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BORVERSENY

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Sióagárd Község Önkormányzata és a
Leányvárért Egyesület borversenyt
szervez 2011. április 1-jén, pénteken.
A mintákat a versenyt megelőző napokban lehet leadni a Művelődési Házban.

Sióagárd Község Képviselő-testülete 2011. március 01.-én rendkívüli
testületi ülést tartott. Az ülés fő napirendje az önkormányzat 2011. évi
költségvetése volt. Sióagárd működésének fenntartása érdekében rendkívüli takarékossági intézkedéseket kellett bevezetni, ezért néhány eddig
megszokott szolgáltatást az önkormányzat a jövőben nem tud fenntartani.
ezek közé tartozik az óvodában az ingyenes tízórai,
a méltányosságból adható ápolási díj
a mozgókönyvtár működtetéséhez való önkormányzati hozzájárulás
a Mikulás ünnepség kiadásainak csökkentése is elhatározásra került
valamint az idősek karácsonyi ajándékozására sem kerülne sor

Kérjük a borosgazdákat mérettessék
meg boraikat az idei versenyen is!
A részletes kiírás lapunk 3. oldalán
olvasható.

Folytatás a 2. oldalon
VÉGET ÉRT A FARSANGI
MULATSÁGOK, ÉS MALACSÁGOK
IDEJE
A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsang a bálok és a vidám összejövetelek időszaka.
Nem volt ez másként Sióagárdon sem. Február 26-án tartották farsangi ünnepségüket kisiskolásaink, és ez időtájban bújtak jelmezbe a
kisóvodások is, a kis alakoskodók ezzel búcsúztatták a telet.
Farsangoltak nyugdíjasaink is, akik a Művelődési Házban tartották meg farsangi mulatságukat. A nagyböjtöt megelőző időszakban pedig Torkos farsangra csábított a Leányvár, ahol
a Margit pince tartott reneszánsz lakomát.

A LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE
A februárban közzétett kérdőívek kiértékelését követően az alábbi eredmények születtek:
Mintegy 480 darab kérdőívet juttatunk el a település háztartásaiba a Sióagárdi Krónika februári számában, ebből
mindösszesen 114 darab érkezett vissza határidőig. A válaszadók életkor szerinti megoszlását tekintve 1 %-uk 19-25
év közötti, 27 %-uk 26-45 év közötti, 35 %-uk 46-62 év közötti és 35 %-uk 62 év feletti. A nemek megoszlását tekintve a válaszadók 39 %-a férfi, és 61 %-a nő. Többségük főleg alkalmazottként dolgozik, vagy már nyugdíjas. A
lakossági felmérés további eredményeit egy táblázatban összesítettük, a kérdőívekhez érkezett további hozzászólásokat a település honlapján olvashatják.
Folytatás a 2. oldalon
2011. ÁPRILIS HÓNAPTÓL A HULLEDÉKSZÁLLÍTÁS HETFŐ HELYETT CSÜTÖRTÖKI NAPOKON
TÖRÉNIK, ELSŐ SZÁLLÍTÁSI NAP: 2011. ÁPRILIS 7.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK
Kevesebb jut
a virágosításra - a tavalyi összeg 50%-a
a zöldterületek karbantartására,
a civil szervezetek támogatására (tavalyi szinten a Sióagárdi Sport Egyesület támogatása maradt meg, a többi
civil szervezet támogatása csökkent)
Az egészségüggyel kapcsolatos kiadásokra (védőnői eszközfejlesztés, egészségügyi szűrések), sem teremtett forrást
a testület, azonban ezek mégis megvalósulhatnak, Dr. Horváth Erika háziorvos képviselőasszony felajánlása folytán.
Megmarad azonban a kislányok méhnyakrák elleni védőoltásának önkormányzati támogatása, és az ingyenes vérvétel is.
A fejlesztések tekintetében is a takarékosság figyelembevételével születtek meg a döntések.
A megkezdett ravatalozótető befejezésre kerül és megépül az előtető is. Kisebb összeg jut azonban az óvoda felújítására, a konyha tetőzetének javítására, az iskolai tornaszoba padlójának felújítására. Ebben az esztendőben nem ad
támogatást az önkormányzat a védett épületek felújításához, elmarad a községháza felújításának folytatása (udvar
felöli homlokzat és tető felújítása, nyílászárók cseréje), és nem kerül sor ebben az esztendőben az üresen álló Jókai
utcai ingatlan megvásárlására sem.
Kevesebb pénz jut a hivatal irodai költségeire, a közalkalmazottak cafetéria juttatása eltörlésre került.
További költségcsökkentés érdekében a képviselő-testület a második félévben döntene létszám-leépítésekről is. A
pályázatíró, aki az önkormányzat és a civil szervezetek pályázatait készíti, azok megvalósulását figyelemmel kíséri
és közreműködik az elszámolásoknál is, a második félévben heti két nap helyett csak egy napot foglalkozhat ezzel a
feladattal.
Ezekkel az intézkedésekkel a képviselő-testület reméli, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetése a település
működését biztosítani tudja, és a költségvetési hiány nagysága még kezelhető.
A LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉSE
Igen/Fontos

