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Településem és az önmegvalósítás
Siójut egy kistelepülés Siófok szomszédságában, amely több helyi értéket is ápol és őriz
folyamatosan megújult erővel. Ez az értékteremtő munka már kisiskolás korunkban
elvarázsolt, ahol az összevont 4 osztályos iskola tanítója, Róka Gyula folyamatosan plántálta
belénk, a tudás mellett a lokálpatriotizmus csíráit. Ő volt a Siójuti Krónika írója, mellyel a
falu régmúltját és demográfiáját egészen az Árpád-háztól kezdve összegyűjtötte és papírra
vetette. Elismert fafaragó volt, melynek előkészületeit kisgyermekként nyomon követhettük.
Részese voltam társaimmal annak a Katica Bábcsoportnak, amely 1984-ben Minisztériumi
„Érdemes Művészeti” díjat kapott. Az itt előadott mesejátékok mind a közvetlen
környezetünket és a vidéki élet szépségeit mutatták be. A hagyományok szeretetét ennek is
köszönhetem, köszönhetjük.

Civil mozgalmak
A rendszerváltás után településünk önálló község lett. A kicsi Önkormányzatunk a rá
nehezedő feladatokat csak kötelezettségi szinten tudta ellátni, így a fejlesztések, a javulás jelei
nem mutatkoztak Siójut egyik részén sem. Az 1990-es évek második felében a lakosság azon
része, akik szerették volna lakókörnyezetüket megváltoztatni, idejüket, jó kapcsolataikat
rászánni és saját vagyonukból is hajlandóak voltak áldozni, új színt hoztak kis közösségünk
életébe. Az elhanyagolt köztereket virágzó parkokkal tették otthonosabbá. Az elhanyagolt,
használaton kívüli katolikus temetőt közös erővel, nem kevés idő ráfordításával kitisztítottuk.
Új keresztet állítottunk fel és ezzel újra használatba vettük a rég nem használt sírkertet. Ezzel
együtt igény merült fel a lakosokban egy kápolna építésére is, de ez már meghaladta a saját
pénzügyi kereteinket. Egy magánszemélyekből álló csoportosulástól ezek is igen szép
eredmények voltak.
Viszont kerestük a lehetőséget arra, hogy itt ne álljunk meg. Arra az elhatározásra jutottunk,
hogy a továbbiakban szervezett formában kell folytatni tevékenységeinket.

„Siójutért Faluszépítő Egyesület” Kialakulása
2000 januárjában hivatalosan bejegyzett „Siójutért Faluszépítő Egyesület” néven megalakult
civil szervezet zászlajára tűzte életterünk szépítését, kulturális tartalommal való megtöltését és

értékeink, hagyományaink megóvását, továbbvitelét. A tagság a falu több mint 30%-át
mondhatta magáénak, a lakosság akkor 560 fő körül mozgott.
A tagsági díj havi 50 Ft, azaz évi 600 Ft-ban lett megállapítva, ami az óta sem változott. Új
formában, de régi lelkesedéssel, közadakozással, pályázattal és az Egyház segítségével 2003
őszén felszenteltük a 60 férőhelyes katolikus kápolnát, melyen számos helyi munkáskéz
önkéntesen dolgozott. Kapcsolataink lévén bontott aszfalttal terítettünk le több alsóbbrendű
utat, melyekre ráfért a felújítás. A Faluszépítő Egyesület tagjaiból létrejött egy helyi
kultúrkör, akik az óta is megjelenő Siójuti Napló című újság szerkesztői lettek. Ennek a
lapnak a főszerkesztője Róka Gyula volt hosszú ideig. A Siójuti Kultúrkör a helyi ünnepekre
műsort állított össze, tanítottak be a gyerekeknek, melyekben ők maguk is szerepeltek.
Március 15-én és Karácsonykor mindig megtelik a Faluház.

