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

Kedves Falubelim! 

 

 A következő Krónika megjelenéséig túl leszünk egy Népszavazáson. 

 Életem első szavazása polgármesterként! Emlékszem, amikor elmúltam 18 éves, és részt vehettem 

az első szavazásomon, még édesanyáméknál meg is van az akkor kapott emlékérem, eldöntöttem, hogy 

mindig élni fogok ezzel a jogommal. Igen, számomra nagyon fontos volt mindig, hogy ilyen módon véle-

ményemet nyilvánítsam. Rájöttem, hogy sokan szokták mondani, hogy miért ez lett, miért nem az lett a 

végeredmény egy szavazásnak, és a végén sokszor kiderült, hogy el sem mentek szavazni.  

 Szeretném megkérni Sióagárd lakosait, hogy menjenek el szavazni, mondjuk el véleményünket az 

ügyről! 

 Szerintem, aki otthon tartózkodik, annak mindig van annyi ideje, talán 10 perce, hogy beugorjon a 

szavazati helyre és leadja voksát a számára megfelelő x-el. Akár boltba, templomba, rokonlátogatásra, ta-

nyára, focimeccsre, vagy bárhova menet lehetősége van, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát a 

zsebbe vágva elmenjen szavazni. Főleg a Népszavazásoknál nagyon fontos. Mivel ekkor tényleg rajtunk 

múlik, hogy arra a konkrét kérdésre mi legyen az ország válasza. Persze, lehet azt mondani, hogy az én 

szavazatom csak egy, és anélkül is meg lesz az eredmény, de nézzünk magunkba. Az ilyenkor feltett kér-

dések számunkra nem fontosak? Nekünk az a jó, ha mások szavazatai döntenek? Szerintem mindenkiben 

benn van a véleménynyilvánítás igénye. Bennem is! Sőt mint magánember fontos számomra, hogy ilyen-

kor az én családom hová adja le a voksát, és utána fontos, hogy ahol élünk település milyen véleményt 

nyilvánít, és legfontosabb az ország végső véleménye.  

 Persze volt már olyan, hogy nem az lett a vége, amit én szerettem volna, de olyan nem volt, hogy el 

se mentem. A többség döntését el kellett fogadnom, de legalább meg-tettem mindent, amit lehetett.  

 Kérek minden Falubelit, hogy jöjjön el szavazni 2016. október 2-án. 

 Bízom Önökben! 

 Lássuk mit akar Sióagárd! Lássuk mit akar Ön! 

 

               Gerő Attila 

                     Sióagárd Polgármestere 
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Megkezdődött az iskola!!!!:))) 
 

 Bár még érezzük a nyár forróságát, de elér-

kezett szeptember, és kezdetét vette a 2016-17-es 

tanév. Magunk mögött hagyjuk a pihenést, a nagy-

mamánál a csodálatos nyaralást, a vízpart melletti 

kikapcsolódást, a napozást, a finom fagylaltokat és 

kirándulásokat. Mától ismét zajosak lesznek az osz-

tálytermek és mindenki elfoglalhatja a padját, mely-

ben 181 napot fog eltölteni. 

 Köszöntjük iskolánk legkisebb diákjait, akik most lépték át először iskolánk kapuit iskolásként, és 

tele izgalommal és büszkeséggel ülnek most előttünk. Az elkövetkezendő napokban, hetekben fokozottan 

figyelünk majd rátok, segítünk benneteket, hogy bátrak és magabiztosak legyetek. Biztosak vagyunk ab-

ban, hogy Ancsa néni segítségével könnyedén tanuljátok meg a betűket, játékosan fedezitek fel a számokat 

és megannyi örömteli percet fogtok átélni  

 Köszöntjük a többi tanítványunkat is! Kérlek benneteket, segítsétek új társaitokat, hogy megismer-

jék az iskola szokásrendjét. Jó példát mutassatok mind a tanulás, mind a magaviselet terén. 

 Kívánok nektek az egész tanévhez sok kitartást, szorgalmat, türelmet és sok-sok piros pontot a ma-

gam és kollégáim nevében. 

         Tisztelettel: 

              Szűcs Józsefné 

           tagintézmény vezető 

 

Köszönet! 

