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Február 14-én ülésezett Sióagárd község képviselő
testülete.
Az ülésen főként a 2012. évi költségvetés került
megvitatásra, a napirendi pontok között szerepelt még
civil szervezetek 2012. évi támogatása is.
Ezzel kapcsolatban a testület elfogadta a civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzatot, mely szerint a
pályázó szervezetnek működésüket és pénzügyi helyzetüket részletesebben kell bemutatni.
Valamint elfogadta a civil szervezetek 2012. évi támogatásáról szóló pályázati kiírást, melyben új elemként jelenik meg, hogy a pályázó szervezetnek önkéntes munkát is kell vállalnia.
Döntött a testület az óvoda nyári nyitvatartásáról, így
az óvoda július 30-tól augusztus 24-ig zárva tart, ebben az időszakban a nyitvatartó szekszárdi óvodákba
lehet vinni a sióagárdi gyerekeket.

Elkezdődött a téli esték programsorozat, ahol településünk
építészeti, vallási és szellemi kulturális örökségei kerülnek
számbavételezésre.
Mint korábban arról már beszámoltunk az UNESCO 2003ban nemzetközi egyezményt fogadott el a szellemi kulturális
örökség megőrzéséről. Hazánkban már tizenegy elem került
fel a nemzeti jegyzékre, köztük a Mohácsi busójárás, a magyar
solymászat, Kalocsa vidék élő hagyományai stb.
Úgy gondoltuk Sióagárd még élő hagyományai, viselete, a
hímzés, a hagyományos ünnepei érdemesek lennének a megőrzésre. Mielőtt elkezdődne az érdemi munka, megpróbálunk
egyfajta összegzést végezni, hogy megtaláljuk azt az elemet,
amelyre építve megkezdődhet a felterjesztési eljárás.
Ebben kérjük Olvasóink segítségét is, jöjjenek el előadásainkra, mondják el véleményüket, segítsék munkánkat, hogy
valóban egy közösség akarata érvényesülhessen!

FARSANG AZ ISKOLÁBAN
Február van, farsang hava, a nagyböjtöt megelőző időszak melyben a mulatságoké, a szórakozásé a főszerep. Nem volt ez másképp iskolásaink körében sem, akik farsangi bálon mutatták be
ötletesebbnél ötletesebb produkcióikat, saját készítésű jelmezeikben február 11-én.
Az eseményen készült fotók megtekinthetőek a
www.sioagard.hu weboldalon.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet szeretnénk mondani Felszegi Zoltánnak, aki nagy havazásban segítette a gyerekek ebédjét eljuttatni
az óvodába.
Valamint szintén köszönet illeti Felszegi Zoltánt és Perjés Csabát, akik a havazás után besegítettek az óvoda
melletti parkoló hó mentesítésében.
Köszönet az önkormányzati munkásoknak, hogy a havazásban az óvoda reggeli nyitására megközelíthetővé
tették az intézményt.
Az óvoda nevében: Horváth Andrea
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TÁJÉKOZTATÓ A TALAJTERHELÉSI DÍJJAL KAPCSOLATBAN
Értesítjük a lakosságot, hogy a környezetterhelési díjról szóló törvény szerint talajterhelési díj fizetésére az kötelezett, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, illetve egyedi zárt szennyvíztározót alkalmaz.
2012. február 01. napjától a törvényben előírt fizetési kötelezettség módosult. A módosítás értelmében a talajterhelési díj egységes mértéke 120,-Ft/m3 – ről 1.200,- Ft/m3-re emelkedett. Az éves talajterhelési díj összegét az év
folyamán felhasznált vízmennyiség, talajterhelési egységdíj (1.200,-Ft), valamint a településre vonatkozó területérzékenységi szorzó (Sióagárd esetében 1,5) szorzata határozza meg.
A fentiekre figyelemmel azt tanácsoljuk az érintett ingatlantulajdonosoknak, hogy amennyiben lehetősége van, haladéktalanul kössön rá a közcsatornára, mert 2012-ben a talajterhelési díj - az előző évhez viszonyítva - tízszeresére emelkedett
JÁRÁSOK KIALAKÍTÁSA
Sióagárd község lakosságához eljuttattam egy kérdőívet, melyben tájékoztatást adtam a kialakítandó járásokkal
kapcsolatos tudnivalókról, valamint lehetőség nyílott arra, hogy véleményt nyilvánítson a lakosság.
Tájékoztatom a sióagárdiakat, hogy a határidőre, február 10-ig visszaérkezett válaszok száma 626 darab volt, mely
egyöntetűen azt tartalmazta, hogy a jelenlegi ismeretek szerint, Sióagárdnak előnyösebb a szekszárdi járáshoz való
tartozás.
Bízom benne, hogy ezt az akaratot a döntéshozók a járások kialakítása során figyelembe veszik.
Sióagárd, 2012. február 17.
Háry János polgármester
VÉDŐNŐI ESZKÖZTÁMOGATÁS A
"VIKTÓRIA A GYERMEKEKÉRT" ALAPÍTVÁNYTÓL
2012. január 24-én megérkezett a "Viktória a gyermekekért Alapítvány" pályázatán nyert új kerékpár. A pályázati
kérelmünket messze meghaladó minőségű és felszereltségű, egyedi gyártású biciklit az alapítvány kuratóriumának
két tagja, Fehér László és dr. Adámi Csaba szállították Sióagárdra.
A szintén e pályázaton nyert magzati szívhangvizsgálót és a komplex látásvizsgáló szettet már decemberben megvásárolta az önkormányzat.
Csontos Judit védőnő, - aki ismét elnyerte Tolna megyében az Év körzeti védőnője címet - nagy örömmel vette át
az eszközöket.
Ezúton is köszönjük a támogatást, Csontos Judit védőnőnek pedig gratulálunk a címhez, és további jó munkát kívánunk!

