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FOTÓPÁLYÁZAT
Sióagárd Község Önkormányzata
valamint a Sióagárd Jövője Alapítvány
2011. évben is meghirdeti fotópályázatát „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” címmel.
Az előző évektől eltérően új kategóriát hirdetnek „Sióagárd anno” címmel,
melyre az 1960. előtt készült képekkel
lehet pályázni.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉS

A KÍVÁNCSI LÁDA
PROGRAMRÓL

Április 12-én ülésezik Sióagárd
Község képviselő testülete. Az ülésen többek között meghallgatják a
rendvédelmi szervek, a családsegítő
központ beszámolóját, és többek
között tárgyalásra kerül az ifjúsági
referens foglalkoztatása is.

Lassan végéhez ér a komplex tehetséggondozó program első része,
amely a helyi Önkormányzat és Alapítvány által támogatott Kíváncsi
láda játékos feladataival való tesztelést jelentette.
Mottónk, miszerint: „minden kisgyermekben ott lakozik az adottság,
hogy valamiben tehetséges legyen…” valóban beigazolódott.

A testületi ülésen hozott döntésekA részletes pályázati kiírást lapunk ről lapunk következő számában számellékletében olvashatják.
molunk be.

Folytatás a 3. oldalon

.

BORVERSENY 2011.
A Leányvárért Egyesület, valamint Sióagárd Község
Önkormányzata április 1-jén tartotta borversenyét. A
megmérettetésre 25 minta érkezett, ezek körül 9 fehér,
4 rosé, és 12 vörösbor kategóriában.
A bírák a beérkezett leányvári nedűket 8 aranyérem,
11 ezüstérem, és 4 bronzéremmel jutalmazták.
A Sióagárd bora címre idén két bortermelő nevezhet, ők: Doszpod István 2010-es évjáratú chardonnay
borával, valamint Papp Titusz a 2009-es évjáratú
cabenet sauvignon pinot noir borával. Hogy melyik bor
nyeri el e tisztes címet, az az április 12-i képviselő testületi ülésen fog eldőlni.
Az borverseny eredményeit , valamint az ott készült képeket megtekinthetik a www.sioagard.hu weboldalon.

MAJÁLIS 2011.
Április 30-án majálisra várjuk településünk lakóit. Az idei programsorozat az ez évben meghirdetett egészségprogram keretében kerül megrendezésre, ahol a sporté, és az önfeledt szórakozásé lesz a főszerep. A programok között
kispályás labdarúgó versenyek, gyermekprogramok, biciklitúra, ügyességi versenyek felnőtteknek, és még sok minden más érdekesség szerepel, a majálisi programok sorozata végül bulival zárul a Mozi bárban.
A kispályás labdarúgó versenyekről bővebb információt ad Straubinger Tamás, és Kelemen András.
A MAJÁLIS RÉSZLETES PROGRAMJAI HAMAROSAN!!!!

