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MEGÚJUL A KÖZSÉGHÁZA
Megszépül a községháza.
A hely védettség alatt álló épület felújítása során az utcai oldal tető-, és nyílászárócserére, valamint homlokzat felújítására került sor; mindezt az
ÚjMagyarország Vidékfejlesztési Program sikeresen elnyert 3.010.792,- Ft
összegű pályázata tette lehetővé.
A kivitelező munkát a Szoki Kft. végzi, az épület megújítása várhatóan szeptember 30-ig befejeződik.

GUGÁS-ÖTLETEK
melléklet
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS - 2010. OKTÓBER 3.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben, reggel hat órától este hét óráig. Az a választópolgár, aki 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással tartózkodási helyén szavazhat.
Igazolás kiadását ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől.
Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy
melletti körbe tollal írt, két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X).
Folytatás a 3. oldalon
BECSÖNGETTEK
Kezdetét vette a 2010/2011-es tanév általános
iskolánkban, idén 11 kiselsős kezdi meg általános iskolai tanulmányait, velük együtt így 37
főre emelkedett a sióagárdi iskola diákjainak létszáma.
Az iskola minden nebulójának kívánunk ezúttal is kalandokkal és kihívásokkal teli tanévet!
Az évnyitóról készült fotók megtekinthetőek a
www.sioagard.hu weboldalon.

Az I. osztály tanulói
SZÜRETI VIGADALOM
Mint arról korábban már beszámoltunk, szeptember 25-én szüreti vigadalomra hívjuk a falut!
Ennek apropóján külföldi testvértelepüléseink küldöttségei is ellátogatnak hozzánk, így Németország, Lengyelország, és Erdély. Bízunk benne, hogy legalább akkora lelkesedés, és érdeklődés övezi majd ittlétüket, mint a mi külhoni látogatásainkat. Vendégeinket szombaton délelőtt a Leányvárba invitáljuk egy hagyományos szüretre, ezt követően pedig a faluban zajló szüreti mulatságra, mely délután veszi majd kezdetét.
Az érdeklődőket már fél 3-tól várjuk az iskola udvarára, ahol a felvonulók fotózására kerül majd sor, és itt dedikálja Vargáné Kovács Veronika is Hímzésmúzeum c. könyvét, melyet ez alkalommal újfent kedvezményesen vásárolhatnak meg az érdeklődők.
A felvonulás üde színfoltjai lesznek a csikósok, a kakasdi Sebestyén Ádám Székely Társulat, a bonyhádi
Kränzlein Néptánc Együttes. A felvonulás a már megszokott útvonalon zajlik, a megszokott menetrend szerint, kiinduló pontja és végállomása egyaránt az iskola udvara lesz.
Folytatás a 3. oldalon
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SPORTHÍREK 2010/2011. ÉVI BAJNOKSÁG
1. FORDULÓ

2010.08.22.

TENGELIC-SIÓAGÁRD

1:5 (0:3)

Tengelic: 80 fő, vezette: Tamás L.
Sióagárd: Szegedi (Szegletes) – Dombi, Orosz, Domokos, Répás-Lépő (Vajda), Tóth F., Molnár D. (Horváth J.),
Erlich (Páli)- Győrfi, Kertai Edző: Simon Ferenc
Jól kezdett csapatunk és már a 8. percben megszerezte a vezetést. Győrfi jobboldali beadását Kertai lőtte a hálóba.
0:1 A 25. percben egy jobboldali beadás után Domokos fejelt szép gólt. 0:2. A 34. percben szöglet után ismét Domokos volt fejjel eredményes. 0:3 A második félidő is jól folytatódott. Alig negyedórányi játék után Molnár D. szabadrúgásból szerzett gólt. 0:4 A 75. perc körül Győrfit elgáncsolták a tizenhatoson belül, a megítélt 11-est Domokos értékesítette. 0:5
7 perccel a befejezés előtt szépített a Tengelic. Baloldali beadás után a befutó tengelici támadó a hosszú sarokba lőtt.
1:5 Csapatunk magabiztos győzelmet aratott.
Góllövők: Domokos (3, egyet 11-esből), Kertai, Molnár D.
Jók: Domokos, Orosz, Molnár D., Kertai
Ifi csapatunk: 2:0-s vereséget szenvedett
2. FORDULÓ

2010.08.29.

SIÓAGÁRD-GERJEN

3:2 (2:1)

Sióagárd: 150 néző, Vezette: Farkas R.
Sióagárd: Szegedi-Dombi, Orosz, Domokos, Répás – Győrfi (Felkert),Tóth F., Molnár D., Lépő (Horváth P.) –
Kész, Kertai (Vajda) Edző: Simon Ferenc
Az első 10 perc egyenlő erők küzdelmét hozta. A 12. percben baloldali támadás után a vendégjátékos óriási helyzetben fölé lőtt. A 15. percben megszerezte csapatunk a vezetést. Kész jó ütemű indításával Kertai kilépett a védők
közül és a kifutó kapus mellett a hálóba lőtt. 1:0 A 24. percben a partjelző lesről engedte el a gerjeni csatárt, aki nagy
helyzetben hibázott. A 39. percben a vendég csatár a 16-oson belülre cselezte magát, majd jobbal, szép mozdulattal
a bal sarokba csavarta a labdát. 1:1. A 43.percben Kertai a 16-oson belül a baloldalon jól tolta meg a labdát, a védő
felvágta, 11-es. A bűntetőt a sértett a jobb sarokba lőtte. 2:1 A reklamáló gerjeni játékost a bíró kiállította.
A második félidő is jól kezdődött, az 53. percben Tóth F. jól indította Győrfit, aki óriási helyzetben mellé lőtt. Egy
perc múlva a vendégek hagytak ki hasonlóan nagy helyzetet. A 74. percben a védelmünk nagyot hibázott és a tisztán
álló vendég csatár szép gólt szerzett. 2:2. Nagy erővel támadott csapatunk a győzelemért és a 82. percben siker koronázta az erőfeszítést. Szöglet után a kifelejt labdát Molnár D. kapásból lőtte, de rosszul találta el, így akadt meg
Készben, aki a kapus mellett a jobb sarokba lőtt. 3:2.
Összefoglalva; a mérkőzést végig csapatunk irányította, sok gólhelyzetet elhibázott, de a győzelme megérdemelt.
Góllövők: Kertai (2, egyet 11-ből), Kész
Jók: Orosz, Tóth F., Molnár D., Kertai, Kész
Ifi csapatunk magabiztos 3:0-s győzelmet aratott.
3. FORDULÓ

2010.09.05.

