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Kedves Falubelim! 
 

Immáron a harmadik gyertyát is meggyújtottuk az ádventi koszorún. Nemsokára megszólal a 

karácsonyi csengő, amelynek hangja az otthon melegét juttatja eszünkbe. Ismét gondolhatunk 

szeretteinkre, barátainkra és figyelhetünk arra mit nyújthatunk azoknak, akik fontosak szá-

munkra. Nem a drága ajándékok jelentik a fényt a lelkünkben, hanem a szándék hogy önma-

gunktól mit adhatunk önzetlenül. Ahol béke és szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsola-

tokra épülő családot, közösséget lehet teremteni. Figyeljünk arra, hogy a szeretet lángja ne 

csak néhány napig az ünnep idején éljen a szívünkben, hanem a hétköznapokon is megmarad-

jon az izzása. Éljünk úgy, hogy szeretettel viseltessünk embertársaink iránt, hogy életünkben 

ne legyen helye a haragnak és a gyűlölködésnek. Izgatott várakozás van a szívünkben, már csak 

pár nap választ el bennünket a szenteste, a karácsony ünnepétől. Több, mint kétezer esztendeje 

világszerte ünnepelik a kis Jézus születését. Polgármesterként elmondhatom, hogy a hátunk 

mögött hagyott esztendő is nagyon sok változást hozott, mely egyben, életre szóló tanulságos 

felismeréssel gazdagított bennünket.  

Polgármesterként - éppúgy -, mint családapaként, napról-napra szembesültem rohanó vilá-

gunk lehetőségeivel, korlátaival. Meggyőződésem, hogy községünk mégis sikeresen búcsúzhat 

a 2018-as évtől. Nincs okunk a szégyenkezésre. Most az ünnepvárás napjaiban megtiszteltetés 

számomra, hogy községünk polgármestereként egy olyan közösségért dolgozhatok, akik egy-

mást is segítve, összefogva építik és formálják kis falunk jelenét és jövőjét. Ebben a mai, 

elüzletiesedett világban minden eddiginél nagyobb szükségünk van a szeretetre, a megbocsá-

tásra, egymás megbecsülésére. Őszinte szeretettel és jó szándékkal forduljunk rokonaink, 

szomszédaink, ismerőseink felé. Ilyenkor ádvent idején félre kell tenni az ellentéteket, és bé-

kéljenek meg egymással!  

Minden sióagárdi lakosnak, családnak áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és 

eredményekben gazdag, új esztendőt kívánok!  

 

                                                            
                 Gerő Attila 

     Sióagárd polgármestere  
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NYUGDÍJAS ÉVVÉGI KRÓNIKA 
 

Megint eltelt egy év, ezért 2018. 12. 02-án évzáró ebéddel intettünk búcsút az óévnek. 101 

fővel vettünk részt. Megköszönve tagjainknak, 

hogy aktívan részt vettek és dolgoztak az Egyesü-

letünk munkájában.  Külön köszönet jár amiért a 

falu rendezvényein helytálltak. A dolgos kezükkel 

késztett süteményekkel emelve a rendezvények 

színvonalát, gondolok itt pl.: sióagárdi  szüreti   

napokra, ahol 3 sarkon vártuk a táncosokat és a 

vendégeket sütivel, üdítővel népviseletben, foly-

tatva 

a vendéglátást a nádfedeles faluházban, ahol el-

vegyültünk a falu apraja-nagyja forgatagában a 

maradék sütikkel. Ötleteink segítségével meg-

újult a falu mikulás várása, házhoz ment a kivi-

lágított hintóval, két krampuszával a Mikulás 

nagy örömet szerezve a gyermekeknek. Most a 

15 éve szokásos adventi hangversenyen is ott 

voltunk és kínáltuk a finom svédasztalos vacso-

ra után desszertjeinket. Nagyon sokan voltunk, 

ezért különösen örültünk, hogy részesei lehettünk a karácsonyra való felkészülés meghitt 

hangulatában. A szokásos rendezvényeinknek és a kirándulásainkon túl meg kell említeni, 

hogy szoros kapcsolatot ápolunk 3 faluval (Harc, Medina, Bogyiszló). Ők is mi is nagy sze-

retettel látogatjuk egymás rendezvényeit. A teljesség igénye nélkül ennyit említenék meg az 

év végi munkánkról. Köszönet a Polgármester Úrnak Egyesületünk támogatásáért és köszö-

net tagjainknak, hogy szerepet vállalva együtt  él, érez a faluval.  

KÍVÁNOK MINDENKINEK ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, ÉS          

BOLDOG ÚJÉVET.  

                  Somlainé Gyöngyi  

                     elnök 
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Nyugdíjas Egyesület 2018.  

 

 

 

 

Alisca Terra  

Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 

                            Tájékoztatás! 

Az Alisca Terra Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy szolgáltatási területünkön Január hónapban fenyőgyűjtő 
járatokat indítunk, amelyek kifejezetten a fenyőfákat gyűjtik. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó fenyőfákat díszítő elemektől és egyéb hulladékoktól mentesen helyez-
zék ki az ingatlanok elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen és a közlekedést ne akadályozza. 

Kérjük, hogy más zöldhulladékot se zsákban, se kötegelve, se a kék fedelű kukában ne tegyenek ki, mert azokat nem áll 
módunkban elszállítani. A zöldhulladék-gyűjtő járat 2019. április hónapban indul.  

Segítő közreműködésüket köszönjük! Telefonos ügyfélszolgálat 74/528-853 

http://www.aliscaterra.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: Sárosi Miklósné 

Tel: 06-20/943-0977 

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS  

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

Csesznegi Andrea 

Tel:+3620/216-4615 

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.  

Kedd: 16.00-19.00, Péntek: 14.30-17.30 

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 

Tagintézményvezető: Fejős Lászlóné 

ÓVODA 

Cím: Sióagárd, Kossuth u.57/A.  

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. 

Tel.: 437-307 

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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H O R G Á S Z H Í R E K 

Horgászegyesületünk egy programokban gazdag évet tudhat maga 

mögött. 

2018 évben részt vettünk a sióagárdi disznótoros mulatság főző-

versenyén, ahol első helyezést értünk el. Rendeztünk a gyerekek-

nek 5, a felnőtteknek 3 horgászversenyt, melyeken szép számmal 

vettek részt tagjaink.  

Három autóbuszos kirándulást is szerveztünk, tagjaink nagy örö-

mére. A halfőző versenyen három versenyszámmal vártuk az ér-

deklődő gyermekeket. A hagyományosnak mondható öt napos 

nyári gyermektáborunkban 18 gyerek tanulhatta a horgászat forté-

lyait. A negyedik évben megrendezett nyári utcabálunk is nagy 

érdeklődés mellett zajlott le. Taglétszámunk szépen emelkedik.  

Ebben az évben már 133 felnőtt, 9 ifjúsági, és 52 gyermek tagunk 

volt. Továbbra is várunk minden horgászni vágyót Egyesületünk-

mailto:sioagard@interware.hu