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN
MINDEN KEDVES OLVASÓJÁNAK!
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GUGÁS-GÖDÖR
A sok tervezés után végre a tettek mezejére léptünk a Gugás-gödörnél.
A Sióagárdi Krónikában, a Halfőzőn, a Szüreten és másutt is közzétett felhívásunkra számos ötlet érkezett a falu
lakosságától Gugás-gödör megújítására, melyet ezúton is köszönünk! A közös tervezés eredményeit felhasználva
benyújtott pályázatunk végül sikerrel járt! Megkezdődhet az igazi feladat, mely teljes egészében önkéntes munkán
alapul.
Eddig ez történt…
2011. március 26-án az egész települést érintő tavaszi nagytakarítás keretében a Gugásnál is takarítottunk. Az
összesen harmincöt sióagárdinak köszönjük a segítséget, igazán jó hangulatban és eredményesen telt a nap!
Aztán megkértünk egy helyi vállalkozót, a Geotechnika ’84 Kft. ügyvezetőjét, Szűcs Józsefet, hogy a tavaszi
ültetés megkezdése előtt igazítsa meg kicsit a part vonalát, hogy biztonsággal használhassuk majd a helyet. A cég
legmerészebb álmainkban sem remélt nagyságrendű munkát végzett, gyönyörű partunk lett, és egy majdnem igazi
kis tavunk! KÖSZÖNJÜK!
Az elvégzett munka viszont újabb szemétszedést tesz szükségessé, még a növényültetés előtt.
További teendők…
2011. április 15. PÉNTEK 15.00 órától – SZEMÉTSZEDÉS SZÁRAZON ÉS VIZEN – közreműködnek a Sióagárdi Horgászegyesület segítő tagjai, felelős: Hotter Attila
KÉRJÜK, HOGY ZSÁKOT, KESZTYŰT MINDENKI HOZON MAGÁVAL!
2011. április 30. SZOMBAT 8.00 órától – ÉVELŐ NÖVÉNYEK ÜLTETÉSE – a munkát vezeti: Frei Ferenc
kertépítész - KÉRJÜK, HOGY aki tud, ÁSÓT, KAPÁT, GEREBLYÉT, esetleg ÖNTÖZŐKANNÁT HOZZON
MAGÁVAL!
PADOK, ASZTALOK ELKÉSZÍTÉSE – felelős: Kémenes András – aki ebben a munkában szeretne segíteni, hozzon magával kalapácsot, szükség van néhány kézifűrészre és talicskára is.
GÖDÖRKAPU-ÁLLÍTÁS– akinek köszönjük: Kajsza Béla és Csurkovics János
VÁRHATÓAN…
2011. augusztus 19. PÉNTEK – Gödör- ünnep
2011. október 29. SZOMBAT – FA-, CSERJEÜLTETÉS
Gödörmozaik–avatás – a Lányok-Asszonyok Klubja a Gugásban talált „kincsekből” készített meglepetése
2011. december 31. – forraltboros óév-búcsúztató a Gugás jegén
Mindenkit szeretettel várunk! Nagy szükségünk van mindenféle segítségre, örülünk a kétkezi segítségnek ugyanúgy, mint az önkénteseknek sütött pogácsának! Az eddigi segítséget mindenkinek köszönjük! A programot az
Ökotárs Alapítvány és a MOL Zrt. támogatja.
SIÓAGÁRD JÖVŐJE ALAPÍTVÁNY
További támogatóink: Sióagárd Község Önkormányzata, Geotechnika '84 Kft, Frei Ferenc kertépítész és

még

sokan mások…

ALAPÍTVÁNYI MORZSÁK
Szeretnénk rövid tájékoztatást adni arról, hogy a Sióagárd Jövője Alapítvány számára juttatott személyi jövedelemadó 1%-ából mi mindent támogattunk az elmúlt
évben.
Támogattuk
a méhnyakrák-megelőzést szolgáló HPV oltás kiadásait (kislányonként 20.000 forinttal)
a Sióagárdi Tagiskolát, Tagóvodát, a Fecske Bábcsoportot;
a gyermeknap megrendezését;
a játszótér-kerítés költségeit;
szakmailag országosan is elismert helyi fotó és
rajzpályázatot írtunk ki és bonyolítottunk le;

az önkormányzattal összefogva az Ökotárs Alapítványhoz benyújtott sikeres pályázatunk révén
megkezdjük a Gugás-gödör parkká alakítását;
lelkes szülőkkel összefogva elindítottuk a Kíváncsi
láda programot, kíváncsiak vagyunk a folytatásra.
Hálásan köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük
adójuk 1%-ával idén is segítsék munkánkat terveinket.
Köszönjük továbbá a néhány lelkes önkéntes támogató
munkáját, és továbbra is szívesen fogadjuk az idei évre
tervezett programjainkhoz nyújtott önkéntes munkát!
Adószámunk: 19232984-1-17
Köszönettel: Rottler Anna- elnök, Felszegi Judit - titkár
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A FECSKÉK SIKERE
2011. március 26-án a Fecske Bábcsoport mindkét csoportja részt vett a XI.
Regionális Amatőr Bábfesztiválon, Balatonlellén. A fellépő 6 csoport közül
Sióagárdot 2 csoport képviselte, az utánpótlás csoport és a nagyok is. A Fecskék kimagasló színvonalon mutatkoztak be, ennek köszönhetően sokadik alkalommal továbbjutottak, így Tolna Megyét és Sióagárdot képviselhetik az
Országos Gyermekbábosok Fesztiválján Egerben.
Sajnálatos módon a csoport az utazás költségeit nem tudja előteremteni, így
a részvétel kérdésessé válhat.
A csoport nevében kérném a lakosságot, hogy aki megteheti, támogassa a
csoport munkáját, hogy megvalósulhasson ez az utazás.
Felajánlásaikat megtehetik Jótékonysági előadásunkon 2011. május 6-án,
melyre a belépő 300 Ft/fő illetve Kozma Erzsébet csoportvezetőnél személyesen illetve Gergely Juditnál a Művelődési Házban.
JÓTÉKONYSÁGI ELŐADÁSUNK 2011. MÁJUS 6-ÁN, PÉNTEKEN
19 ÓRAKOR KEZDŐDIK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN. Bemutatásra
kerül a 2010-ben arany minősítést kapott A természet csodája c. feketeszínházas darabunk illetve az idei évben a versenyre szánt Hárman egy szoknyában… című darabunk.
Előre is köszönjük a segítséget mindenkinek!
Kozma Erzsébet
csoportvezető
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PROGRAMSOROLÓ
Április 14. 18 óra
A TEST ENERGIÁI, előadás a
reikiről
Előadó: Hartman Anna, a R.E.T
Oktatóközpont vezetője
Április 15. 15 órától
GÖDÖRTAKARÍTÁS
SZÁRAZON ÉS VIZEN
Folytatódik a Gugás-gödör megtisztítása, 2011. ÁPRILIS 15-ÉN PÉNTEKEN 15 ÓRÁTÓL, amelyre minden jó szándékú és segítőkész embert
várunk!
Kérjük, hogy zsákot, kesztyűt mindenki hozzon magával!