DUNAFÖLDVÁR- SIÓAGÁRD

2:0 (1:0)

Dunaföldvár: 50 néző, vezető: Rácz Z.
Sióagárd: Szegedi-Dombi, Domokos, Lépő, Répás-Felkert, Tóth F., Molnár D., Horváth P. (Horváth J.) – Kész,
Kertai (Vajda) Edző: Simon Ferenc
Az első félidő első fele kiegyenlített játékot hozott, de a hazaiak két gólhelyzetet is kihagytak. A 35. percben Szegedi messzire kifutva mentett nagy gólhelyzetben. A 36. percben hazai szöglet után, a kipattanó labdát kapásból rálőtte a hazai támadó, Szegedi ismét nagyot védett. A félidő utolsó percében jobboldali szabadrúgás után Lépő fölött
átpattant a labda, és a hazai csatár a hálóba lőtt. 1:0
A második félidőben is a hazaiak irányították a játékot. Az 54. percben baloldali beadás után, óriási helyzetben lőtt
mellé a hazai támadó. A 79. percben szögletet rúghatott a hazai csapat, utána kavarodás támadt a kapunk előtt, végül
a hazai támadó a hálóba kotorta a labdát. 2:0 A 85. percben esély nyílott a szépítésre, de Horváth J. szép támadás
után mellé lőtt.
Összefoglalva, a hazai csapat végig nagy akarással és önbizalommal játszott. A mieink játékában kevés volt az átütő erő, és így igazságos eredmény született.
Jók: Szegedi, Domokos, Tóth F., Molnár D.
Ifjúsági csapatunk 5:0-ra nyert idegenben.
Tudósító: Finta Mihály
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010.
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolta az alábbi igazolványok valamelyikével:
1.lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (régi típusú
személyi igazolvány),
2.a lakcímigazolvány mellett a kártya formátumú személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított kártyaformátumú vezetői engedély.
Amennyiben mozgásában akadályozva van, úgy a szavazást megelőzően a
jegyzőtől, a szavazás napján a bizottságtól kérhet mozgóurnát.
Részletes tájékoztatásért a Községházán működő választási irodához lehet fordulni. A helyi hirdetmények megtekinthetők a www.sioagard.hu kezdőoldalán a
Választások hivatkozásra kattintva, országos információkat, jelölteket, statisztikákat a http://www.valasztas.hu honlapon kereshet.
Helyi Választási Iroda – Sióagárd
SZÜRETI VIGADALOM
Megállóhelyek: 1. Óvoda környéke, 2. Széchenyi u - Rákóczi u. kereszteződése (Hotter-sarok), 3. Presszó, 4. Zrínyi u - Rákóczi kereszteződés
(Keló). A felvonulás első megállóhelyén kerül felavatásra a német barátaink által készített jelzőoszlop, mely Sióagárd partnertelepüléseinek nevét, irányát, és távolságát jelzi majd.
Bízunk benne, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk, és legalább a felvonulást meg tudjuk tartani szabadtéren, amennyiben az időjárás közbeszólna, akkor a színpadi műsort a Művelődési Házban fogjuk megtartani.
Két éve már tettük egy kísérletet arra vonatkozóan, hogy megkértük olvasóinkat: egy tálca süteménnyel, esetleg üdítővel kínálják a megállóhelyeken a felvonulás részvevőit, nagy örömünkre akkor volt olyan, aki
meghallotta kérésünket. Reméljük, idén már sokkal többen érzik majd
magukénak a rendezvényt, és gondolják úgy, hogy ennyivel hozzájárulnak a szüreti vigadalom megszervezéséhez.
A felvonulást követően szüreti gálaműsor lesz az iskola udvarán felállított színpadon, a műsor egyik fő szenzációja lesz a Baruthi Tűzoltók Kórusának előadása, és bemutatkoznak a meghívott együttesek is. 20 órától
szüreti batyus bálra várjuk a mulatni vágyókat, a zenét Simon Gábor
szolgáltatja, a büfét a Keló biztosítja. A báli belépő 1000 ,- Ft, itt szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a bálra jelentkezni előzetesen lehet a Művelődési Házban szeptember 24-ig.
NE LEGYEN REST SENKI MAGÁRA ÖLTENI ÚJRA SIÓAGÁRD
EGYEDI VISELETÉT, TALÁLKOZZUNK A
SZÜRETI MULATSÁGON!!!
NYELVOKTATÁS
Figyelem, nyelvtanfolyamot indít a Német Kisebbségi Önkormányzat
NÉMET kezdő- és haladó
ANGOL kezdő
szinten október hónaptól. Érdeklődni Hámoriné Glück Teréziánál 20/357-8631, valamint Ambrus Pálnénál lehet. Jelentkezés október 1-ig
jelentkezési lap kitöltésével, mely kérhető a Művelődési Házban.
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PROGRAMSOROLÓ
Szeptember 25. 15 órától
SZÜRETI VIGADALOM
Szeptember 26. 11.00
KAJSZA-KVARTETT hangverseny
Szeptember 26-án 11 órai kezdettel
hangversenyt ad a Kajsza kvartett a sióagárdi Római Katolikus Templomban.
A hangversenyre minden érdeklődőt
szeretettel várnak!
Október 1. 16.30
IDŐSEK NAPJA
Egészségügyi szűrővizsgálatokkal és
18 órától a sióagárdi óvodások és általános iskolások műsorával várjuk Sióagárd
szépkorú polgárait a Művelődési Házban.
Október 23.
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS a Kopjafánál
AJÁNLÓ
MÁGNÁS MISKA
Tavaly már írtunk róla, hogy szeretnénk, ha településünkön bemutatásra
kerülne a Csárdáskirálynő c. operett három felvonásban. Erre azonban sajnos
technikai okok miatt nem került sor, arra
viszont lehetőségünk nyílott, hogy megtekintsük Iregszemcsén a már említett
színdarabot az Iregszemcse Térségi
Amatőr Társulat előadásában.
A Társulat azóta újabb színdarabot vitt
színpadra, melynek bemutatójára augusztus 13-án került sor. A szervezők
lehetőséget biztosítanak a közeljövőben
arra, hogy ez bárki számára megtekinthető legyen, így
2010. november 7-én közönséget
szervezünk a Mágnás Miska c. operett
előadására Iregszemcsére.
Bővebb információ a Művelődési Házban kérhető Gergely Juditnál.
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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 15-19 óra
Péntek: 8-14
Szombat: 8-12
Falugazdász fogadóórája
Szerda: 13-16 óra, Csütörtök: 8-12 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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A GUGÁS (GUGÁCS) GÖDÖR

