
Sióagárd Község Önkormányzata                     2016. Augusztus X. Évfolyam  8. szám 

Kedves Falubelim! 

 

 

 Eltelt a nyár, és jön a szüret időszaka. Lehet, hogy csak nekem, de nagyon gyorsan telnek a na-

pok. Szerencsére nem eredménytelenül. Reményeim szerint újabb jó hírekkel tudunk majd szolgálni a 

következő hónapokban. Az idő gyorsasága miatt egy felhívást szeretnék tenni, ami a jövő évet készítené 

elő és már most el kell kezdeni, hogy legyen belőle valami. 

 

 Néhány környékbeli településsel szeretnénk jövő évben megszervezni egy Összművészeti Feszti-

vált, ami a Művészetek Völgye és az Ördögkatlan Fesztivál mintájára jönne létre. Sikerült megnyerni az 

ügynek azt  a Márta Istvánt, aki a Kapolcsi Művészetek Völgyének egyik legfőbb szervezője és elindító-

ja volt. A terveink szerint ez több napos, nagy médiatámogatással megerősített esemény lenne. Ez helyet 

adna a községünk hagyományainak bemutatására, egyben lehetőség értékeink megismertetésére az ide 

látogatóknak. 

 Mivel a Fesztivált tartalommal kell feltölteni, így azzal a felhívással szeretnék élni, hogy kérem 

jelentkezzenek nálam, vagy a művelődési házban olyan sióagárdiak, akik segíteni tudnak abban, hogy 

színes programokkal tudjunk minél több látogatót ide csábítani.  

 Gondolok arra, hogy ha van valakinek olyan ismerőse, rokona ,barátja , akinek bármilyen művé-

szeti kapcsolata van ( népi-, képző-, színházi művészeti stb.,) esetleg kézműves , vagy akár sportoló, ze-

nekar, zenész, színész, ...stb., akikkel közösen fel tudnánk kérni,  hogy emelni tudnák Fesztivál színvo-

nalát.  Természetesen szívesen várjuk azok jelentkezését is, akik segítenének egy ilyen típusú rendez-

vény szervezésében, tervezésében vagy bármi ehhez kapcsolódó munkában. 

Előre is köszönöm! 

 Az augusztus vége azt is jelzi, hogy újra becsöngetnek és a fiatalok elfoglalják az iskolapadokat. 

Sok sikeres napot kívánok nekik,jó tanulást és szép élményeket. A Leányvári gazdáknak pedig eredmé-

nyes szüretet, legyen sok jó minőségű új bor, és jó hangulat a közös munkához!!! 

 

         Gerő Attila 

          Sióagárd Polgármestere 

         Tel:+3620/965-5333 

         Email: polgarmester@sioagard.hu 
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Sióagárdi kézművesek A Magyar Kézművességért 

Alapítvány nyári kiállításán.  

 

 A tárlat a Magyar Kézművesség- 2016 és Menyegző és kézműves-

ség című, kettős tematikájú országos pályázat válogatott anyagát mutatja be. 

A szakmai zsűri a beadott pályamunkákból 219 jelentkező alkotásait fogadta 

el a kiállításra. 

Köztük Szücsné Pál Ilona nemeztechnikával készített gyapjúképeit, Finta 

Mihályné fehér lyukhímzéssel készített ünnepi terítőjét és jegy gyűrűpárnát. 

 A 2016 július 29 és augusztus 28. között megtekinthető tárlatnak a budapesti 

belváros egyik legszebb neobarokk épülete a Duna Palota ad helyet. Budapest 

V. kerület Zrínyi u. 5. 

     Finta Mihályné 

 

A kendertől a szőttesig címmel kiállítás 

 

A kendertől a szőttesig címmel, a dolgos hétköznapok, 

ünnepnapok emlékeit tárva a látogatók elé a művelődési 

házban 2016. május 20-án megnyílt kiállítás. A sióagárdi 

általános iskola tanulói a tanév utolsó hetében összevont 

óra keretében megnézték a bemutatott tárgyakat. 

Az általános Iskola tanulói és nevelői nevében szeretnénk 

köszönetünket kifejezni a tartalmas tájékoztatóért. Szemet 

gyönyörködtető szőtteseket láthattunk. Nagyon sok új 

információval gazdagodhattunk a sióagárdi hagyomá-

nyokról, szokásokról. Köszönetünket szeretnénk tolmá-

csolni: 

Az iskola tanulói és a Tanító nénik! „ 

 

Finta Mihályné 
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Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesületének nyári  

beszámolója 

 Tavaly június 28.-án a pannonhalmi – székesfehérvári kirándulásunk 

után elhatároztuk, hogy 2016.ban kirándulunk Zircre, Tihanyba és útba ejtjük a 

levendula mezőt is.  