A Faluszépítő Egyesület és a Bográcsfesztivál neve összefonódott
2000-ben Juniálist szerveztünk a falubelieknek, melyen amatőr előadók is részt vettek, illetve
sportvetélkedők zajlottak. A nap attrakciói a bográcsban főtt ételek voltak. Az itt elért
sikereken felbuzdulva ebben az irányban haladtunk tovább. 2001. július 22-én megrendeztük
az első „Siójuti Bográcsfesztivál”-t, amelyen akkor 37 főző nevezett Gulyás, Pörkölt és
Halászlé kategóriában. A rendezvényen a környékbeli amatőr és országos hírű
előadóművészek egyaránt a kilátogató közönség szórakozását kívánták garantálni.
Természetesen az volt a cél, hogy az ezúton befolyt összeget falunk szépítésére tudjuk
fordítani. A Bográcsfesztivál hatalmas sikereket és országos elismerést hozott Siójutnak. 2005
júliusában, az ötödik fesztiválon már 187 bográcsban készült étel. Nem hivatalos adatok
alapján megközelítőleg 8000 ember volt kíváncsi ránk. A szervezési és lebonyolítási munkák
igen sok energiát kívántak meg az Egyesület tagjaitól. Az előkészületek már januárban
elkezdődtek, egyeztettünk a fellépőkkel, tárgyaltunk a szponzorokkal, illetve sok időnket
felemésztette a hivatalos engedélyek beszerzése. Ezek után felosztottuk a feladatokat a tagok
között. A területet- ahol minden évben megrendeztük a hatalmas partit- egy helyi vállalkozó
bocsátotta rendelkezésünkre. Ennek fogadásra való alkalmassá tétele 2 hétbe került. Szinte
minden este takarítottunk, rendezkedtünk. A sátorhelyek kijelölése és kiosztása egy kis
csapatot kívánt, a parkolókba történő eligazítás a faluhatárban, ekkora létszámnál nem is kis
fejtörést okozott. A konyhán- ahol ételjegyeket árusítottak- palacsintát és lángost készítettek
a vendégek igényeinek kielégítésére.

Méltató írás
Például a magyar gasztronómiai újságírói szövetség tagja így méltatta a rendezvényt 2006.ban:
Olyankor az újságíró is lehet elfogult. Ha ezt mindjárt az elején be is vallja, talán még
bocsánatos bűnnek is számíthat. Elfogultságot jelentek be tehát a siójuti Bográcsfesztivállal
kapcsolatban! Szeretem ezt a rendezvényt, ahogyan az ott élő emberek szívüket-lelküket
beleadják a szervezésbe, ahogyan örülni tudnak a sikernek, hogy szereztek egy jó napot
tízezer másik embernek.
Kezdetben csak néhány lelkes helybeli gondolta, hogy a balatoni idegenforgalomból egy
kis morzsácskát megszerezhetnének. A falu Siófoktól nyolc kilométerre, a csatorna mentén
fekszik, nem tóparti település. A kezdeményezők biztosak voltak abban, hogy a jó ételeket
mindenki szereti, megszervezték hát az első bográcsfesztivált, főzőversenyt annak rendjemódja szerint.' Tanácsokkal támogatta őket a Magyar .Gasztronómiai Fesztiválok Egyesület,
más segítséget nem kaptak. Pénzük alig volt, hiányát szorgalommal pótolták. A rendezők
maguk is meglepődtek, melléjük szegődött a siker! Így, utólag persze könnyű megítélni:
szerencséről szó sincs. Az eredmény a sok munka és a falubeliek összefogása nyomán jött létre
- most már hatodik éve, folyamatosan.
A hatodik Bográcsfesztiválra jelentkezett csapatok száma meghaladta a százötvenet.
Közülük 138-an indultak harcba a díjakért. Természetesen "versenyen kívül" is főztek jó
néhányan. Az ilyen, tömeges rendezvényen az első perctől az utolsóig, kötelezően jelen vannak
a mentők, a rendőrök és a tűzoltók. Nekik van tapasztalatuk a létszám becslésében. Ők
egybehangzóan tízezer körülire tették a megjelentek számát, miközben - ne feledjük - hatszáz
lakosú faluról van szó!
Ennyi embert nemcsak jóllakatni, szórakoztatni is kell és az ilyen ünnepnek meg kell adni a
módját. Ágyúfogaton, Somogy Borkirálynőjének kíséretében érkezett a polgármester. Addigra
már mindenhol végeztek az előkészületekkel, bográcsba került az otthon megtisztított hal,
felaprított hagyma, hús, elkészített, senki más által nem ismert fűszerkeverék. Minden csapat
valamennyivel több ételt készít, hogy a látogatókat is meg tudja ismertetni saját
specialitásával. A látogatók ugyanis a rendezőktől megvásárolt jegyekért bármelyik
bográcsból kérhetnek ebédet.
A színpadról elhangzó üdvözlő szavak után a nagykátai Honvédtüzér Hagyományőrző
Egyesület ágyújának dörrenése adta meg a jelet a tűzgyújtásra és amíg a főzőmesterek a
bográcsok körül szorgoskodtak, a közönség a színpadon folyamatos, jól szervezett,