 
 Tanítványaink és pedagógusaink nevében köszönetemet szeretném kifejezni mind-

azoknak, akik anyagi támogatásukkal, munkájukkal hozzájárultak az iskola vizesblokkjának 

felújításához. Nagyon jó és örömteli érzés, hogy mindenki, akit felkerestem, azonnal segí-

tett. Ez az összefogás, a tenni akarás szép példája egy hasznos, jó cél érdekében. Így szept-

ember elsején a mai kor igényeinek megfelelő mosdó várhatta tanulóinkat. 

 Hiszem, hogy vannak és lesznek is jó emberek! 

         Tisztelettel Szűcs Józsefné  

          tagintézmény vezető 
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ÚJ VEZETŐ A SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ÉS AMI ÉLÉN 

 

Tisztelt Sióagárdi Polgárok! Kedves Szülők! Kedves gyerekek! 

 Örömmel köszöntöm a Garay János Általános Iskola új igazgató-

ját, Pekari Bernadettet, aki egyúttal településünk általános iskolájának 

vezetője is. Reméljük, hogy a tagintézmény vezetőjével, Szűcs Józsefné 

Pannikával jól együttműködve irányítják majd az iskolában folyó neve-

lést, oktatást. 

 Munkájához sok sikert, erőt és kitartást kívánunk a Sióagárdi Ön-

kormányzat nevében!   Gerő Attila 

    Sióagárd Polgármesterre 

2016.09.18.-án vasárnap  szüreti kidobolás lesz . 

Helyszínek:  -Dózsa közepe, - Zrínyi felső vége, -Fidesz, -Hotter sarok, - Óvóda,- Templom, - Napközi 

Kezdés:9.30 

Figyeljék a dobszót !!!    Kisbíró 
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Elköszönök 
 

Kedves sióagárdi barátaim, ismerőseim! 

 

1969.február. 2-án költöztük Sióagárdra. A férjem ekkor nevezték ki körzeti állatorvosnak a faluba 

akkor még nagyon sok állat volt, az emberek az állattartásból egészítették jövedelmüket. 

Amikor ősszel és tavasszal szezon munka volt az állatok körül én is besegítetem. Én vittem az adminisztrá-

ciót. 

 Engem mindig érdekelt a népművészet. Agárdon pedig minden az ölembe hullott. A csodálatos vi-

selet, ami rengeteg hímzésből áll, de az asztal és ágyneműik is nagyon gazdagon díszítettek. Ennek műve-

lésével és népszerűsítésével egy életre elköteleztem magam. A „sióagárdi Krónikából” értesülhettek, hogy 

férjem 2016. június 15-én elment.  

Köszönöm Háry János és a Polgármester Úr megemlékezését. 

Szeptember végén végleges beköltözöm Szekszárdra, a Bartina u.31-be. A vezetékes telefonszá-

mom marad a régi 74/437-028, mobilszámom:06 /20-911-5453.Mindenkit szívesen látok, aki szeretne 

meglátogatni vagy telefonon beszélni velem. 

A későbbiekben a falut állategészségügyi téren Dr. Borus István és Dr. Csepi Gábor Pál látja el és  

segíti. 

Én pedig szívesen gondolok vissza a Sióagárdon eltöltött több mint 47 évre. Megtaláltam a helyem 

és jól éreztem magam a faluban.  

 

     Üdvözlettel: Dr. Fisi Istvánné 

      népi iparművész 

 

 

Sióagárd, 2016. Szeptember. 
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Búcsúzó 

Tarlós Lászlónét, --- Edit nénit, --- mindenki „Edit óvó nénijét” búcsúztatjuk!  

Edit néni 1957-ben került Sióagárdra.  

Szeretetteljes szorgalommal, magas színvonalon végezte az óvodapedagógusi és óvodavezetői munká-

ját. 

Őszintén tisztelték, szerették őt óvodásai, a szülők, a munkatársai egyaránt.  

Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, pedagógiai tapasztalat és emberi bölcsesség 

húzódott --- ezért volt hiteles minden megnyilvánulása.  

Edit óvó néni mindig sugárzott, tenni akart. 

Az Ő nevéhez kötődik a Fecske bábcsoport megalapítása, sikere, valamint a Sióagárdi citerazenekar 

megszervezésének gondolata is.  

Munkájának eredményességét, magas színvonalát, szakmai felettesei is észrevették, és szakfelügyelői 

feladattal is megbízták. Megbecsülést, elismerést szerzett magának a Tolna megyei óvónők között.  

Nyugdíjba vonulása után is többször visszatért szeretett munkahelyére, mert sokszor szükség volt a 

segítségére, szakmai tudására, tanácsaira. 