Április 30.
MAJÁLIS - Tavaszköszöntő családi Sportnap Adácson
GÖDÖRÜLTETÉS - Gugásgödör

A KÍVÁNCSI LÁDA PROGRAMRÓL
A gyerekekkel való játékos felmérés során kiderült, hogy érdeklődésük, irányultságuk alapján, ki miben tehetséges,
melyik Gardneri intelligenciaterületre vonatkozóan vannak alakuló vagy már megmutatkozó jelek. A tesztelést követően a szülőkkel való személyesen találkozáskor egy írásos dokumentumot - „tehetség-térképet” - adtam át a tapasztalataimról, amely nem csak az alakuló vagy már megmutatkozó jeleket tartalmazza, hanem részletes leírást kap minden szülő a játékok során a gyerekek reakcióiról, megnyilvánulásairól.
A továbbiakban, a tesztelés és értékelések után elkezdődnek a készség- és képességfejlesztő játékos foglalkozások,
amelyek minden tesztelt intelligencia területet érintenek majd. Minden szülőt és gyereket értesítünk majd a kezdésről
és a program további eseményeiről.
Végre elkezdődött…
A Kíváncsi láda programhoz kapcsolódóan a Sióagárd Jövője Alapítvány segítségével pályáztunk és
nyertünk 600 ezer forintot az Oktatásért Közalapítványtól. Az összeget a
tehetséggondozó program foglalkozásaihoz szükséges eszközök beszerzésére, valamint a könyvtár belső felújítására fordítjuk.
Bár a pályázati pénz még nem
érkezett meg, a munkálatok az elmúlt hétvégén, április 1-2-án megkezdődtek. A könyvtár egyik belső
falát Szirbek Szilvia képzőművész
festette meg. Kapcsolatunk barátivá
alakult a levelezések és a találkozás
alkalmával. Szilvi alkotásával támogatta tehetséggondozó programunkat. Általa a világhálóra is felkerültünk: élményeiről Önök is olvashatnak
saját
blogján
(mesemadarka.blogspot.com), és az alkotási folyamatról készült fotók Sióagárd honlapján (sioagard.hu) is megtekinthetők.
Reméljük, az anyagi támogatás hamarosan megérkezik, és a foglalkozásokra érkező gyerekeket már megújult környezetben tudjuk fogadni.
Pekari Bernadett, szakmai vezető
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NAPLÓ TÖREDÉKEK