FALUGAZDÁSZ
2012. február 1-vel módosult a falugazdász
fogadóórája, ügyfélfogadási rend ezentúl:
KEDD 13-16 óra között a Művelődési Házban.

FELHÍVÁS
Felhívjuk a leányvári pince és tanyatulajdonosok figyelmét,
hogy ellenőrizzék a vízbekötést, hogy az elfagyás miatt nem
keletkezett-e csőtörés, ezzel is megakadályozva a nagyobb kár
kialakulását.
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SIÓAGÁRDI KRÓNIKA
SZOMSZÉDOLÓ

Van egy ház a Dózsa utcában Győrfiék mellett, nemrég épült,
fiatalok lakják. Gazdái Wéberné Szalma Éva, Wéber Szabolcs, és a 1,5 éves Alíz. Nagyon barátságos, és közvetlen emberek, akik széles mosollyal üdvözlik a vendéget.
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2012. ÉVI RENDEZVÉNYEINK

PROGRAMSOROLÓ

A Sióagárdi Krónika decemberi számában már tájékoztatást adtunk ez
évi rendezvényeink időpontjáról.
Változást jelent az idei évben, hogy ÚJ időpontban kerül megrendezésre
a Nyárköszöntő ünnepségsorozat, melynek állandó időpontja ezentúl május utolsó hétvégéjére esik majd. Idén is lesz halfőző verseny júniusban, és
szüreti vigadalom szeptember hónapban.
Beadásra került két nemzetközi pályázat is, melynek sikeres elbírálása a
partnertelepülések közötti kapcsolat további mélyítését teszi lehetővé a fiatalok között nyári tábor keretében, valamint a felnőttek között a karácsonyi
szokások bemutatásával.
2012. évi rendezvények
Március 15.
Március 30.
Április 20.
Május 1.
Május 25-26.
Június 23.
Szeptember 22.
Október 1.
Október 23.
November 9.
December 16.

