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 Kedves Falubelim! 
 

„Itt van az ősz, itt van újra….!”. Sióagárdon ez szorosan összekapcsolódik az egész éves munkát 

igénylő betakarításokkal. Az a rengeteg munka, amit a kertek, gyümölcsök, szőlőterületek igé-

nyelnek, lassan látható eredményt hoznak. Ilyenkor szinte átalakul az a sok idő, amit rászán-

tunk egy megnyugtató eredménnyé. Akár a szőlő a jó borrá!  

Nálunk, az Önkormányzatnál is lassan beérik a sok munka. Látható jelei vannak, hiszen a te-

metőben már nagyban zajlik a felújítás, a művelődési házban már elkezdődtek a bontások, és 

lassan kihirdetésre kerül a bölcsőde építése a kivitelező, és talán lassan a könyvtárnak is neki 

tudunk állni. Néhány héten belül pedig a Zrínyi és a Jókai utca padkázása is elkezdődik. Ter-

vezzük még az őszre a járdák felújítását. Ahogy írtam most már teljesen úgy néz ki, hogy pár 

héten belül elkezdődik az óvoda, bölcsőde beruházása. Szerettük volna, ha a beruházás a nyári 

leállás környékén megtörténik, de sajnos a szabályok felülírták. A temetőben folyó munkákat is 

úgy tervezzük, hogy mindenszentek napjára már használatba tudjuk venni. A művelődési ház-

ban folyó munkákat megpróbáljuk úgy ütemezni, hogy a bálokat már ne zavarja. 

Részletekben megcsinálni, hogy a nagytermet a legrövidebb ideig kelljen nélkülözni. Ez azért 

fontos, mert az elmúlt időben sokan használták különböző foglalkozásokra, így ez közös érdek. 

Úgy látom nem kis szervezést fog igényelni, hogy az ezzel járó problémákat úgy oldjuk meg, 

hogy csak annyit érezzenek Önök belőle, amennyit muszáj. Az önkormányzati munkában nin-

csenek évszakok, így a jövő évi beruházásainkat, pályázatainkat már most „vetjük” és remé-

nyeim szerint minél többet fogunk „aratni”. Elnézésüket kérem továbbra is, ha az ilyen mun-

kák miatt valakinek gondot okozunk, törekszünk ezt minimalizálni!  

SZEPTEMBER 22. /SZOMBAT/ SZÜRETI FELVONULÁS! Ismét megtartjuk a hagyományos szüreti 

napunkat. Várunk mindenkit a felvonuláson és utána a tájháznál is, ahol a meghívott együtte-

sek bemutatják tudásukat, hagyományaikat. Indulás 15.00-kor az iskolaudvarból. A tájház ud-

varán lehetőség van baráti társaságoknak, hogy főzzenek, ehhez mi padokat, asztalokat biztosí-

tunk, a többi már a szakácsok dolga.  

Mindenkit szeretettel meghívok a rendezvényre, aki tudja, vegye fel a népviseleti ruháját és 

mutassuk meg vendégeinknek, hogy milyen gyönyörű múlttal rendelkezünk, mennyire tiszte-

letben tartjuk azt. (Tudom, hogy ez kérés nélkül is úgy van). Este pedig a Tájház udvarán tart-

juk a szüreti mulatságunkat, mivel már a művelődési házban már felújítások zajlanak. Remél-

jük az idő is kegyes lesz hozzánk.  

Találkozunk szombaton!  

Mindenkinek szép és hosszú őszt kívánok, reméljük, minél később kezdődik a fűtési szezon.  

 

            Gerő Attila 

               Sióagárd polgármestere     

Sióagárdi Nyugdíjas Egyesület 

horgász kirándulása 

Folytatás a 3. oldalon 

HORGÁSZHÍREK 

Nyárbúcsúztató, utcabál, kirándu-

lás  

Folytatás a 2. oldalon 

 KÖZLEMÉNY 

A kéményseprő kívánsága: Ne 

kelljen aggódni a biztonságért 

Folytatás a 7. oldalon 
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H O R G Á S Z H Í R E K 

2018.08.25.-én Nyárbúcsúztató gyermek horgászversenyre hívtuk 

kis horgászainkat Paksra, a Paksi Atomerőmű horgásztavára. Az 

idei évben ez volt az 5. gyermekversenyünk. A versenyen 10 kis-

horgászunk vett részt. Az idő kiváló volt, csak a halaknak volt kis-

sé melege, és elbújtak a fenékre. 