1942. június 19.
Galántát elhagyva már szlovák területen járunk, szebbnél-szebb vidék tárul elénk. Szerelvényünk elrobog a világhírű fürdő Pöstyén előtt is. A Vág-völgyén megyünk felfelé, a vasútvonal
többször keresztezi a Vágot, hol az egyik, hol a másik oldalon vezet, majd érintjük Vágújhelyet,
és bent a hegyek között Trencsény-Trencsényteplicet. Erre már igen szépek a hegyek, hatalmas
fafeldolgozó telepek, iparvasutak bekapcsolódása több helyen. Többször is átmegyünk a Vágon
és vissza, majd pedig elhaladunk Ilava vára alatt, ami börtönéről volt híres.
A vidék nagyon szép, de a szegénység erre már igen nagy. A gyerekek szaladnak a vonat
mellett, amely felfelé menetben igen lassan halad, és „kicsi magyar kenyér” kiabálással kérnek
ORVOSI RENDELŐ
és kapnak is kenyeret és cigarettát is. De amikor ennek nem akart vége lenni, akkor már csak
Cím: Kossuth u. 46.
szelet kenyeret kaptak. Közben Zsolivára értünk, itt találkoztunk szlovák katonákkal, akik szinTel: 74/437-051
tén a front felé igyekeztek. Valamennyien tiszta, stramm fiúk, a ruha rájuk van szabva, sok maDr. Kovács Éva
gyar fiú is van köztük. Ezután Csacára értünk hatalmas hegyek, ahol virágzik az élet, fenn pedig
Tel: 20/947-0258
a csillogó hó. (A Kárpátok nyugati nyúlványai)
VÉDŐNŐ
1942. június 20.
Csontos Judit
Már német területen Sziléziában járunk, tiszta lengyel és német házak, hatalmas gyártelepek
Tel: 20/426-7744, 74/437-022
(eredetileg cseh és lengyel terület). Teshenben egy hatalmas vasgyár közvetlen a vasút mellett.
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
Arról még nem szóltam, hogy a hangulat köztünk és talán az egész szerelvényen elég vidám. A
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Rácz Pali barátunknál van a tangó harmonikája és nótázunk, vigadunk. Aztán a másik része kárSzékelyi Anikó Tel: 74/437-022, 74/443-825 tyázik, kínlódik a német pénzzel, vagy nézelődik nappal, vagy éppen alszik. A kenyér és a cigaFogadóóra: szerda 10-12 óra
retta kezd hiányozni.
GYÓGYSZERTÁR
Átmegyünk két hatalmas gyárváros Katovicz és Sosnovitz állomáson, aztán Lengyelországba
Cím: Kossuth u. 6.
érünk.
Ez a rész csupa futóhomoknak látszik, még a fenyők sem nőnek meg, hanem kis bokrokTel: 74/437-098
nak
maradnak,
elképzelhető, hogy a nép ilyen vidéken milyen szegény. Elhagyva ezt a dimbesHétfő, Kedd: 11-13 óra
Szerda: 16-18 óra
dombos homokos részt, egy kicsit jobb termőföldet látunk, amiből már nagy nehezen meg lehet
Csütörtök, Péntek: 11-13 óra
élni. Ezen a vidéken történt, hogy jókedvünkben én valamiképpen kiütöttem a Szemes Misi
(zombai fiú, 1915.) sapkáját, ami kiesett a vonatból. A vonatot bámuló lengyel gyerekek mindjárt
KÖNYVTÁR
szaladtak a sapkáért.
Cím: Kossuth u. 2.
Vezető: Schüller Ákosné Hedi
1942. június 21-én már Breszt-Litovszkban ebédelünk. Itt találkoztunk először olasz katonákHétfő: 17-19, szerda: 10-12, péntek: 15-19
kal, erre már meglátszanak a háború nyomai. A Prijet mocsarak nyugati szélén járunk ezen a
óra
napon, ezen a vidéken történt, amikor az egyik állomásról elindult a vonat és harmonika szó
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ
mellett vigadtunk, valaki az én fejemről leütötte a sapkát. Én egy pillanatig sem gondolkodtam,
Cím: Kossuth u. 1.
leugrottam, utána visszafelé szaladva a sapkát felkapva a mindig gyorsuló szerelvényre akarVezető: Gergely Judit
tam felugrani, de nem jól fogtam meg a kapaszkodót és elütött a következő kocsi. Beestem a
Tel: 74/437-309
kocsisor alá, annyira, hogy a bal kezem három centire volt a síntől. Az esés olyan hatalmas volt,
Email: muvhaz@sioagard.hu
hogy a nadrágom a térdemen kirepedt. Másodszor is megpróbáltam, de merthogy láttam, hogy
A Teleház nyitva tartása:
úgy járok, mint az előbb eleresztettem a korlátot és tehetetlenségemben futottam a gyorsuló
Hétfő: 13-17 óra
vonat mellett. A lovaink ugyanis jóval hátrébb voltak, nyitott kocsiban, és ott volt négy embeKedd: 8-12 és 15-19 óra
rünk ezek észrevettek és integettek, hogy ők majd segítenek. Úgy is lett, én kinyújtottam a keSzerda: 8-12 óra
Csütörtök:8-12 és 15-19 óra
zeimet, ők elkapták és felrántottak a lovak lábaihoz. Én bizony a kimerültségtől rendesen eltePéntek: 8-14
rültem.
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

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

Írta: Fejős János
FALUGONDNOK
Tájékoztatom Sióagárd lakosságát, hogy Máté Csaba sióagárdi lakos látja el településünkön a falugondnoki feladatokat. Rendszeresen ellenőrzi a
közterületeket, és ahol az szükséges, ott felkéri az ingatlantulajdonosokat a
közterület rendbetételére.
Kérem, hogy segítsék munkáját, hogy településünk már megszokott
rendje és szépsége megmaradjon.
Köszönettel: Háry János polgármester.
Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő.: Gergely Judit, megjelenik:
havonta; szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu,
web: www.sioagard.hu