Nem/Nem fontos

25 %

66 %

Egyeseké igen, másoké
nem
-

Óvodai foglalkoztató szoba kialakítása

FEJLESZTÉSEK
20 %

35 %

-

Iskolai tornaszoba padlójának felújítása

27 %

25%

-

Konyha tető felújítása
Temető kerítés helyreállítása

34 %
43 %

11 %
16 %

-

Ravatalozó bővítés folytatása

36 %

18 %

-

52 %
6%
5%
64 %
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
66 %
6%
80 %
5%

-

Önkormányzati dolgozók bérének
csökkentése

Kisebb út-, járdafelújítások
Helyi kábel Tv fejlesztése
ingyenes HPV oltás
Ingyenes, helyi vérvételi lehetőség
Ingyenes szűrővizsgálatok
Védőnői szolgálat fejlesztése
Ingyenes tízórai az óvodásoknak

60 %
31 %
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
53 %

-

4%
17 %

-

20 %

-

Idősek támogatása
Ápolási díj méltányossági alapon

41 %
33 %

27 %
29 %

-

Civil szervezetek támogatása

40 %

11 %

42 %
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BORVERSENY 2011

PROGRAMSOROLÓ

Sióagárd Község Önkormányzata és a Leányvárért Egyesület 2011. április
Március 23. szerda 18 óra
01-én borversenyt rendez.
ISMERJÜK MEG MAGUNKAT!
A borversenyen való indulás feltételei:
Sióagárd Népművészete II.
Sióagárd közigazgatási területén lévő szőlőültetvény
Előadó: Szabadi Mihály
Mintánként 3 db 0,75 l palack bor leadása
A palackon fel kell tüntetni a bor fajtáját, évjáratát és a jeligét
Március 26. szombat
Zárt borítékban mellékelni kell a bor és készítőjének adatait: név, lakTAVASZI NAGYTAKARÍTÁS
cím, bor fajtája, évjárata, a borítékon a jelige feltüntetésével
A minták leadási helye és ideje: Művelődési Ház, 2011. 03. 30.-án szer- Március 29. kedd 18 óra
dán 13-tól 19-ig 03. 31.-én csütörtökön 13-tól 19-ig.
EGÉSZSÉGESEBB SIÓAGÁRDÉRT
Eredményhirdetés 2011.04.01-én 19 órakor, vacsorával egybekötve. Elsősegélynyújtó foglalkozás felnőtVacsorára jelentkezni a minták leadásakor lehet 600,- forint /fő befizetése teknek a gyermekbalesetekről
mellett.
Előadó: Elekes Krisztián
A borversennyel kapcsolatban felvilágosítást ad Háry János 74/437-295
telefonon munkaidőben, és Gergely Judit 74/437-309 telefonon a Művelő- Március 30. szerda 18 óra
EGÉSZSÉGESEBB SIÓAGÁRDÉRT
dési Ház nyitvatartási ideje alatt.
A dohányzás káros hatásai és a leszoKérjük a boros gazdákat, hogy vegyenek részt a borversenyen, mert a kü- kás lehetőségei
lönleges, 2010-es évjárat borainak bírálatából sok tanulság levonható.
Előadó: Hegedűs Ibolya


Szekszárdi Borvidék Borverseny megrendezésére kerül sor 2011. március 31.-én.
A minták leadási határideje március 24.-én 9-17 óra és március 25.-én 8-12 óra a
Hegyközség Szekszárd, Táncsics utca 3. alatt.
A nevezési díj hordós bor esetén 3.000 forint/minta, palackos bor esetén 5.000,forint/minta. Egy minta három szabvány minőségű palack borból áll.
További felvilágosítás, és részletes tájékozódás a Hegyközség irodájában, vagy a
www.szdihkg.mlap.hu honlapon szerezhető be.