színvonalas műsort látott. Előbb a szülők mutogatták egymásnak büszkén az ügyesen szereplő
gyerekeket, később mindez megfordult és a korábbi művészpalánták integettek a nézőtérről a
fent éneklő, táncoló papának, nagymamának.
Közben a tüzek körül is mind élénkebbé vált az élet. A versenyzők - volt, aki egyenesen
Münchenből érkezett - négy ételcsoportban bizonyíthatták kiválóságukat: gulyás, halászlé,
pörkölt és "egyéb borácsban főtt étel" kategóriában adhatták le nevezésüket. Amíg egyesek a
bográcsokra ügyeltek, oda ne kapjon, egyenletesen forrjon az étel, mások az ellenfél titkait
fürkészve jártak egyik helyről a másikra. Gyűjtötték a jó ötleteket.
Mint eddig minden évben, most is munkálkodott a zsűri: neves éttermek tulajdonosai és
mesterszakácsai, valamint a szakmai képzőintézmények vezetői, sió-foki szállodák és éttermek
neves mester-szakácsai jártak bográcsról-bográcsra. Pártatlanságukhoz és szakértelmükhöz
kétség sem fért. A rendezvény elismertségét, rangját jelzi, hogy a díjakat Papp János Siójut,
Dr. Balázs Árpád Siófok polgármestere, Frank Dezső, a Somogy
Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatalának vezetője, valamint a fesztivál főszervezője,
Horváth László, a Siójuti Faluszépítő Egyesület elnöke adta át az arra legérdemesebbeknek.
Mire besötétedett, már szólt a zene a színpadon. A nagyszerűen sikerült nap után az este
valódi fénypontja nem is lehetett más, mint egy tűzijáték. A fesztiválhangulatnak sehogy sem
akart vége szakadni. Újból kezdődött a főzés. Verseny nélkül, csak úgy, hogy a másodszor is
kigyúló tábortüzek fénye, emléke kísérje el a résztvevőket az egyik évtől a másikig.
Dr. Révay András

A Bográcsfesztiválon kívül is tevékenykedtünk
Látszik, hogy sok ember összehangolt munkájának köszönhetően tudott egy évtizeden
keresztül sikeres lenni a Bográcsfesztivál, mely sokszor kisebb összezörrenésekkel évről-évre
újra megrendezésre került. A bevételből padokat, utcatáblákat és játékokat vettünk a
játszótereinkre.
A Siójuti Napló 2006. őszi számában így számolt be az Egyesület időszakos munkájáról:
Szeptemberi hónapban megtörtént a „Virágos, gondozott porta” világosítási verseny
értékelése. Független bírálóbizottság több mint 30 házat talált díjazásra méltónak. A névsort
szokás szerint az éves közgyűlésünkön (köv. év tavaszán) ismertetjük és adjuk át a
hozzátartozó ajándékokat.
A Szőlőhegyben név és utcatáblák kerültek kihelyezésre.
A nagy temető ravatalozója elé új padokat szerzett be az Egyesület, október elején

