésmentesen.  
A lom hulladék elszállításának feltétele, hogy ne legyen díjhátralék.  
A lomtalanításkor kihelyezhető hulladékok: maximum 3 m
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

Sióagárd polgármestere: 

GERŐ ATTILA 

Tel: 06-20/965-5333 

KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVA-

TAL 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 

Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata,  Felelős szerkesztő: Béldi Gáborné  megjelenik: havonta;   

Szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: titkarsag@sioagard.hu, web: www.sioagard.hu 
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