 Ezt az elhatározásunkat 2016. június 23-án megvalósítottuk. Reggel 6 –

kor 48-an buszra szálltunk. Első állomásunk Zirc a „Bakony fővárosa” volt, itt 

az Zirci Ciszterci apátságot látogattuk meg. Idegen vezetőnk ismertette a Barokk 

apátsági templom „életét” és a benne lévő berendezéseket, oltárokat, freskókat, 

gyönyörű élmény volt a 20 perces orgona koncert is.  

 Innen az apátsági műemlék könyvtárba mentünk ahol Ciszterciek 1700-

as évektől gyűjtött könyveit láthattuk a szép díszterembe, aminek a „dongaboltozata és a benne lévő Bakony fafajaiból faragott 

intarziás bútorzata kápráztatott el bennünket.  

 Ezután következett az álomszép virágzó levendula mező Tihanyban , itt megküz-

döttünk a meleggel mert napsütésben nem volt hiány. A bátrabbak arattak a kevésbé bátrak 

vásároltak a pompásan illatozó levendula csokrokból.  

 Innen Tihanyi bencés apátságba mentünk megszívlelendő mottója van: 

    „KERESD A BÉKÉT ÉS JÁRJ UTÁNA!” 

 Itt a látogató központban bemutató filmet néztünk meg az apátság életéről majd a 

csodálatos barokk templom, királyi kripta , IV. Károly király emlékszobája, történeti kiállí-

tás és a képzőművészeti kiállítás következett. Szabadprogramra is jutott időnk sétáltunk 

fagyiztunk és rácsodálkoztunk a lélegzetelállító Tihanyi-félsziget szépségére. Hogy még emlékezetesebbé váljon ez a nap, 

kompra szálltunk visszanézve a víz sodrását hallgatva indultunk haza.. 

 

Nyugdíjas kirándulás 

 2016. augusztus 1 én Magyarhertelendre mentünk fürdeni. Ez a termálfürdő Baranya megyében Pécstől 20 km-re talál-

ható . Az ősfás, zöld területtel körülvett fürdő, ahol 4 fedett és 7 kültéri medence várt bennünket. Az időjárás kegyes volt hoz-

zánk egésznap élveztük a különböző hőfokú vizet nagyon családias hangulatban telt a napunk beszélgettünk , úsztunk 

„dagonyáztunk”. 

  Ez a kis pihenés kijárt nekünk!  

  

Somlai Gáborné   

nyugdíjas egyesület 

elnöke 
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Pihenés, próbák, új szereplők, új darab 

 Tevékeny napokat töltöttek el július végén a Fecske Bábcsoport 

valamint a helyi citerazenekar tagjai - az óvodástól a középiskolás korosztá-

lyig - a tolnai holt-Duna partján szervezett bábos táborban, amely a Sióagárdi 

Önkormányzat valamint a Trambulin Tehetségtámogató Alapítvány támoga-

tásával valósult meg. 

 Délelőttönként a régi darabokat elevenítettük fel. A fiatal fecskék nagy örömére - akik 

vállalták -, szerepet is kaptak és próbálhattak a nagyokkal. Nagyon gyorsan tanultak, szinte ra-

gadtak rájuk a népdalok és a szövegek is. A nagyok mozdulatait szinte azonnal lekövették. Még a 

pihenő időben is kérték, hadd próbáljanak még, sőt voltak, akik önszorgalomból szövegkönyvből 

tanulták a szöveget a következő próbára. Bámulatos volt látni az igyekezetüket és a lelkesedésü-

ket. 

 Körvonalazódott a következő új darab is. A gyerekekkel sokat beszélgettünk, népmesé-

ket néztünk kivetítőn, végül terveink szerint a Csillagszemű juhász című mese feldolgozását célozzuk meg szeptembertől. 

 A táborban lehetőség nyílt kézműves foglalkozásra, sok-sok játékra, és kipróbáltuk a vízi színpadot is a Duna parton. 

 A citerások folyamatosan segítették munkánkat Horváth Andrea vezetésével. Sokszor zeneszótól és dalolástól volt han-

gos a ház. Már az új darabhoz is talált Andrea három népdalt, amit a zenészek és a nagy fecskék pár próba után szinte kívülről 

fújtak. 