HIRDETMÉNY
Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településrendezési terv 5. számú módosítása iránti eljárásban a 19/2011. (II.15.) számú határozatával jóváhagyta a
véleményeztetési dokumentációt.
A véleményeztetési dokumentációt 2011. február 24.
napjával a Községháza hirdetőtábláján is közzétettük.
A dokumentációval kapcsolatban a közzététel napjától
számított 15 munkanapon belül észrevételt lehet tenni, melyet a jegyzőhöz kell benyújtani.
A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Mérésügyi és
Műszaki Biztonsági Hatósága értesítése szerint a Szekszárd
-Sióagárd 20 kV-os közcélú hálózat című vezetékjog fennállását megállapító eljárás indult.
Az ügyben közmeghallgatást tartanak, melynek helye:
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság hivatalos helyisége
- címe: 7623 Pécs, József Attila u. 13.
- ideje: 2011. március 24., 9.30 óra
Az eljárás dokumentumai és az érintett földtulajdonosok
nevei megtekinthetők a Községházán, a jegyzői irodában.

Április 1. péntek
BORVERSENY
Április 14. csütörtök 18 óra
EGÉSZSÉGESEBB SIÓAGÁRDÉRT
A test energiái – a reiki
Előadó: Hartmann Jánosné reikimester

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS
Hívok minden sióagárdi lakost településünk tavaszi
nagytakarítására. Tisztítsuk meg a közterületeket, az illegális szemétlerakókat szüntessük meg.
2011. március 19.-én szombaton reggel 8 órakor várom
a részt venni szándékozókat a községháza előtt. Kérem,
hogy mindenki hozzon magával munkakesztyűt, műanyagzsákot a szemétnek és láthatósági mellényt. A megtisztítandó terület a település határától a 65. számú út torkolatáig húzódó országos közút mindkét oldala. Az összegyűjtött hulladékot a közút kezelője elszállítja.
2011. március 26.-án szombaton reggel 8 órakor várom
a részt venni szándékozókat a községháza előtt. Kérem,
hogy mindenki hozzon magával munkakesztyűt, műanyagzsákot a szemétnek. A megtisztítandó terület a település
belterülete, a Gugás gödör és környéke, minden illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése. Az összegyűjtött hulladék elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.
Háry János polgármester
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Sióagárd-Fácánkert Községek körjegyzőségének ügyfélfogadási ideje
Hétfő:
ügyfélfogadási szünet
Kedd - Csütörtök: 8.00-12.00
13-16.00
Péntek:
8.00-13.00
Elérhetőség: Kossuth L. u. 9.
Tel.: 74/437-295
E-mail: sioagard@sioagard.hu
http://www.sioagard.hu
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
Email: 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 és 15-19 óra
Péntek: 8-14
Falugazdász fogadóórája
Szerda: 8-12 és 13-16 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
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Életkoromnál fogva 21 éves koromban 1941. október 13-án behívtak sorköteles katonának. Tolnára kerültem a távbeszélő szakaszhoz, innen egységes távbeszélő kiképzésre
Szekszárdra az ezredhez. 1942. március végén visszakerültünk Tolnára a zászlóaljhoz,
április végén mozgósították a IV. (pécsi) hadtestet, amihez tartoztunk. Ennek folytán a
18. gyalogezredből iker ezredként létrejött a 48. gyalogezred. Szakaszunk létszámát 22
főre fiatal tartalékosok behívásával egészítették ki, szakaszparancsnokunk is tartalékos
állományból került ki, egy 26 éves zászlós Horváth Gyula nagykátai lakos személyében.
1942. június 18-án indultunk a frontra – Oroszországba – a IV. hadtest 12. könnyű
hadosztály 48. gyalogezred III. zászlóalj önálló távbeszélő szakasszal, tábori számunk
222/06 lett. A frontra indulás napjától naplót vezettem, ami pontosan belefért a zubbony