Odaadó munkáját szakmai elismerések, megtisztelő kitüntetések, szépítették, gazdagították. 

Kedves Edit óvó néni! 

Megőrzünk szívünkben!  

 Búcsúzunk Tőled.   Isten veled, nyugodj békében! 
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Kedves Sióagárdiak! 

 

 Önkormányzatunknak  továbbra is lehetősége van nehéz élethelyzetbe került emberek támogatására. Amennyiben úgy 

érzi, hogy  időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, nyújtsa be települési segély iránti kérelmét Sióagárd Község 

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

 Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy a kérelmet abban az esetben, áll módunkban pozitívan elbírálni, ha az mara-

déktalanul az megfelel az 5/2015 (III.1) önkormányzati rendeletnek. ( Hiánytalanul becsatolt iratok, rendeletben megha-

tározott szint alatti jövedelem, stb.) 

A kérelem nyomtatványt mellékelve a Krónikában, információk Sióagárd Község Önkormányzatánál kérhetőek szemé-

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

         Gerő Attila  

         polgármester 

Tisztelt Sióagárdi Lakosok!  

 

 Sióagárd Község 2015-ben elhatározta, hogy felülvizsgálja 

jelenlegi-több, mint tíz éves- településrendezési tervét, melynek 

eredményeképpen változnak, változhatnak a mostani többek közt 

beépítési, telekalakítási szabályok. 

 Amennyiben az eddigi szabályok korlátozták elképzelései-

ben, mint például lakó- vagy kiegészítő épület kialakításában, egyéni vagy közösségi elképzelését ossza 

meg velünk. 

 Kérelmeiket írásban tudják benyújtani önkormányzatunkhoz. 

        Balogh Györgyi 

                             aljegyző 

Tisztelt Sióagárdiak! 

 

 Kérünk mindenkit aki a lomtalanítás során olyan régi sióagárdi használati tárgyat , bútort  egyéb 

Sióagárdra jellemző eszközt selejtez ki,  amivel tájházi gyűjteményt gazdagítani tudjuk kérjük ne a ház elé 

tegye ki hanem adja le a művelődési házba,vagy  telefonáljon 437-307 és érte megyünk. 

 Várjuk felajánlásokat egész évben is. 

 

           Tisztelettel: 

           Művelődési ház dolgozói 
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2016./17. évi labdarúgó bajnokság 

 

2016.08.14. 1. forduló:     Sióagárd szabadnapos 

 

2016.08.21. 2. forduló:  Bölcske –Sióagárd 4:0 (1:0) 

Bölcske: 200 néző, Vezette: Lengyel 

Sióagárd: Bálint-Auth, Sümegi, Dombi (Sólyomvári), Vajda-Győrfi G, Hor-
váth P, Orosz (Vass), Sági(Horváth),Kovács J(Tóth Attila), Nagy M, 

Edző:Szabó Tibor 

22. perc: Bal oldali beadás után Bálint Alászaladt a labdának és Besencsi J. az 

üres kapuba fejelt. (1.0) 

57. perc: Szabadrúgás után kavarodás támadt a kapunk előtt és Fenyvesi a 

kapura emelt.(2:0) 

71. perc: Előre ívelt szabadrúgás után kapusunk nem tudta elütni a labdát, és 

Ferencz az üres kapuba fejelt (3:0) 

88. perc: Szép jobb oldali támadás után védelmünket kijátszották és Wolf az 

üres kapuba passzolt.(4:0) 

Jók: Sümegi, Horváth P, Orosz. 

Összefoglalva: Csapatunk a mezőnyben elfogadhatóan játszott, de az elkövetett 
egyéni hibák miatt végül súlyos veresége szenvedett. Az egészben az a legszo-

morúbb, hogy az ellenfél sem játszott jól. 

Ifjúsági csapatunk: 7:3 (1:0) arányú súlyos vereséget szenvedett. Góllövő: Tóth 

M.(3) 

 

2016.08.28 3. forduló:  Sióagárd – Madocsa 1:7 (1:2) 

Sióagárd: 110 néző, Vezette: Tamás 

Sióagárd: Bálint-Auth, Tóth Attila, Sümegi, Horváth P.-Győrfi G, 

(Solyómvári), Vass, Orosz, Sági (Vajda) - Nagy M, Kovács j. Edző: Szabó 

Tibor. 