I.helyezett Horváth-Varga Hanna  

II.helyezett Gyurina Judit (Ő fogta a legnagyobb halat is) 

III.helyezett Pesti Sándor 
A verseny után elfogyasztottuk a sült kolbászt tormával, mustárral, 

kenyérrel. 
 
 

IV. UTCABÁL 

A hagyományosnak mondható IV. utcabálunk 2018.08.31-én pénteken este 7 órakor kezdődött a szokásos 

helyen, az óvoda mögött. Aki megtisztelt bennünket jelenlétével remélhetően jól érezte magát. Bizonyítja az 

is, hogy hajnali fél 4-ig tartott. Mindenkinek köszönjük, aki bármilyen formában támogatta az egyesületet. 

A tombolán értékes nyereményeket lehetett nyerni, melyeket többségében ajándékként kaptunk. A főnyere-

ményt, ami egy horgászbot+orsó volt, Elekes Bálint nyerte. 

 

 

 

 

 

 

HORGÁSZKIRÁNDULÁS 

2018.évi harmadik autóbuszos horgászkirándulására, az Őrs-

pusztai horgász centrumba hívtuk tagjainkat. Immár harmadik 

évben szervezzük meg erre a tóra a kirándulást. A tagoknak 

nagyon tetszik ez a hely. Az időjárásban ismét nem csalatkoz-

tunk. Igazi horgászidő volt, szélcsend, napsütés. Sajnos keve-

sen tudtak részt venni, de reméljük jövő évben többen élnek a 

lehetőséggel.A horgászegyesület tervezett programjai 2018 

évben teljes egészében megvalósultak. Októberben még egy-

szer összehívjuk a tagokat. A 2019 évtől kötelező plasztik hor-

gászigazolványról, annak beszerzési lehetőségeiről, továbbá a 

tagsági viszony fenntartásáról szeretnénk tájékoztatást adni.       Pesti Gyuláné elnök

                  Sióvölgye Horgász Egyesület 
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SIÓAGÁRDI NYUGDÍJASOK EGYESÜLETÉNEK SZÁLKAI HORGÁSZ KIRÁNDULÁSA 

2018. JÚLIUS 27. 

Szálka a szekszárdi dombvidék déli részén fekszik, a Mórágyi-rög egyik ka-

nyargó völgyében megbúvó hangulatos üdülőfalu. Tiszta vizű tava a Szálkai 

–tó (5,7 h mesterséges tó) ma a falu legnagyobb vonzereje. Ezért elhatároz-

tuk, hogy idén ide megyünk horgász kirándulásra. 51-en indultunk saját gép-

kocsikkal Szálkára. Kora hajnalban indultunk a horgászok a jó kapás remé-

nyében. Nem is panaszkodhattak, mert szinte minden horgászunk fogott ha-

lat. Akik nem horgásztak, azok kirán-

dulást tettek a tó partján, majd szál-

kai Önkormányzat idegenvezetéssel 

megmutatta a faluházat, amiben megnézhettük a Sárközi szobát, a 

környékbeli állatokból berendezett szobát, szép lepke és bogár gyűjte-

ményüket. A szoba közepén egy óriási szarvasbika áll emléket állítva 

az 1891-ben elejtett „Szálkai bikára”, melynek agancsa hosszú ideig, 

közel 60 évig vezette a világranglistát. Szálka központjában is ott áll 

emlékül a szép szarvas szobor. Aztán megtekintettük az állandó sváb 

népviseleti kiállítást korhű berendezéssel. Szép élményekkel gazda-

godva visszatértünk a tó partjára, ahol szorgos kezek munkához láttak 

sörpadokat, asztalokat állítottak fel, a „szakácsasszonyok” Kásler Rózsika, Ambrus Ági neki láttak „kuktáik” 

segítségével kolbász sütéshez. Gulyás Klári tagunk a gyermekek és felnőttek nagy örömére ott sütött pala-

csintával lepte meg a napot. Előkerültek a hozott sütik, gyümölcsök, és 1 órakor neki láttunk a finom ebéd-

hez. Nagyon jó hangulatban telt a nap a további része is.  