Falunk északi részén fekszik – ma már jórészt nem is gödör; gyermekkoromban az 1920as 30-as években még igazi gödör volt. Keletkezését pontosan sosem tudtuk meg, akkoriban
öregjeink úgy beszélték, hogy valamikor a „gugás” betegségben elhunytakat temették oda,
akkor viszont nem lehetett gödör. De az idők folyamán mégis az lett. Emberi beavatkozás a
rendezésére, művelésére nem volt – a természet alakította életét. Az 1920-as ’30-as évek
elején, állandó vízállása volt, ami nyáron kissé leapadt, de tiszta élő vize volt. Átlagos mélysége 100-110 cm volt. A legmélyebb része a még ma is meglévő északi részen volt, ahol 2
métert meghaladó mélységű víz volt. Vízében ligetszerűen ritkás nád és káka és hasonló
hosszúszárú vízinövények éltek. A gödör partjait körben akácfák, eperfák szegélyezték és
éltek elég sűrűen, ahogy a természet kialakította. A parton és az oldalakon dús fű termett,
amit kaszáltak és legeltettek.
Mi „hidegutcai” gyerekek nyáron fürödtünk tiszta vízében és szemezgettük az eperfák
termését. Télen pedig csúszkáltunk a sima jégen. Tiszta élővizében vízimadarak tenyésztek
– szárcsák, vadkacsák, nádi verebek, és hasonlók; a vízben pedig sok apró vízi élőlény.
Mivel asszonyaink ebben az időben, a szabadban a folyó és állóvizeinkben mostak, ezért
mosóhelyeket alakítottak ki a gödör magasabb parti része alatt. A mosóhelyek rőzséből
vagy kukoricaszárból voltak megtámasztva. A gödör partoldalába az üstnek helyet vájtak,
és alátüzelve főzték a ruhát és a mosóállásokra állított mosószéken mosófával mosták a
ruhát. Nyáron térdig a vízben állva mostak, soha nem tudtuk meg, hogy külön forrása lett
volna a gödör tiszta vízének, de tartotta a benne lévő víz szintjét. Külső forrása annyi volt,
hogy a Petőfi (Pásztor) utca Deák Ferenc (Kis) utca csapadék vize folyt bele a ma is létező
mély árkon keresztül. Jelentősen kihasználódott a gödör vize az által is, hogy a környékbeli
utcák gazdasszonyainak libái, kacsái oda jártak le, és ott nevelődtek. A gödör körül jól megművelt „páskomi” földek voltak, a keleti oldalon (a magasabb) oldalon igen gondosan megművelt szőlők is voltak. A szőlők permetezéséhez szükséges vizet a gödörből merítették.
A természet alkotta vízinövények is hasznosításra kerültek, mert a megtermett kákát aratás idején kiszedték az élelmes emberek. A megtermett kevés nádat télen a jégről vágták le
a környékbeli nádtetős házú emberek. A gödör képébe beletartozott a faluvégi, a gödör
partján álló kereszt, (am most szépen fel van újítva), a másik végén pedig az 1920-as évek
közepén épült Szent Mihály kápolna, ami ma romos állapotban, bozóttal benőve áll még. A
kápolna mögött közvetlen homokbánya volt. A gödör körül jól kezelt széles, nagy forgalmú
kocsiút volt, amelyből az északi oldalon a kápolna előtt jobbra kiágazott egy széles dűlőút –
kocsiút, amelyen át a szigeti területek fölé lehetett jutni. A kápolnától balra az akkor igen
forgalmas harci út, amelyen a kocsi forgalom mellett igen jelentős gyalogos és kerékpáros
forgalom volt, mert Harc és Zomba felé ezen közlekedtek az emberek. 1936-ig, és amíg meg
volt a Sión a gyalogos „Harci-híd”, valamint a későbbi ladikos révátkelő idején is.
Az 1940-es évek elején a gödör falu felöli része elsekélyesedett – kiszáradt – és kanadai
nyárral telepítették be, ebből azonban erdő nem lett. Majd az 1980-as évektől felelőtlenül
szemétgödörnek kezdték használni. Ezáltal azután végképp vége lett a természet által olyan
szépen kialakított gödöri életnek. Jó hogy ma gondoskodnak a megmaradt rész legszükségesebb gondozásáról.
A Gugás gödörhöz mi „hideg utcai” gyerekek jobban kötődtünk, mint mások, és ez a felnőttekre is vonatkozott.
A visszaemlékezést írta: Fejős Mihály
Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős kiadó: Háry János polgármester, Felelős
szerkesztő.: Gergely Judit, megjelenik: havonta; szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u.
1., email: muvhaz@sioagard.hu, web: www.sioagard.hu

GUGÁS ÖTLETEK
MOTTÓ: „ ADÓDJATOK ÖSSZE”