Megemlékezés
Borverseny
Gemenc Foltvarró Kör kiállítása
Majális
Nyárköszöntő (ünnepi testületi ülés, hazaváró, falunap, gyermeknap)
XVIII. Sió-menti Országos Halfőző Verseny
Szüreti vigadalom
Idősek napja
Megemlékezés
Márton nap
Adventi vásár

Február 22. szerda 18 óra
Örökség - téli esték előadássorozat
Szellemi kulturális örökségvédelem
Előadó: Dr. Balázs Kovács Sándor
Február 25. 19 óra
Sportbál
Február 29. szerda 19 óra
Örökség - téli esték előadássorozat
Vallási örökségünk
Előadó: Barsi Ildikó
Március 7. 18 óra
Örökség - Téli esték előadássorozat
Szellemi kulturális örökségünk
Előadó: Szabadi Mihály
Március 15. 11 óra
Ünnepi megemlékezés a Kopjafánál

A bálra jelentkezni és befizetni lehet a Kelemen Vendéglőben, a Mozi presszóban
vagy Ódor László sportelnöknél lehet.
Jelentkezési határidő: 2012. 02. 23.
Zene: Horváth Attila
SSE Vezetősége

Igény esetén bejelentést kérünk péntek estig.

NAGYON SOK SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK VENDÉGEINKET!

A Leányvárban a Margit Pincében, minden
szombaton 8-10 óráig.

A bál ideje: 2012. 02. 25. (szombat)
Helye: Sióagárd, Művelődési Ház
Vacsora ideje: este 19 óra
Részvételi díj: 2500,- Ft/fő
Büfé: Kelemen András

LÁNGOS PARTI

A Sióagárdi Sport Egyesület 2012. február 25-én tartja hagyományos jelleggel
támogató bálját, melyre sok szeretettel és tisztelettel meghívjuk!

Telefon: 74/315-550, 30/9594-029, 30/2294-293

SPORTBÁL

FELHÍVÁS
Turisztikai kiadvány készül Sióagárdról és a Leányvárról. Kérjük azokat, akik szeretnének ebben részt venni jelentkezzenek a Margit Pincében Vargáné Kovács Veronikánál. Tel: 30/229-4293
Eddigi turisztikai állomások: Ferencz Pince, Dúzsi Pince, Margit Pince, Hímzésmúzeum, Pálinkafőzde, Vígh Vendégház, Sióagárd Önkormányzata rendezvények, Tájház, Templom.
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

NAPLÓTÖREDÉKEK

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

1942. szeptember 15. kedd
Ma reggel elég hűvös van, az éjszaka folyamán egy szovjet repülőgép bombát dobott a
falu szélére, ahol a szállásőrség tagjai közül két tüzér súlyosan megsebesült. Ettől eltekintve az elmúlt napokban nem történt különösebb esemény. Tizenharmadikán kaptam tizenhárom levelet különböző helyekről.

ORVOSI RENDELŐ
Cím: Kossuth u. 46.
Tel: 74/437-051, Tel: 30/929-5645
Horváthné Dr. Horváth Erika
Hétfő, kedd, péntek: 8.00-13.00
Szerda:
14.00-18.00
Csütörtök:
11.00-13.00
vérvétel: 8.00-11.00
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
Kedd: 13.00-16.00
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