 Közel 30 gyerek étkeztetésében, foglalkoztatásában a reggeli ébresztőtől az esti mese felolvasásáig, nagyszerű önkénte-

sek és pedagógusok támogattak bennünket. A nap 24 órájában velünk voltak, és odaadó pedagógusként, valamint ha kellett pót-

apukaként, anyukaként figyelték a bábosok és citerások minden rezdülését. 

Nyár végén Szálkán és Alsónánán lépünk fel, majd szeptember 23-án a Nemzeti Műve-

lődési Intézet meghívására Budapesten a Vajdahunyadvári nagyszínpadon mutatko-

zunk be. Nagy megtiszteltetés számunkra ez a fellépés. Erre is készülünk teljes erőbe-

dobással, hogy méltón képviseljük továbbra is a sióagárdi hagyományokat. 

 

  Pekari Bernadett 
  Csoport vezető 

Ha augusztus, akkor Anyatejes Világnapi Ünnepség… 

 

 „Tálba nem teszik, késvel nem metszik, egész világ avval nevelőgyik.” Ezekkel a sorokkal nyitotta meg Horváth István 

Képviselő Úr a pénteki ünnepséget. 1992-től tartják világszerte augusztus elsején az anyatejes táplálás világnapját, más néven a 

szoptatás világnapját.  

 A tavalyi évhez hasonlóan idén is egy gyönyörű, napsütéses augusztusi délelőtt ünnepelhettünk, és nagy örömömre idén 

is szép számmal látogattak el az érdeklődők. Aki benézett a Művelődési Házba elsőként Besszer Mónika interaktív előadásán 

vehetett részt, melynek során beszélgettünk a szoptatás jelentőségéről, pozitív és negatív befolyásoló tényezőkről, továbbá a 

gyermekek fejlődésére gyakorolt hatásáról. Ezután következett a várva-

várt Ringató, László Virág vezetésével, ahol a már ismert dallamok 

mellett megismerkedhettünk néhány új gyerekdallal is. A rendezvényt a 

már megszokott módon tombolasorsolás zárta, senki sem ment haza 

üres kézzel. 
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Horváth Péter meghívást kapott a Paprikás ételek 

fesztiváljára szeptember 17.ére Kalocsára. Min-

den érdeklődőt szeretettel várunk!  

Kedves falubeliek 

 Engem ért az a megtiszteltetés, hogy írhatok a tánctáborról, ami augusztus1-5 ig tartott. Örömmel 

teszem mert igazán nagy élményben volt részem. A reggelek kicsit nehezen indult a gyerekek számára, 

ugyan is 8 órától már kezdődött a tánc. De jöttek szorgalmasan és időben.!  Mindennap délig tartott az ok-

tatás , közben volt egy kis pihenő reggelivel amit mi anyukák készítettünk kívánságra. 

 Délben, véleményük szerint finom ebédet kaptak, azután egy kicsit mindenki azt csinálhatott amit akart. Délutánom 

ként voltak foglalkozások is szalagszedő verseny, levendulás párnácska varrás, dalokat tanultak és mécsest készítettünk. Pénte-

ken pedig 17.00 órától egy tánc bemutató volt az egész heti fáradtságos munkából. Egy élmény volt nézni és közösen táncolni 

velük! Ezt követte egy közös vacsora és beszélgetés apukákkal- anyukákkal,ami igazán jól sikerült. 

 Véleményem szerint fantasztikus hét volt, sajnos hamar véget ért. Büszkék lehetünk gyerekeinkre, hogy ilyen kitartó-

ak , szolgalmasak és jó gyerekek voltak! 

 Továbbá köszönettel tartozunk Sipos Gergőnek és Horváth Dórinak az oktatás és,Horváth Andrea óvó néninek a dalo-

kért Ili néninek, hogy beavatott bennünket a péntő varrás rejtelmeibe és csilla néninek a kézművességért és első sorban a TÁBO-

RÉRT! 

 Úgy gondolom a gyerekek nevében pedig megköszönhetem a szülőknek és a nagyszülőknek a sok finomságot amit sü-

töttek –főztek  egész héten .Egy élmény volt a tábor! 

  

Ferenci Kovács  

Zsuzsanna 

  

  

  

 

 

 

 

Mélységes fájdalommal tudatom, hogy férjem   

FADDI VARGA JÁNOS 

királyi főszakács 

2016. július 24.-én hosszú betegség után elhunyt. Nagyon sokat 

tett Sióagárdért a Leányvári halfőző versenyt kezdetektől fogva 

két évtizeden át szervezte. A Hímzésmúzeumot és a Margit pin-

cét továbbra is működtetjük, fiatalos lendülettel a vállalkozást a 

család folytatja. Kegyeleti okokból kérem minden további ér-

deklődést mellőzni szíveskedjenek. 