Örömmel és továbbra is nagy lelkesedéssel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Sióagárd Jövője Alapítvány köré szerveződött településszépítő csoport pályázata a Gugásra, - melynek a Zöld út a Gödörből
címet adtuk, - sikeresen tovább jutott a Zöldövezet 2010 Program második fordulójába. A pályázat első
fordulója tulajdonképpen egy ötletpályázat volt, melyben az alapötletünket ismertettük, és bemutattuk a
terület történetét és adottságait. A második fordulóban megkezdődik a tényleges tervezési folyamat,
melynek a lényege az, hogy közösen találjunk olyan funkciót a területre, mely aztán önkéntes munka keretében közösen meg is valósítható és fenn is tartható.
Az ötletek gyűjtését már a Halfőzőn megkezdtük, a programról pedig kisbíró adott hírt. Ízelítőül néhány
beérkezett ötlet: nyáron fürdőtó, télen jégpálya, paint-ball pálya, Telkesnek iszapfürdő J, homokos röplabdapálya. Szinte minden ötletadót foglalkoztat a víz kérdése. Az sajnos biztos, hogy fürdőzésre a Gugás
vize egyhamar nem lesz alkalmas, a korcsolyapálya kérdése viszont izgalmas lehet. Azt azonban a tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a Gugás egy természetes csapadék befogadó, mellyel – az egyeztetések szerint – hosszú távon is így tervez az önkormányzat. A homokos röplabda vagy focipálya gondolata
is többekben felmerült.
A munkánk következő állomása az augusztus 19-én, a Zrínyi utcában rendezett esemény volt, melyre
az egész falut hívtuk, és amely jólesően nagy lakossági összefogásban valósult meg. A szórakozáson
kívül a célunk volt az is, hogy kipróbáljuk a helyet, hogy vajon tényleg akarjuk-e a Gugást és ő akar-e
minket. Úgy éreztük, hogy a hely kiválóan bevált, és bár biztonsági okokból még nem merészkedtünk a
Gugás belsejébe, de jól látszott, hogy jó kis közösségi tér lenne kialakítható ott.
Továbbra is várjuk a minél konkrétabb és közösen megvalósítható ötleteket! A Takarékszövetkezet
előterében elhelyeztünk egy Gugás Ötletládát, ahová nemcsak az ötleteket várjuk, hanem bármilyen
kérdést, észrevételt, esetleg jelzést az önkéntes tervezés és a majdani kétkezi munkában való részvételi
szándékokról. A cél, hogy decemberig egy egészen konkrét tervet dolgozzunk ki egy közösségi
„zöldtérre”, hogy annak alapanyagaira pályázatot nyújthassunk be. Sajnos nincs szó nagy pénzekről, nem
tudunk nagyon költséges dolgokat megvalósítani, a lényeg a közös tervezés, a közösségi megvalósítás
annak érdekben, hogy egy olyan terület jöjjön létre, melyet kicsi és nagy örömmel használ.
További felvilágosítás kérhető Mancsi Andreától, Felszegi Judittól és dr. Varga Katalintól.
Az eddigi ötleteket, felajánlásokat és a munkára való jelentkezéseket nagyon köszönjük!
Végül a mottónkul választott vers:
József Attila: A számokról
Tanultátok-e a számokat?
Bizony számok az emberek is,
Mintha sok 1-es volna az irkában.
Hanem ezek maguk számolódnak
és csudálkozik módfölött az irka,
hogy mindegyik csak magára gondol,
különb akar lenni a többinél
s oktalanul külön hatványozódik,
pedig csinálhatja a végtelenségig,
az 1 ilyformán mind 1 marad
és nem szoroz az 1 és nem is oszt.
Vegyetek erőt magatokon
és legelőször is
a legegyszerűbb dologhoz lássatok adódjatok össze,
hogy roppant módon felnövekedvén,
az istent is, aki végtelenség
valahogyan megközelítsétek.

GUGÁS ÖTLETEK
MOTTÓ: „ ADÓDJATOK ÖSSZE”

Részlet Mezey Mihály 1949. évben készült Szülőfödismeret című szakdolgozatából:
„… Amint az egyének és a családok életében akadnak felhős, szomorú napok, úgy Agárd történetéből
sem hiányoznak a tragikus események. A legelső ilyen feljegyzés az 1800-as évekből való. Az egész Magyarországot gyászbaborító nagy kolera járvány a mi községünket sem kerülte el és nem kimélte.
Kilenc évvel a szomorú esemény urán, 1840. március 11-én játszó gyermekek gondatlansága következtében nagy tűzvész áldozata lesz a falu egy része. A „Hideg utca”(Zrínyi M. utca) 75 háza leég, s a tüzet
alig lehet megfékezni. Nem érdektelen dolog itt megjegyeznünk, hogy a Zrínyi utca végén, a falu szélén
ma egy hatalmas, náddal és sással benőtt gödör van, amelyből csak a nyári szárazságban hiányzik a víz.
Ezt a gödröt „ Gugás gödörnek” nevezik. Ennek a helyén a tűzvész előtt tekintélyes domb állt. A dombon
temető volt. Ide temették a guga nevű betegségben (torokbaj) elhaltakat. Ezt a helyet a falu lakói messze
elkerülték, nehogy betegséget kapjanak. A tűzvész után mégis innen termelték ki a földet, ami a Hideg
utca újjáépítéséhez szükséges volt. Így lett a Gugás dombból Gugás gödör, ahová a környék asszonyai
nyáron és koraősszel mosni jártak.
Mindezeket a nagy csapásokat a falu szorgalmas lakossága szivós és kitartó munkájával elég gyorsan
kiheveri…”

Részlet Szabadi Mihály Álmok, emlékek, gondolatok című könyvéből:
...” Nem tudom, hogy a rozsdamarta feszület ott a Hideg utca végén, a Gugás gödör partján minek az emlékét őrzi, de az egymással összefonódott két emlékezetesen tragikus esemény, és a leégett Hideg utcát
újjáépítő emberek élni akarása, teremtő ereje megérdemelné az utókor tisztességes emlékezetét.” …

Amikor a Gugás történetét jobban is megismertük, magunk is elgondolkodtunk, hogy vajon nem túl szomorú-e mindez ahhoz képest, amit itt meg szeretnénk valósítani. Vajon illő-e? Aztán arra jutottunk, hogy a
történetnek lehetne ez egy szebb folytatása, és - ahogy Szabadi Miska bácsi írta, - „az angyallá lett kicsi
gugások” , a tűzvész, majd a szeméttelep története végül jóra fordul.
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VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
FÜGGETLEN KÉPVISELŐJELÖLT