3. perc: Kovács J adott el egy labdát a térfelünk közepén, Szakács kapura tört, 

elsőre a kapusba rúgta majd a kipattanó labdát a kapu közepébe rúgta. (0:1) 

17. perc: Nagy M szerzett meg egy labdát majd, 20m-ről laposan a bal sarokba 

lőtt.  (1:1) 

44. perc: Böde a 16-on kicselezte Sümegit majd 12 m-ről a bal alsó sarokba 

lőtt. (1:2) 

48.perc: Böde kapott labdát, kapura fordult, védőink későn támadták meg és 20 

m-ről a léc alá lőtt. (1:3) 

50.perc: 15 m- es közvetett szabadrúgásból a legurított labdát Böde okosan 

csavarta a bal sarokba. (1.4) 

61. perc: Éger emelt középre jobb oldalról, és a szabadon hagyott madár az 

üres kapuba fejelt. (1:5) 

78. perc: Rein futott el a jobb oldalon középre adott és Szakács a hosszú sarok-

ba lőtt. (1:6) 

89. perc: Éger, Böde 3 szögelés után, Szakács szép gólt lőtt a jobb sarokba. 

(1:7) 

Góllövők: Nagy M. illetve Szakács (3), Böde (3), Madár 

Jók: Bálint, Orosz, Nagy M. illetve Müller, Éger, Szakács, Böde 

Összefoglalva: Nagy hiba után, már a 3.percben megszerezte a vezetést a ven-

dégcsapat. Ezután kiegyenlített lett a játék és szép góllal egyenlített csapatunk. 
A félidő végén és a 2. félidő elején kapott 3 gól azokon eldöntötte a meccset és 

csúnya vereség lett a vége. 

Ifjúsági csapatunk: Gólzáporos mérkőzésen 10:5 (6:2) arányú győzelmet ara-

tott.  

Góllövők: Horváth V.(5), Márton (2), Kovács K, Szabó B., Kovács Sz. 

 

2016.09.04. 4.  forduló:       Mórágy-Sióagárd 4:0 (4:0) 

Mórágy: 120 néző, Vezette: Szappanyos 

Sióagárd: Bálint-Auth (Sólyomvári), Tóth Attila, Sümegi, Vajda-Győrfi G, 

Horváth P., Orosz, Sági, Kovács J. (Vass) Nagy M. Edző: Szabó Tibor 

11. perc: Berényi kapott labdát a térfelünk közepén, kapura vezette és mivel 

védőink nem támadták meg 22m-ről a bal sarokba lőtt.(1:0) 

19. perc: Kapusunk szabálytalankodott a kapura törő támadóval szemben, 11-

es. Büntetőt Tóth T., laposan a jobb sarokba lőtte.(2:0) 

28. perc Löfli vezette keresztbe a labdát, védőink csak kísérték, ő sarokkal 

hátra tette és Berényi 17 m-ről okosan a jobb sarokba csavarta a labdát.(3:0) 

38. perc: Löfli vezette a kapunk felé a labdát, védőink nem támadtak ki időben 

és ő a jobb sarokba csavart. (4:0) 

Jók: Sümegi, Vajda, Vass, Horváth P., 

Összefoglalva: Két ellentétes félidőt láthatunk. Az első félidőben egy kishitű-
en, fegyelmezetlenül játszó csapatot, a második félidőben pedig az ellenkező-

jét. A második félidőben4-5 óriási helyzetet hibáztunk el úgy, hogy némi sze-

rencsével, akár döntetlen is lehetett volna az eredmény. 

Ifjúsági csapatunk:10 emberrel kezdett, aztán mivel ketten is megsérültek 8 

emberrel fejezte be a találkozót és súlyos 11:1 (7:0) arányú vereséget szenve-

det: Gólokat: Bercsényi szerezte. 

 

2016.09.11. 5. forduló:      Sióagárd –Németkér 

Sióagárd:70 néző, vezette: Szabó P. 

Sióagárd: Bálint-Horváth P., Sümegi, Sólyomvári, Sági (Vajda), Nagy M., 

Orosz., Vass, Győrfi G.,- Kovács J.,Tóth Attila. Edző: Szabó Tibor 

28. perc: Csonka L. szabadon törhetett a kapura a jobb oldalon és éles szögből 

a rövid felső sarokba vágta a labdát.(1:0) 

45. perc: Sólyomvári vétett el egy könnyűlabdát a 16-oson belül és Orona 10m

-rőla léc alá lőtt. (0:2) 

58. perc: Orosz 25 m-es szabadrúgásból a jobb felső sarokba bombázott. (2:1) 

68. perc: Vass jobb szögletből, Orosz a bal felső sarokba fejelte a labdát.(2:2) 

78. perc: Horváth P. –re lőtt labdát a játékvezető kezezésnek minősítette és 11-

est adott. A büntetőből Majoros a bal alsó sarokba lőtt.(2:3) 

93. perc: Kapu előtti kavarodás után Nagy M. elé pattant a labda és ő az üres 

kapuba fejelt. 