Mint minden évben a tapasztalt horgászok nagyon nagy türelemmel, kedvességgel avatták be a gyermekeket a 

horgászat tudományába, sok hal volt az eredménye, jutalma. Délután szép élményekkel gazdagodva indultunk 

hazafelé, természetesen a parton ülő horgászok sokáig kitartottak a fogás reményében. Örültünk, hogy Pol-

gármesterünk meglátogatott bennünket. Itt köszönöm meg Danóczy Nándi tagunknak, hogy segített, hogy ez 

a szép kirándulás megvalósulhasson. Remélem, jövőre is hasonló élményben lesz részünk.  

        

     Somlai Gáborné 

                               Nyugdíjas Egyesületi vezető    
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DÓRA VITORLÁS 
 

A nagy utazás lezárult – hitte még tavaly a sióagárdi földkerülő vitorlázó Horváth Attila. A Dó-

ra vitorlás a kanári-szigeteki La Restinga kikötőjében várta a folytatást. Novemberben felesé-

gével, Erikával meglátogatták a vízen leparkolt hajót, és elhatározták, hogy idén tavasszal kö-

zelebb, Magyarországról könnyebben elérhető kikötőbe hozzák.  

Az Adriára – gondolták ekkor, de a sors újabb eshetőséget kínált fel. Májusban a Dóra ismét 

vitorlát bontott, és Attila negyedmagával, vállalkozó kedvű ismerőseivel a Földközi-tenger felé 

vette az irányt. – Elég nehéz szakasz várt ránk az Atlanti-óceánon, egészen Gibraltárig – 

mondta el lapunknak Horváth Attila. – A brit fennhatóságú szikláról elnevezett szoros az ele-

mek szeszélye, az erős szembeszél és a nagy hullámzás miatt két napon át nem engedett be 

bennünket a nyugalmasabb Földközi-tengerre. 
 

„48+5 órája hagytuk el Madeirát és azóta hánykolódunk/hasítunk az óceánon, ahol hol nagyok, 

hol nagyobbak a hullámok, és a szél is hasonlóképp viselkedik. Este 7 körül mindig van egy 

erősödés a szélben, ami aztán a napnyugta után visszacsendesül ugyanarra a 17–20 csomós 

erősségűre, mint egész nap. Olyan zajok vannak, amiktől épeszű ember igenis fél vagy leg-

alábbis odafigyel rájuk, és valahol nem hagyja nyugodni. Néha egy-két másodpercig van egy 

leheletnyi nyugalom. Ilyenkor, gondolom pont jó irányból kapjuk a hullámot és csak lesiklunk 

rajta mindenfajta ellenállás nélkül. Ettől lényegesen többször puffan a hajó eleje, ami érzésre 

és hangra is pont olyan, mintha betonra esne. A víz is csobog rendületlenül, de a kellemes ud-

vari tocsogó hangjától nyilván erősebben. Mindezt az ágyadban hánykolódva tudod a legjob-

ban megfigyelni. Ide például az árboczsinórok csattogása egyáltalán nem hallatszik be, cserébe 

viszont a szélkormány csigája mindentől függetlenül – semmi mozgáshoz nem tudod kötni – 

ütemtelenül püföli a kabin oldalát. Pont úgy, mintha valaki a füled mellett azzal szórakozna, 

hogy felcsapja a villanykapcsolót, aztán lecsapja, aztán le-fel kapcsolja és megint. Ha pedig ez 

nem lenne éppen elég, akkor azt még hozzáteszem, hogy alumínium hajó lévén, ez az anyag 

még ráfejel ezekre a dörrenésekre.” (Részlet a hajónaplóból)  

– Azután az időjárás megkönyörült rajtunk, és gond nélkül kikötöttünk Gibraltárban – folytatta 

Attila. – Egy nap városnézés után indultunk tovább, hiszen hosszú út várt még ránk az Adriáig. 