Helyi lakosként és vállalkozóként kívánok intenzívebben részt venni a falu életében.
1. Támogatok minden az összefogást serkentő társulást, intézményt és sportot.
2. A falu rendezvényeinek számának és színvonalának további emelésével szeretném lakóhelyünk hírnevét
öregbíteni
3. Hosszú távú célként jelölném meg a helyi vállalkozások szánmának növelését, mely elősegíti a foglalkoztatás és az adóbevételek növelését.
4. Intenzívebb részvételt szeretnék megvalósítani a kistérségi társulásokban és ezen keresztül a kiaknázható
pályázati forrásokban.
Támogatni kívánom a falu víz- szennyvíz ellátásának, csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálatát, hosszú távon történő szakszerű megoldását.
A demokrácia olyan rendszer, amelynek a keretében nyílt versenyben dől el, ki birtokolja a hatalmat. A hatalom
legitimizálásnak alapköve a magas arányú részvétel a verseny elbírálásban.
Bízom benne, hogy minél többen részt vesznek a választásokon. Köszönöm az eddigi támogatóim bizalmát.
Hámori Szabolcs
HORVÁTH GYULA FÜGGETLEN KÉPVISELŐJELÖLT
Kedves Sióagárdi Választók!
A helyi újság hasábjain is szeretettel köszöntöm a község lakóit.
Sióagárdi születésű és mindvégig a településen élő – annak fejlődését, boldogulását segítő lakos vagyok. Barátaim
és ismerőseim bíztatására ismét jelöltettem magamat helyi képviselőnek, mint a rendszerváltás óta minden alkalommal. Az Önök szavazatainak köszönhetően 1989 óta vagyok a helyi képviselőtestület tagja. Azóta minden választási
ciklusban én vezettem a helyi Szociális Bizottságot, mely mindig segített az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe
került embereken és családjukon.
Megyei szakképzési osztályvezetőként vonultam nyugdíjba, de továbbra is aktívan részt veszek több városi, városkörnyéki, megyei és regionális bizottság munkájában, melyek pályázatokkal, iskolai fejlesztésekkel, tanfolyamokkal
segítik a község fejlődését és lakói életkörülményeinek javítását.
Mindig szívesen dolgoztam a közösségért. Megalapítója és 20 évig szerkesztője voltam a helyi televíziós adásoknak. Közösségi munkámért 2007-ben megkaptam a község legmagasabb kitüntetését.
Megválasztásom esetén továbbra is szívesen áldozok szabadidőmből a közösség javára.
Ajánlom magamat!
Tisztelettel: Horváth Gyula a Sióagárdért Emlékérem tulajdonosa
HORVÁTH ISTVÁN FÜGGETLEN KÉPVISELŐJELÖLT
Köszöntöm Önöket kedves sióagárdiak !
Horváth István 52 éves, agrármérnök vagyok.
Sióagárdon születtem, itt kötöttem házasságot, egy gyermekem van. Itt van az otthonunk.
1980 óta veszek részt a helyi közéletben és 20 év óta a Megyei Közgyűlés munkájában.
Az eltelt 30 év alatt a falu sokat fejlődött, képviselőként magam is sokat tanultam és sok tapasztalatot gyűjtöttem.
Büszke vagyok Sióagárdra, az itt élők szorgalmára, a hagyományainkra, a civil szervezeteinkre, az épített és a természeti környezetünkre.
Jó itt élni, de tudom, hogy még jobb lesz, ha rendezni tudjuk a csapadékvíz elvezetését, a szennyvíztelep bővítését
településünkön.
Szeretek itt élni, mert az emberek barátságosak, jó a közbiztonság, rendezett porták, ápolt közterületek szolgálják az
itt élők nyugalmát.
Sióagárd mindegyikünk otthona. Nem csak az ideszületetteké, azoké is, akik nemrég települtek le nálunk. Legyenek
ők is büszkék Sióagárdra, adjanak új impulzusokat a mindenkori település vezetésnek.
A képviselőség csapatmunkát igényel, a döntéseknek a többség érdekeit kell szolgálnia. Én ebben a szellemben végeztem mindvégig közéleti munkámat, megválasztásom esetén ezt folytatnám tovább.
Bízzanak bennem ! Építsük együtt Sióagárdot !
Horváth István képviselőjelölt
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Tisztelt Választópolgárok, Kedves Sióagárdiak!
Néhány szóban szeretnék bemutatkozni, bár azt hiszem, kevesen vannak, akik nem ismernek, hiszen születésem
óta itt élek, ezer szállal ide kötődöm.
Horváthné Dr. Horváth Erika vagyok, 1968-ban születtem. Édesapám darukezelő volt, sajnos már meghalt, édesanyám évekig szakácsnőként dolgozott. Sióagárdon jártam óvodába, iskolába. Az Egészségügyi Szakközépiskolában
érettségiztem, és szereztem általános ápolónői és asszisztensi képesítést. Én eredetileg nővér szerettem volna lenni,
de tanáraim és szüleim bíztatására jelentkeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetem általános orvosi karára, és sikeres
felvételi vizsgát tettem. Az egyetem elvégzése után a IV. számú Belgyógyászaton, majd a Véradó állomáson dolgoztam a Szekszárdi Kórházban általános orvosként.
Akkoriban indult új képzési forma, családorvosképzés rezidensi rendszerben. Felvételiztem, s 1994-ben elkezdtem
háziorvosi tanulmányaimat. A képzés folyamán Mázán kezdtem el praktizálni Dr. Brandt Mária, mentorom körzetében. Emellett elméleti és kórházi gyakorlati képzés is volt, valamint később a 400 ágyas klinikán ügyeletet is vállaltam. 2 év után rezidensi vizsgát tettem, ami önálló praxisban való működésre jogosít. Akkoriban nem volt a környéken szabad háziorvosi körzet, ezért Pakson kezdtem el dolgozni Dr. Kiss József alkalmazottjaként. Mellékállásban
Németkéren Dr. Fodor Sándort helyettesítettem. Nagyon megtetszett a háziorvosi munka, hiszen sokrétű, szerteágazó
és tényleg a család orvosának érezhetem magam, mivel 0-100 vagy akár még idősebb páciensek tartoznak az ellátási
körömbe.1998-ban Dr. Vida János, János bácsi szólt nekem, hogy nyugdíjba szeretne menni, s tudta, hogy szándékozom hazajönni szülőfalumba. Sikeresen pályáztam az állásra, a 1999. január 1-jétől vagyok Sióagárd háziorvosa.
Asszisztensnőmmel Kernné Pesti Anikóval már általános iskolában is osztálytársak voltunk, rá mindenben számíthatok, s úgy gondolom, az agárdiak is befogadták, megszerették, 1999-ben szakvizsgáztam.
Férjem Horváth Attila villamos üzemmérnök, szakközgazdász. Jelenleg a Tarr Kft. gazdasági igazgatója, szabadidejében hajót épít, ami lassan-lassan elkészül, remélem jövő tavasszal vízre kerül. Két gyermekünk van, Dóra 19
éves, most kezdte egyetemi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem biológia szakán. Dani egy éves múlt, s most
teszi meg az első lépéseket. Én jelenleg GYESen vagyok, előreláthatólag jövő nyárig.
Igyekszem a falu életében tevékenyen részt venni. 1999-től négy éven át külsősként tagja voltam a szociális bizottságnak. 1996 óta vagyok önkormányzati képviselő, s szintén tagja vagyok a szociális biztosságnak, mivel munkámból adódóan belelátok a családok életébe. Fontosnak tartom az átmenetileg, vagy tartósan nehéz körülmények között
élő emberek megsegítését. Megválasztásom esetén igyekszem megfontolt, felelősségteljes döntéseket hozni, a közösség javát szolgálni.
Bárki fordulhat hozzám bizalommal, köszönöm, ha rám szavaznak.
Horváthné Dr. Horváth Erika
KÁSLER CECÍLIA