 

Vargáné Kovács Veronika 
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L A K O S S Á G I     F E L H Í V Á S 

Védekezés a parlagfű és allergén gyomok ellen 
 

Az emberi egészségre veszélyes gyomok elleni védekezésre kiemelt figyelmet kell fordítani. A hatályos törvény értelmé-

ben minden ingatlantulajdonos és földhasználó köteles az allergén gyomok ellen védekezni, illetve a parlagfű virágzását meg-

akadályozni és ezt a vegetációs időszak végéig - októberig - folyamatosan fenntartani. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, 

bírságot szabnak ki rájuk. 

Amennyiben június 30-ig a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, akkor előzetes 

felszólítás nélkül kényszerkaszálást kell elrendelni a növényvédelmi bírság egyidejű kiszabása mellett. Ennek összege 15.000 

és 15.000.000 forint között állapítható meg és ismételten kiszabható. 

Amennyiben az emberi egészséget bármely módon veszélyeztető egyéb allergén gyomok (például ürüm, libatop, lórom, 

pázsitfűfélék) kaszálását nem végzik el a belterületi ingatlanokon, és a védekezésre kötelező határozatban leírtaknak nem tesz-

nek eleget, a közérdekű védekezés elrendelése mellett eljárási bírság kiszabására kerül sor, amely természetes személy esetén 

5.000 és 5.000.000 forint között állapítható meg és ismételten kiszabható.  

Belterületen a védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzését, a közérdekű védekezés elrendelését, az eljárási bírság 

kiszabását a település jegyzője végzi. A növényvédelmi bírság kiszabására a Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága jogosult. 

Az Önkormányzat felhívja az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a pollenszennyeződés megakadályozása érde-

kében környezetükben a gyomirtást, kaszálást folyamatosan, a vegetációs időszak végéig végezzék!  

Balogh Györgyi Aljegyző 

FELHÍVÁS! 

 

 Bizonyára észre vették, hogy eltűntek a  szelektív szigetek 

melynek oka, hogy minden házhoz biztosítanak szelektív gyűjtésre al-

kalmas kukát az Alisca Terra munkatársai.  

 Akinek még nincs ilyen hulladékgyűjtője és igényt tart rá Szek-

szárdon az Alisca Terránál tud igényelni. 
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Kedves Sióagárdiak! 

 
 Önkormányzatunknak  továbbra is lehetősége van nehéz élethelyzetbe került embe-

rek támogatására. Amennyiben úgy érzi, hogy  időszakosan vagy tartósan létfenntartási 

gonddal küzd, nyújtsa be települési segély iránti kérelmét Sióagárd Község Önkormányza-

tához. A kérelmek elbírálása várhatóan 2016. szeptember hónap vége.  

 Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy a kérelmet abban az esetben, áll módunk-

ban pozitívan elbírálni, ha az maradéktalanul az megfelel az 5/2015 (III.1) önkor-

mányzati rendeletnek. ( Hiánytalanul becsatolt iratok, rendeletben meghatározott 

szint alatti jövedelem, stb.) 

A kérelem nyomtatvány és további információk Sióagárd Község Önkormányzatánál 

kérhetőek személyesen a Kossuth utca 9.-ben  vagy telefonon 74/437-295  

 

         Gerő Attila  

         polgármester 



Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata,  Felelős szerkesztő.: Gerő Attila,  megjelenik: havonta;   

szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu, web: www.sioagard.hu 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

Sióagárd Polgármestere: 
GERŐ ATTILA 
Tel: 06-20/965-5333 
 

KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HI-
VATAL 

 SIÓAGÁRDI KIRENDELTSÉGE 
 

Aljegyző:  
Balogh Györgyi 
Hétfő:  ügyfélfogadási szünet 
Kedd –Szerda: Harci kirendeltség 
 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. 3 
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 
Szabó Kata  
Tel: 06-30/2758-472, 74/437-022 
 

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS  
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
Csesznegi Andrea 
Tel:+3670/197-6343 
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.  
Vezető: Schüller Ákosné Hedi 
Hétfő: 15-18,  csütörtök: 15-18 óra 
Szombat: 8-10 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ 
Cím: Sióagárd, Kossuth u. 1.  
Vezető: Gerő Attila 
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 
Vezető: Szűcs Józsefné 
 

ÓVODA 
Cím: Sióagárd, Kossuth u.50.  
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 
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