1942. szeptember 20. vasárnap
Ismét vasárnap van, egyet ismét megéltünk, az elmúlt héten nem történt jelentősebb
esemény. Kaptam postát a napokban, különöset nem írnak hazulról. Ma a szentmisén
megáldoztam, szabadtéri tábori mise volt, nagyon jól esik az embernek az Istent dicsérni
egy héten egyszer. Vasárnap délután van, pihenünk az igaz, de az élelmiszerünk nagyon
kevés és gyenge, és az embernek mindig az jár a fejében – ha egy kicsit nyugodtan lehet –
mit enne; de ha megeszi a részét még éhesebb lesz, mint előtte volt, no, de reméljük lesz
ez még jobban is.
1942. szeptember 25. péntek
Most már lassan egy hónapja, hogy itt vagyunk Mihajloviszkijba, a héten még eddig semmi különös nem történt. Szolgálatot adok most is a telefonnál, a vonalat járjuk le, ellenőrizzük. A front az utolsó héten különösen csendes volt, az utóbbi napokban a
„raták” (szovjet harci repülőgépek) éjjeli látogatása is elmaradt. Nem tudom, mi az oka a
nagy hallgatásnak. A napokban megjelentek az első tetveink, ruhatetű. Mivel félig – meddig pihenőn vagyunk, megpróbálunk védekezni, tisztálkodással.
1942. szeptember 27. vasárnap
Ismét megéltünk egy vasárnapot Isten kegyelméből. Az elmúlt hét minden különösebb
esemény nélkül telt el; csupán az éjszaka folyamán volt komolyabb lövöldözés az első vonalban, még eddig nem tudjuk mi volt az oka, előidézője. Vajon hány ilyen vasárnapot
élünk még meg itt?
Odahaza templomban vannak ebben az időben és talán éppen értem imádkoznak. Utána
hazamennek, és leülnek ebédelni, ott is megemlegetnek biztosan… nem olyan, mint nekünk itt. De nemcsak nekünk nemcsak mi, hanem a szerencsétlen orosz nép – lakosság –
aki kevés itt maradt. Hogy milyen keservesen él? Egyáltalán nem irigylésre méltó.
1942. szeptember 30. szerda
Tegnap reggel 5 órakor riadó volt, a ruszkik nagyobb erővel támadtak, ezért minket, mint
hadosztály tartalékokat készenlétbe helyeztek. Délután ötkor mentünk csak ki, de éjszakai
csend volt. A kocsik nem indultak többször rohamra, mert már délután a mi tüzérségünk
szétlőtte őket, még mielőtt valójában felfejlődhettek volna. Így aztán ma reggel ismét
visszajöttünk ide Mihajlovszkijba, de állandó készültségbe vagyunk. Tegnap, hogy a rohamszázad is itt volt, találkoztam és beszéltem a Bognár Gyuri földimmel. Mind a ketten nagyon megörültünk a találkozásnak, mióta eljöttünk hazulról csak egyszer találkoztunk,
beszéltem vele néhány percet. De most volt időnk, mivel tartalékban voltunk, egy fél napot beszélgetni. Kipanaszkodtuk magunkat egymásnak. (Bognár György - 1920. – a ’43
január 14-i áttörésnél eltűnt)
Az este jöttünk ki ide az első vonalba a ráctanyai állásba – a 48/I. zászlóaljat leváltani. Itt
vagyunk a 7. századnál én, a Till Lőrinc, és a Gimesi Laci. A muszka aknagránáttal lő bennünket – a közelben vannak becsapódások, de a mieink is visszalőnek.
Ma ismét vasárnap van és szép idő. Bizonyára odahaza is szép lehet. Lehet, hogy szüretelnek, Istenem talán megengeded érni, hogy jövőre ott lehessek én is a szüreten.
1942. október 10. szombat
Most már egy hete, hogy itt vagyunk az állásban, de hála Istennek még semmi különösebb esemény nem történt. Néha a „bolsik” végigverték a környéket, de minden különösebb eredmény nélkül. Hát csak így viselkedjenek, akkor valahogy kibírjuk a hat hetet,
ugyanis úgy van ütemezve, hogy addig leszünk itt.
A „Józsival” (Fejős József, Szepes Jóska) mindennap találkozunk, annál is inkább, mert
mi az ő századukhoz vagyunk telepítve – telefonnal). Beosztásánál fogva naponta hátrajöhet ide a századparancsnoki barakkba. Ugyancsak mellettünk van közvetlenül a Hugyecz
Jani is, vele is szinte naponta találkozom. Találkoztam még a Grénus Mihállyal , 1908. –
Szódás Miskával, Virág Miskával, 1915., és a Navreczki János – Szappanos Jani sógorral,
1912., ők közvetlenül a Józsival vannak egy rajban. (Navreczki János, 1912., a ’43. január 15én eltűnt)

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