FÜGGETLEN KÉPVISELŐJELÖLT

Kásler Cecília vagyok, sióagárdi lakos, 32 éves. Sióagárdon él a családom: szüleim, két testvérem van Eszter és
Imre. Születésünkkor építkeztünk, óvodába, iskolába ide jártunk. Szekszárdon dolgozom, egy civil szervezetnél, ami
látási fogyatékosok érdekvédelmét és érdekképviseletét látja el. Ennél a nonprofit egyesületnél vagyok alkalmazásban 12 éve, irodavezetőként. Munkám során szerzett tapasztalatokat kamatoztatni szeretném a jövőben is
(kapcsolattartás, kulturális tevékenység, pályázatírás stb.), Elnök asszonnyal együtt 14 fő sérült kolléga (látás és hallássérült) munkáját segítem elő, koordinálom a tevékenységüket.
A második ciklus óta vagyok képviselő, a Szociális Bizottság tagja is egyben.
A következő négy évben is szeretném a munkámmal támogatni az önkormányzatot, részfeladatokat átvállalni és
minél aktívabban rész venni a falu életében. Támogatni kívánom a településen folyó munkát, közös célokban erősíteni a falu vezetőjét és a testületet, szakmai tapasztalatom és emberi képességeim szerint vállalnék szerepet az önkormányzat képviselő-testületi tevékenységében, illetve bizottsági tagságban. Aktívan tenni akarok a „sikerért”, Sióagárdért. Büszke vagyok a falunkra, az értékeinkre, fontos a további kapcsolatépítés (hazai és külföldi), a fiatalok
bevonása, a civil élet pezsdítése és természetesen a falu fejlesztése. Közösen kell tennünk a falu fejlődéséért, előrehaladásáért. Tegyük jót, jól, jókor a falu elégedettségéért! Köszönöm szépen a lehetőséget!
Kásler Cecília
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Tisztelt sióagárdi választópolgárok!
Laták János vagyok, sióagárdi lakos, A 2010. évi Önkormányzati választáson képviselő jelöltként indulok.
Bemutatkozásom rövid életrajzzal kezdem: Pakson születtem 1970-ben, nős vagyok, két gyermekem van. A családommal 2002-ben vásároltunk lakóingatlant Sióagárdon, azóta itt élünk. Az eltelt nyolc év alatt megismertük a falut,
úgy érzem befogadtak bennünket, amely előfeltétele annak, hogy jól érezze magát itt az ember. Ha már jól érzem itt
magam, akkor megfordult a fejemben miért ne tegyek a faluért én is.
Fontosnak tartottam és a mai napig fontosnak tartom, hogy támogassam a közösséget, ezért annak idején amikor
megvásároltuk a házunkat azonnal bejelentkeztünk állandó lakosnak Sióagárdra, hogy a befizetett személyi jövedelemadónk bizonyos részét (35%-át) már ide ossza vissza az állam a következő évben. A kisvállalkozásomat is azonnal idehoztam a faluba, hogy az iparűzési adóm befizetésével javítsak az Önkormányzat anyagi helyzetén.
Sióagárdon élni szerintem fogalom, mert egy különleges közösség alkotja, olyan kulturális emlékeket őriz, olyan
hagyományt ápol, amely nem sok helyen adatik meg ebben az országban. A falunak van egy kiaknázatlan multikulturális színtere: a Leányvár, amelyre alapozva a falu életének jobbítását meg lehet alapozni. A borturizmus fejlesztését
fel kell vállalni, az ehhez kapcsolódó marketinget pedig időről-időre meg kell újítani. Ki kell aknázni a XXI. század
információtechnológiai vívmányait, az INTERNET marketingben levő ingyenes, de hatását tekintve óriási lehetőségeket.
Sajnos nem látok a 65-ös főút mellett olyan táblát, amely jelezné „Leányvár, boreladás” stb, amely felhívja az erre
járó figyelmét arra, hogy értékes borokat vásárolhat a környéken. Tovább megyek, nem látom a főút mellett, hogy
tájház van a faluban és múzeum van a Leányvárban, ez mind-mind olyan alapvető dolog, amely lendíthet településünk ismertségén.
Legfontosabb megvalósítandó fejlesztési feladatnak azonban a falu vízrajzának és az esővíz elvezetés problémájának megoldását tartom. Az elmúlt csapadékos tavasz és nyárelő bebizonyította, hogy szükség van ezen
probléma rövid távon történő végleges megoldására, annak érdekében, hogy a falu egyes részei nem ússzanak
el a jövőben.
Fontos fejlesztésnek tartom továbbá, hogy a Zrínyi utca végén legyen egy buszforduló és buszmegálló (Gugás gödör) környékén, mivel a Dózsa utcabelieknek nagyon sokat kell gyalogolniuk, hogy elérjék a tömegközlekedést. A
falu ezen részének fejlődéséhez lendületet adna a tömegközlekedés gyors megközelíthetősége. Hiába nyitott a falu új
utcát a Deák Ferenc utca folytatásaként, nem szívesen vásárolnak ott telket a letelepedni szándékozók, mert a terület
megközelítése körülményes. Egy falu akkor életképes, ha sok aktív korú adófizető állampolgár akar ott letelepedni.
Aktív korban lévők mindig pénzt hoznak a falunak, mert a korábban említett adó helyben maradó része a települési
önkormányzatot illeti.
A falu iparűzési adóval kapcsolatos rendeletét felül kell vizsgálni, azért, hogy vonzóvá lehessen tenni vállalkozások számára. Elő kell segíteni új vállalkozások letelepedését Sióagárdon.
Továbbá érdemes megfontolni egy a falut és környéket ellátó húsbolt és az ezt kiszolgáló kis vágóhíd kialakítását,
amit a falu szolgálna ki élő állattal, ezzel is beindítva kistermelést a faluban.
Megválasztásom esetén ezen célok megvalósításáért dolgoznék, kérem szavazataikkal támogassák elképzeléseimet.
Tisztelettel: Laták János

A JELÖLTEK VÁLASZTÁSI PROGRAMJA MEGTEKINTHETŐ A SIÓAGÁRD TELEVÍZIÓBAN
SZEPTEMBER 20-ÁN ÉS 24-ÉN 18 ÓRAI KEZDETTEL, VALAMINT SZEPTEMBER 27-TŐL
MINDEN NAP 18 ÓRAI KEZDETTEL.
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MÁRTON ANTAL