felső zsebébe. A bal felső zsebben hordtam, azon megfontolásból is, hogy esetleg egy
fáradt golyónak ellenáll, valamelyest. Borítója félkemény papír volt, tintaceruzával írtam,
mint általában a tábori levelező lapokat is, és amit többé-kevésbé mindenki odakint.
1942. június 18.
Az éjszaka közepén június 17-én éjjel 11-kor összepakoltuk a felszerelésünket és elhagytuk az április közepe óta lévő szállásunkat a tolnai „leventeotthont”; indultunk a
mözsi vasútállomásra. Természetesen az éjszaka első részében sem igen aludtunk, részben az izgalomtól, valamint mert majdnem mindenkinek volt ott előző este hozzátartozója. Feleségem is ott volt, ő a községben ismerősöknél Traubéknál (későbbi nevük Tarlós)
aludt, illetve szállt meg.
Már nagyon kora reggeli órákban a hozzátartozók – köztük a feleségem is – kijöttek az
állomásra és tisztes távolságból nézték a „berakodást”, természetes, hogy érintkezni, beszélgetni is lehetett velük. A mi 22 fős szakaszunk és egy lovasfogatunk, két hátaslovunk
berakása nem tartott sokáig, de hosszú időt vett igénybe, amíg a mintegy 25 vagon berakásra került. A nagy létszámú géppuskás század is rakodott, aminek nehéz fegyverzete,
lovai, kocsijai voltak; valamint a zászlóaljtörzs jelentős számú lóval, kocsival, teljes
felszereléssel. Közben szemerkélő eső hullott, ugyancsak a tolnai tüzérek és részlege is
rakodott, és már hajnalban ki is gördült az állomásról a szerelvényük. A mi közvetlen
rakodásunk fél nyolcra készen volt, eddigre már óriási tömeg volt az állomáson – és valójában mindenki sírt, zokogott. A búcsú bizony nagyon fájdalmas és nehéz volt különösen
annak, akinek jelen volt a hozzátartozója. 8 órakor kigördült a vonatszerelvény az állomásról, amely 56 vagonból állt és elindult velünk a nagy bizonytalanság felé.
Nagydorogon megálltunk és Kasza Jani bajtársunk is elbúcsúzott a feleségétől. Aztán
néhányan elaludtunk és Sárbogárdon ébredtünk fel. Itt nagyon finom „babgulyást” ebédeltünk, aztán indultunk tovább, és nem sokkal később Székesfehérvár gyönyörű állomására érkeztünk. A közbeeső kisebb állomásokon mindenütt virágokat dobáltak a vagonunkba.
Különösen kedves jelenet volt az Aba-Sárkeresztúri állomáson, ahol néhány sor írás
kíséretében az abai lányok lúdbőröztek bennünket. Székesfehérváron néhány órát időzünk
és vacsorát is kiosztják, utána elindulunk és átrobogunk Mór nagyon szép szőlőhegyes
vidékén, majd kisbéri állami méntelep mellett. Közben beesteledett és azt mondták Komáromba vagyunk, itt berakták a magyar pénzt, hogy majd Galántán beváltják háborús
német márkára.
Azután elalszunk és reggel Érsekújváron ébredtünk fel. Elég hűvös reggel van, itt is
sokat késtünk, megreggeliztünk aztán újra útnak indultunk. Ez már az a terület, ami csehektől került vissza 1938-ban, szép vidék. Kettős vágányú fővonalon haladunk majd Galántára érünk; határállomás, a forgalom óriási, itt nem sokat késünk, 9 órakor robogunk át
a magyar-szlovák határon.
Írta: Fejős János
A vasúti kocsiba (fedett tehervagon – marhavagon) kb. 30 fő fért el a legénységi állományból, a tisztek személykocsikban kaptak helyet a felszerelés, kocsik, nehéz fegyverek, nyitott vagonokban valamint a légvédelmi géppuskát is tüzelőállásban. Még most 69
év után is jól emlékszem a bevonulásra, hogy Zsidó József bajtársunk (Tolna 1915.) fiatal
20 éves felesége milyen keservesen zokogott, pedig egyikük sem tudta, hogy akkor találkoztak utoljára, mivel 1942. augusztus 11-én elesett a korotojaki harcokban. Ugyancsak a
velem együtt kint lévő sióagárdiak közül tizenheten látták egymást utoljára a bevonulás
napján.

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