(3:3) 

Góllövők: Orosz (2), Nagy M.,illetve Csonka L. Orova, Majoros (11-es) 

Jók: Bálint, Orosz, Tóth Attila, illetve Sági R., Csonka L., Németh., 

Összefoglalva: Nagyon rosszul kezdett csapatunk, már az első negyed órában 

elvesztette volna a mérkőzést. Azután némileg javult a játékunk, de a helyzetek 
ki8maradtak. A második félidőben jobban játszott csapatunk és sikerült a mér-

kőzést, de a játékvezető, egy erősen vitatható büntetőt adott, amivel ismét a 

vendégek vezettek. A szerencse azonban mellénk szegődött és Nagy Marcell 

szép fejesével egyenlített a hosszabbításban. 

Ifjúsági csapatunk: ebben a bajnokságban hullámvasút szerűen szerepel, hol 10

-et rúg,hol 10-et kap. Ezúttal 12:0 (7:0) arányban győzött. Góllövők: Horváth 

V.(5), Pilisi (2), Kovács K (2), Tóth M, Bercsényi, Péterbence. 

 

 

 

 



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: 06-20/403-3721 

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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Kedves Érdeklődő! 

 

 Október hónaptól "Boldogságprogram" indul Sióagárdon. 

Nagy izgalommal készülök az első találkozónkra. Második évadot kezdem a Jobb Veled a Világ 

önkéntes Boldogságklub vezetőjeként. Szekszárdon 2015-től és 2016.októberétől már Sióagárdon is 

tartok havonta egy alkalommal klubfoglalkozásokat. 

Miben szeretne és hogyan tud segíteni a Boldogságprogram? 

A 10 hónapos programsorozat során ,havonta különféle témaköröket dolgozunk fel.  

Első hónap és találkozó témája a "Hála és a hála gyakorlása " lesz. 

A Boldogságprogram a pozitív pszichológia tudományág kutatásaira épül. 

Célom nem az, hogy problémamentes életmodellt állítsak eléd, hanem, hogy vezérfonalat adjak ah-

hoz, hogy könnyebben nézz szembe a kihívásokkal, képes legyél hatékonyan megbirkózni a problé-

mákkal,valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására kapj gyakorlati lehe-

tőséget. 

A program lényege: 

a személyiségfejlesztés, a pozitív életszemléletre való képesség tanítása. 

A Boldogságklubok célja: havonta egy alkalommal lehetőséget biztosítsanak a személyes találkozás-

ra azoknak , akik bekapcsolódtak a programunkba, és egy térségben laknak.  

A találkozó lehetőséget ad a résztvevők számára a tapasztalatok megosztására, kérdések feltevésére, 

közös gyakorlásra, új kapcsolatok, barátságok kialakítására.  

Emlékezz! Minden egyes pillanatban, amikor magadnak jót teszel és ebből a jóból más is részesül, 

hozzájárulsz ahhoz, hogy jobb legyen ez a világ. 

Örülnék ,ha Te aki olvasod ezt a cikket, csatlakoznál hozzánk . 

Találkozzunk az első klubtalálkozón ,ahol a HÁLA és hálával kapcsolatos témakört dolgozzuk fel. 

Klubtalálkozók helyszíne: Művelődési Ház Sióagárd 

Klubtalálkozó időpontja: 2016.október.04. 17-20 óra között. 

A program ingyenes ! 

Szeretettel várok minden érdeklődőt! 

Bézsenyi Ildikó 

Boldogságklub vezető 

Access Bars és Body és Facelift facilitátor 

Stresszterapeuta -stresszkezelő 

Nem konvencionális gyógymódok szakkonzulense,  

energetikai kezelő -gyógyító beszélgetések instruktora 

Életviteli speciális tanácsadó tréner 

30/7570426 

ildi@tudatosjelen.hu 

       Bézsenyi Ildikó 

 

mailto:sioagard@interware.hu
mailto:ildi@tudatosjelen.hu