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY

FÜGGETLEN KÉPVISELŐJELÖLT

Tisztelt Sióagárdiak, Tisztelt Választópolgárok!
Az elmúlt 3 év, amit már sióagárdi lakosként eltölthettem, elég volt ahhoz, hogy megszeressem a falut és hogy
megpróbáljak tenni is érte. Feleségemmel, Rottler Annával és gyermekünkkel a Bezerédj utcában lakunk.
A Bonyhádi Polgármesteri Hivatalban dolgozom, mint informatikus. Jelenleg a Szegedi Egyetem joghallgatója vagyok.
Úgy gondolom, hogy a közigazgatásban eltöltött 10 év alatt szerzett tapasztalatokat hasznosítani tudnám a falu javára.
Néhány megoldandó feladatot szeretnék kiemelni:
- Első helyen említeném a községet nagyban érintő csapadékvíz elvezetés feladatát. Az elmúlt hónapok időjárása
mindenkit ráébresztett, hogy milyen fontos ennek a megtervezése, kivitelezése.
- A járdák, járda szakaszok folyamatos karbantartása is hozzátartozik az itt élők komfortérzetének javításához.
- Szintén előnyös lenne a település számára egy közös kerékpárút megépítése a kistérséggel vagy a megyeszékhelylyel, mely infrastrukturális, idegenforgalmi és sportolási lehetőséget biztosítana a község számára.
- Szükséges a közbiztonság javítása érdekében egy térfigyelő rendszer kialakítása.
- Sióagárd értékei közé tartozik egyedi népviselete, népszokásai, a leányvári pincefalu, melyek nekem is nagyon
megtetszettek. Ezért emelném még ki ezen értékek megóvását, fenntartását, a hagyományőrzés szerepét, jelentőségét.
Köszönöm, hogy ajánlószelvényeikkel támogatták jelöltségemet. Ha bizalmat kapok, az Önök elképzeléseit fogom
érvényre juttatni.
Márton Antal
SCHÜLLER ÁKOS

FÜGGETLEN KÉPVISELŐJELÖLT

Tisztelt Választó polgárok!
Köszöntöm Önöket 2010 okt.3-ai választási időszakban. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: Schüller Ákos vagyok 10 éve élek családommal Sióagárdon. Feleségemmel (aki szintén a falu szolgálatában áll. A könyvtárban és a
falu tv működtetésével) 4 gyermeket nevelünk.
1 gyermekünk most kezdett a helyi óvodában, 2 gyermekünk-2 és 4. osztályosok- a sióagárdi iskolába járnak. 1 gyermekünk a szekszárdi Katolikus iskolában kezdett szeptemberben.
Érettségi után faesztergálást tanultam édesapám mellett Szekszárdon, és Budapesten egy szakiskolában. Ezt követően felvételt nyertem a teológiára, pontosabban a Pázmány Péter Hittudományi Egyetemre, ahol 1998-ban szereztem hittanári diplomát. Ezután 2004-ben diplomáztam a Budapesti Kertészeti Egyetemen szőlész-borász szakmérnökként. Tagja vagyok a Sióagárdi Egyházközségnek, ahol 2000-ben és 2001-ben hitoktatást vállaltam. A másik közösség aminek tagja vagyok a Sióvölgye Horgászegyesület. A horgászat egyben a kedvenc hobbim is, amihez a Sióagárd közelében folyó vizeink csodálatos lehetőséget biztosítanak.
Mint tudják 4 éve az Önök által választott önkormányzat képviselője vagyok,tagja vagyok az önkormányzat pénzügyi bizottságának. Az elmúlt 4 évben -1 kivétellel- minden testületi ülésen részt vettem, és minden esetben a bölcsességre törekedve segítettem döntéseimmel, szavazataimmal a testületet, a falu ügyeinek alakításában. Az önkormányzat helyzetét jónak ítélem, ami a fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhető.
A gazdaság irányítása mellett fontosnak tartom a civil élet kulturális lehetőségeit, illetve azt, hogy a sióagárdiak
lehetőségeikkel élnek. A falu ünnepei, állandó rendezvényi mellett hatalmas értéknek érzem azt a sok- embert testben és lélekben gyarapító-egyesületet, ami kinek-kinek érdeklődése szerint szórakozást, alkotást, testedzést biztosít.
Hiszem, hogy ez boldogítja a jelent és megalapozza a jövőt, ami a falu aprajára és nagyjára hatással van. Ezért mindent támogatok, ami kultúra és sport. Egy, a falu életét érintő dologra szeretném felhívni a tisztelt választópolgárok
figyelmét, hogy az évente kötelezően megrendezendő közgyűlésen nagy számban jelenjenek meg, és ötleteikkel segítsék a faluvezetés munkáját. Éljenek ezen lehetőséggel.
Ezen túl természetesen állok rendelkezésükre bármilyen problémájuk megoldásában. Kérem, nyugodtan keressenek, amiben tudok, segítek. Amennyiben munkámmal elégedettek és szeretnék, hogy továbbra is dolgozzak önökért,
kérem, támogassák szavazatukkal jelölésemet.
Schüller Ákos
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VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Tisztelt NKÖ tartozó Sióagárdi lakosok!
Köszönjük az elmúlt 4 év bizalmát. A következő négy évben is az elmúlt évekhez hasonlóan kívánjuk programunkat folytatni
ingyenes német nyelv tanfolyam ( kezdő és haladó)
ingyenes angol nyelv tanfolyam
Márton napi rendezvényünk színvonalas megrendezése
Óvoda, Általános Iskola, Civil szervezetek, nyugdíjasok, nagycsaládosok támogatása
A testvér településsel való kapcsolatunk ápolása
A nagy önkormányzattal való együttműködés együttdolgozás biztosítása
Kérjük hogy a 2010.10.03-i választáson minél nagyobb számban vegyenek részt támogassanak bennünket.
Köszönettel a Német Kisebbségi Önkormányzat vezetősége nevében
Hámoriné Glück Terézia
HÁRY JÁNOS