Vágytunk már a nyugalmasabb víztükörre. Ami néha a szélcsendeknek köszönhetően túlzottan 

is az volt, ezért motorral kellett haladni. Kétnapos kikötést engedélyeztünk magunknak az 

Olaszországhoz tartozó, szépséges Lipari-szigeteken. A Szicíliát az olasz csizma orrától elvá-

lasztó Messinai szoros még próbára tett minket erős szembeszelével.  
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A csizma talpa alatti szakaszon három ellenőrzést is kaptunk. A parti őrség azt kutatta, hogy 

nem szállítunk-e tiltott dolgokat, esetleg migránsokat. Más kellemetlen eseményben szeren-

csére nem volt részünk, így azután 2500 tengeri mérföld lehajózása után annak rendje s mód-

ja szerint lehorgonyoztunk Montenegróban, az Adria partján található Bar városában. 
 

Attila ezzel teljesítette is vállalását, ám a történet mégsem itt ért véget. A pár hete lezajlott 

nyaralás idején feleségével, Erikával és Dani fiukkal Bar településre utaztak, onnan pedig a 

hajóval elindultak felfelé az Adrián. Egy hét után értek a Šibeniktől északra található 

Tribunjba. 
 

– Ebben a horvát kisvárosban várt minket az előzetes szervezésnek köszönhetően az a tréler, 

mely hazaszállította hajónkat. A Dóra vitorlás tehát ma már ott van, ahol épült, sióagárdi há-

zunk udvarán. Jó volt újból az Adrián, ismét a családdal együtt hajózni. Itt lett egykoron éle-

tünk része a vitorlázás. Az állagmegőrző karbantartások után lehet, hogy a hajó a Balatonon is 

megfordul majd, amíg Dani kisfiú. Utána jöhet megint az Adria. Sok olyan hely van még a 

Földön, ami kifejezetten vonz. Lehet, hogy eljutunk északi vizekre is, Írországba, Skóciába és 

Skandináviába. Ezek egyelőre csak vágyak, de úgy teszünk, mint a múltban: a hajót felkészít-

jük, hogy ha egyszer eljön az ideje, ismét fehér vitorlák alatt szelhesse a habokat. 

 

Dani most már újra világot kerülne 
 

A Horváth család legifjabb tagja, az immár kilenc éves Dani ötévesen volt részese a nagy ka-

landnak. A földgolyó felét körülhajózva ismerkedett az óceánokkal, a kikötések alkalmával 

egzotikus országok lakóival. Olyan élményekben volt része, melyekről kortársai még csak 

nem is álmodhatnak. 
 

– Az útról hazatérve közölte velem, hogy talán mégsem volt annyira jó ötlet a „világkerülés”, 

a sok nehézség miatt – osztotta meg Dani véleményét édesapja, azaz Horváth Attila. – Miután 

gyermekem mindig is szókimondó volt, tudomásul vettem meglátását, jóllehet biztos voltam 

benne, hogy azért ezen idővel változtatni fog. Eltelt közel négy év, és a legutóbbi adriai hajó-

záskor Dani odajött hozzám a fedélzeten. Ennyit mondott: – Jó dolog vitorlázni, és ha úgy 

gondolod, indulhatunk a következő földkerülésre. 
 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ8fiGqa7dAhVLL1AKHbDdAF0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fdorahajo.wordpress.com%2Fdora-hajo%2Ffobb-jelemzok%2F&psig=AOvVaw2AbSQ5SMaNO8lvpq6iHs7R&ust=153659617785426
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KÖZLEMÉNY 

A kéményseprő kívánsága: Ne kelljen aggódni a biztonságért 

 

- Tudta, hogy a kéményseprés már minden magányszemély számára ingyenes? 

A kémények időszakos ellenőrzése a magányszemélyek számára már több mint két éve ingye-

nes. Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a 

kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. 

- Miért szükséges a kéménysepréssel már nyáron foglalkozni? 