FIDESZ MPSZ/KDNP POLGÁRMESTERJELÖLT

Tisztelt Sióagárdi Választópolgárok!
Háry János vagyok, az október 03.-án sorra kerülő helyi önkormányzati választásokon polgármester jelöltként indulok. Az elmúlt négy esztendőt együtt éltük meg, ezért nem kell részletesen elmondanom az eseményeket, melyek
Sióagárd életében pozitív változásokat hoztak.
Az Önök segítségével az elkövetkező négy évben az alábbiakat szeretném megvalósítani.
Az önkormányzat gazdasági stabilitásának megőrzése, fizetőképességének biztosítása takarékos gazdálkodással, az önkormányzati vagyon jó működtetésével, a tartalékok folyamatos feltárásával.
Sióagárd és intézményeinek, az iskola és az óvoda, háziorvosi szolgálat, a védőnő, a házi segítségnyújtás, az
idősekről való gondoskodás, a gyermekjóléti szolgálat működésének biztosítása.
A nyilvánosság, a nyíltság fenntartása, fejlesztése, kábel tv, helyi újság útján.
A megkezdett fejlesztések befejezése. Sport öltöző felújítása, ravatalozó felújítása, bővítése, községháza
homlokzatának felújítása, a már nyertes és a még el nem bírált, de támogatásra ítélt pályázatok megvalósítása
(térfigyelő kamera, Kossuth utcai településközpont, utcajelző táblák, tájékoztató táblák).
A közművelődés tekintetében a művelődési ház, a könyvtár, a teleház, a nagyrendezvények fejlesztése, ifjúságnak és időseknek szóló programok szélesítése, közösségi színterek bővítése, hagyományok őrzésének segítése.
Civil szervezetekkel fenntartott kapcsolat szélesítése, a vállalkozásokkal való kapcsolat új alapokra helyezése.
Az infrastruktúra területén lobbizás az új Sió-híd megépítéséért, a szennyvíztelep tisztítási kapacitásának
bővítése, a belterületi vízrendezés megoldása, járdafelújítások megkezdése, Leányvár továbbfejlesztése, közterületek állapotának javítása.
Tisztelt Választópolgárok! Kedves Sióagárdiak!
Én tisztességes munkát ajánlok, nem napi nyolc órában, hanem amíg a munka tart. Sióagárd polgárai megérdemlik
és elvárhatják, hogy teljes odaadással végezze munkáját a polgármester, aki így felelősséggel tartozik a település polgárainak, és ez a felelősség a tisztességes fizetés okán, számon is kérhető.
Kérem, jöjjenek el szeptember 30.-án fél hétkor a Művelődési házba, ahol részletesen megismerhetik programomat.
Háry János
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DR. SAY ISTVÁN
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FÜGGETLEN POLGÁRMESTERJELÖLT

Kedves agárdiak! Köszönöm, hogy ajánlásukkal jelöltté tettek. Engem nem a rang érdekel, s nem a megélhetésgyarapodás. Szolgálni kívánom a falut, meghálálni a befogadást. Képességeimet, tapasztalatomat kínálom. 12 évig
képviselőként tettem, maholnap nyugdíjasként szívesen tennék többet.
JÓ KÖZÖSSÉG NÉLKÜL NINCS JÓ KÖZSÉG.
Sokat tettünk az infrastruktúra fejlesztéséért. Ám árvizek-belvizek idei éve bizonyította, hogy a legfontosabbakat
még nem. S ebben nem kértük, nem is fogadtuk meg eléggé a közösségi bölcsesség tanácsait.
Tanárember vagyok, népművelő, tanultam közgazdaságtant, jogot is. Nem mérnökszemmel nézem a falut, hanem a
közösségfejlesztőjével. Ebben nagy a tapasztalatom. A megye negyedszázada igényli szakértelmemet, segítségül hívott már a megye sok városa, községe. Ismerem az uniós észjárást, nyelveket tudva is tanulom az új viszonyokat.
Közéleti munkámat mindig a polgári oldalon fejtettem ki. A megye jelenlegi s leendő polgári vezetésével igen jó,
napi a munkakapcsolatom. A polgármesterek is ismernek, jól együttműködünk. Törvények előkészítésében, véleményezésében vehetek részt. Látom tehát az irányokat.
Két nehéz év még vár ránk, de új szemlélettel már ezalatt is a jövő érlelődhet. Ám addig sem feledhetjük legfontosabb dolgainkat: belvíz, szennyvíz, ivóvíz ügyét. Emellett sok apró, örömszerző lépéssel kell haladni. Sióagárd polgárai megérdemlik. Velük tanácskozó, személyesen együttműködő faluvezetőjük leszek, ha akarják. Ha a polgármester nem főállású, akkor évi több millió forint e lépéseket fedezheti.
Többet is megtudhat rólam: állítson meg az utcán, hívjon telefonon, kérdezzen írásban! Hallhat a helyi tévében,
megkapja majd szórólapomat.
Október 3-án válasszon engem polgármesterének!
Dr. Say István
TULLER TAMÁS

FÜGGETLEN POLGÁRMESTER JELÖLT

Céltudatos munka, összefogás és nyilvánosság – ezek jelentik a változást
Tisztelt Sióagárdi Lakosok!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam Önöknek. Harminchét éves vagyok, Sióagárdon élek, itt jártam óvodába és
általános iskolába. A középiskolai tanulmányaimat Szekszárdon végeztem, ezt követően informatikus mérnök diplomát szereztem.
Feleségem a gyermekvédelemben dolgozik, két kislányunk van. Hagyományos értékrenddel és rendezett családi
háttérrel rendelkezem. 18 éve dolgozom a közigazgatásban, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltségén. Munkám miatt napi kapcsolatban vagyok munkáltatókkal, önkormányzatokkal, ügyfelekkel,
civil szervezetekkel. Ennek köszönhetően széleskörű ismeretekkel rendelkezem ezen szervezetek tevékenységéről és
működéséről. A megszerzett tudásomat, kapcsolatrendszeremet, mint polgármester szeretném az Önök érdekében
kamatoztatni. Munkám
során midig arra törekedtem, hogy a hozzám forduló embereknek, munkáltatóknak, önkormányzatoknak és szervezeteknek segítséget nyújtsak.
Sióagárdért, az itt élő emberekért és a közösség fejlődéséért szeretnék tenni. Sem most, sem korábban nem voltam
politikai pártnak vagy szervezetnek tagja, ezért ezt az elvet megtartva, mint független polgármester jelölt indulok a
2010. október 3-ai önkormányzati választáson.
Hiszem, hogy a sióagárdiak átgondoltan, az országos politikától elvonatkoztatva, el tudják dönteni kik alkalmasak
a település irányítására. Megválasztásom esetén nem pártok vagy személyek érdekeit szeretném képviselni, hanem a
község és a lakosság érdekeit.
A megkezdett feladatok folytatásához, új elképzelések, célok kidolgozásához fiatalos lendületű, motivált településvezetőre van szükség.
Ha Önök is úgy gondolják, hogy eljött az idő a változtatásra, tiszteljenek meg bizalmukkal, 2010. október 3.-án
szavazzanak rám.
Sióagárdon a Művelődési Házban 2010.09.22-én 18.00-órakor nyilvános fórumot tartok, ahol bemutatom
programomat. Szeretettel várok minden érdeklődőt. Amennyiben kérdésük vagy véleményük van, kérem, keressenek az alábbi elérhetőségek egyikén. A részletes programom az interneten az alábbi címen olvasható:
http//tullertamas.blogspot.com
Tuller Tamás