A fűtési szezon végeztével, amikor az otthoni tüzelő-fűtőberendezéseket már nem, vagy csak 

alkalmanként használjuk, érdemes megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel 

kapcsolatos feladatokat. Nem célszerű ugyanis ezeket a teendőket a következő fűtési szezon 

előtti utolsó napokra halasztani.  

A kéményseprő a füstelvezető épségét, valamint a fűtésrendszer működését ellenőrzi. Célja az 

esetleges problémák kiszűrése, a balesetek megelőzése. A vizsgálat során a szakemberek ala-

posan átnézik az égéstermék-elvezetőket, ellenőrzik azok műszaki állapotát, megvizsgálják, 

hogy biztosított-e az adott helyen a fűtés biztonságos működéséhez szükséges mennyiségű le-

vegő, illetve annak utánpótlása, emellett elemzik a tüzelőberendezésből távozó égéstermék 

összetételét. Amennyiben a vizsgálat problémát tár fel, fontos a mihamarabbi javításról intéz-

kedni. 

- Mi a menete, ha szeretném kitakaríttatni a kéményemet? 

Aki az online ügyintézést választja, a www.kemenysepres.hu honlapon előre megadhat két-

három, kéményellenőrzésre megfelelő napot – ebben az esetben a kéményseprők telefonon fel-

veszik az ügyféllel a kapcsolatot és közösen megállapodnak az ellenőrzés pontos dátumáról és 

idejéről.  

A katasztrófavédelem kéményseprői gyakran tájékoztató levelekkel járják végig a települése-

ket. Ilyenkor lehetőség van az ellenőrzés azonnali elvégeztetésére is, de ennek igénybevétele 

ekkor sem kötelező. 

Akik a telefonos ügyintézést kedvelik, ők az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818-as szá-

mot hívják. Rövid adatvédelmi információk után válasszák a 9-es, 1-es majd ismét az 1-es 

gombokkal az Időpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a hívó adatainak felvéte-

lével elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési folyamatát. A katasztrófavédelem munkatársa 

visszahívja az ügyfelet, és megbeszélik az ellenőrzés napját és idejét. 

 

 

http://www.kemenysepres.hu
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Emellett fordulhatnak a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetéhez 

e-mailben, a levelet a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve 

postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve 

személyesen, ügyfélfogadási időben, naponta 8 és 14 óra között várjuk a Tolna megyei ellá-

tási csoportunknál (7100 Szekszárd, Mikes utca 16-22., normál díjas telefonszám: +36 

(70) 658 1425) 

a külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható tele-

fonszámon érik el ügyfélszolgálatunkat. 

- Milyen gyakran ellenőriztessem a kéményemet?  

Ez attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd 

tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente egy alkalommal ingyenes a 

felülvizsgálat. 

A társasházban élő magánszemélyekhez írásbeli értesítést követően hívás nélkül érkezik a ké-

ményseprő és ingyenesen elvégzi a sormunkát.  

- Mi a teendő, ha gazdálkodó szervezet működik a házban vagy a társasházi lakásban? 

Amennyiben családi házban él és a házba gazdálkodó szervezet van bejegyezve, akkor a ké-

ményseprést egy-, vagy kétévente kötelező megrendelni egy kéményseprőcégtől. A szilárd tü-

zelőanyaggal működő fűtőberendezések kéményeit évente, a gázzal működőket kétévente. A 

kéményseprésért fizetni kell. A www.kemenysepres.hu honlap Ügyfélszolgálat oldalán irányí-

tószáma megadásával kikeresheti, hogy az ország adott településén mely kéményseprőcégektől 

lehet megrendelni a munkát.  

A társasházban működő gazdálkodó szervezetekhez a kéményseprő hívás nélkül érkezik, de a 

munka díját ki kell fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész munka díját, ha a 

lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a munka rá eső részét kell kifizet-

ni, például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj egytizedét.  

Fontos tudni! 

A szakember a kéményvizsgálatról tanúsítványt állít ki. Ezen fel kell tüntetnie az utolsó műsza-

ki vizsgálat évét, valamint az ellenőrzés során elvégzett műszeres mérések eredményét. A ka-

tasztrófavédelem kéményseprői készpénzt nem kezelhetnek, nem fogadhatnak el. Végeznek 

díjköteles munkát is, azonban ezeket előre, írásban meg kell rendelni és a munka elvégzése 

után, számla ellenében, átutalással kell a díjat megfizetni. 

A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal 

rendelkezik, egységes munkaruhát visel és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkü-

lönböztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű 

és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított. 

mailto:kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
http://www.kemenysepres.hu


KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

Sióagárd Polgármestere: 

GERŐ ATTILA 

Tel: 06-20/965-5333 

KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVA-

TAL SIÓAGÁRDI KIRENDELTSÉGE 

Jegyző: dr. Herczig Hajnalka 

Aljegyző: dr. Solymár Anna Virág 

Aljegyző ügyfélfogadási ideje: csütörtök 9.00—12.00 

Hétfő: ügyfélfogadási szünet 

Kedd: 8.00-12.00   13.00-16.00 

Szerda: 8.00-12.00   13.00-16.00 

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. 46.  

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: Csontos Judit 

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.  

Hétfő: 15-18,  csütörtök: 15-18 óra 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ 

Cím: Sióagárd, Kossuth u. 1.  

Vezető: ifj. Szabadi Mihály 

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 

VÍZMŰ TELEPVEZETŐ 

Balázs Mihály:       Tel:+36-20/296-1495 

SZENYVÍZ TELEPKEZELŐ 

Mészáros Ferenc:           Tel:+36-20/294-4387 

POSTA 

Cím: Sióagárd, Kossuth u. 21. 

Tel.: 537-003 

KONYHA 

Cím: Sióagárd Kossuth u. 6. 

Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata,  Felelős szerkesztő: Béldi Gáborné  megjelenik: havonta;   

Szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu, web: www.sioagard.hu 
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SZÜRETI VIGADALOM—2018. 09. 22.  
 

Szeptember 22-én két gyorsan eltelt év után ismét szüreti vigadalomra hívjuk Sió-

agárd lakosságát. 15.00-kor indul a menet az iskolaudvarról, 14 órától ugyanitt már 

várjuk a fényképezkedni vágyókat.  

Vendégeink lesznek a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület, Őcsényi Bogár István 

Hagyományőrző Egyesület, Kakasdi Sebestyén Ádám Hagyományőrző Együttes, 

Hosszúhetényi Hagyományőrző Egyesület, Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület, 

Muslinca Bordal Kórus.  

Megállóhelyek: 1. Óvoda környéke, 2. Széchenyi utca—Rákóczi utca sarok (Hotter 

sarok), 3. Domi Presszó, 4. Rákóczi u.—Zrínyi u. kereszteződés  

Érkezés a Tájházhoz, ahol az együttesek műsort adnak.  

A műsort követően TŰZIJÁTÉK! 

21.00-tól szüreti mulatság a Tájház udvarán. Zene: Kásler Imre 

Büfé a helyszínen biztosítva!  

Köszönjük, hogy a korábbi években a megállóknál többen is készültek süte-

ménnyel, pogácsával, üdítővel, borral és megkínálták a fáradt, de lelkes vonu-

lókat. Higgyék el, nagyon örültek neki! Kérni szeretnénk, hogy aki kedvet érez 

magában és ezzel is szeretné színesíteni a programot, kínálja a résztvevőket! 

AKI TEHETI, ÖLTÖZZÖN NÉPVISELTBE, HOGY A FELVONULÁST 

MINÉL SZÍNESEBBÉ TEGYÜK! 

TALÁLKOZZUNK, ÉREZZÜK JÓL MAGUNKAT EGYÜTT 09. 22-ÉN! 

 

 

 

 

Kiállítás a Hagyományok házában 13.00—15.00 tárlatvezetéssel—Kabarcz 

Katalin és Kovács Jánosné. 15.00 után igény szerint tárlatvezetés! 

 

 Viseletes szoba: „Gyermekáldás” című kiállítás 

 Középső szoba: Balogh Mihály szőttes hagyatékának kiállítása 

 Harmadik szoba: állandó egyháztörténeti kiállítás 

mailto:sioagard@interware.hu