kihelyezésre kerülnek.
További célunk a kerékpárút siójuti leágazásához pihenő kiépítése. A falutáblát, amely útba
igazítja a Siófokról érkező vendégeket, a nyár folyamán kihelyeztük.
A nyári időszakban szervezett falunapokon részt vettünk, támogattuk Pongrácz László
lovasversenyét. Ezúton is szeretnénk megköszönni az évek óta nyújtott önzetlen segítségét,
amellyel még színvonalasabbá tesszük a Bográcsfesztivál megnyitó ünnepségét.
Neveztünk az ádándi és a balatonszabadi falunapi főzőversenyre is. Ádándon a Pálinkás és
a Szakálas család, Balatonszabadiban a Horváth és Samu család főzte meg az Egyesület
ízletes ételét.
Siójuton is 2006. október elsején választások voltak. Gratulálunk Papp János polgármester
úrnak, az "új-régi" képviselőtestületnek.
A jövőben is támogatni szeretnénk munkájukat Siójut gyarapodása, szépülése érdekében.
a .faluszépítő Egyesület vezetősége nevében: Bertáné Szakálas Andrea

A Bográcsfesztivál vége
A gazdasági válság és az Új iránti igény sajnos a mi fesztiválunk hanyatlásához vezetett, így a
10. alkalom után láttuk, hogy több százezres veszteséggel zártunk, ezért az Egyesület úgy
döntött, hogy a „Siójuti Bográcsfesztivál” néven hivatalosan levédett rendezvény szünetelni
fog. Viszont a fesztivál mindenkori időpontjával (július harmadik szombatja) megegyezően az
Önkormányzat Falunapot tart Siójuti Sióparty néven, az Egyesület hathatos segítségét elvárja
és megköszöni.
A Siójutért Faluszépítő Egyesület vezetősége a kudarc és az idő múlása miatt lemondott. Az
ezt követő zárszámadó Közgyűlésen nyílt szavazáson új elnököt és vezetőségi tagokat
választottak.

Megújulás a vezetőségben
2013 februárjában Horváth László, a Siójutért Faluszépítő Egyesület megálmodója, első
elnöke átadta a pozícióját Berta Lászlónak (nekem). A sok áldozatos munkájáért oklevelet
kapott az Önkormányzattól és az Egyesülettől, melyben Tiszteletbeli és Örökös Elnökké
választottuk előző Elnök Urunkat.

Az Egyesület szervezeti felépítése szerint a vezetőségben egy elnök, öt vezetőségi tag és
három ellenőrző bizottsági tag foglal helyet, melyet most az új társasági törvény miatt át kell
formálni. Az új felállás szerint egy elnök, két elnökhelyettes, egy gazdasági vezető és egy
titkár lesz. A Felügyelőbizottság megszűnik.
Az új vezetőségbe fiatal agilis tagokat adoptáltunk, akik új ötleteket és új gondolkodást
hoztak a régi szervezetbe.

Látványos pályázat
Pályázatokat nyert a régi vezetőség, mellyel egy 200 m2-es rendezvénysátort tudhatunk
magunkénak. Faluházunk parkja szintén egy nagy volumenű pályázat keretén belül megújult
és egy parkolóval bővült.
Faluházunk belső és külső újítására egy újabb pályázaton 23,4 millió Ft-ot nyertünk. Az
épület új műanyag nyílászárókat kapott, a régi épületrész újra lett vakolva, kívül-belül át lett
színezve, teljesen új kerítés zárja körbe az épületet. Ezen kívül a Faluház biztonságtechnikai
és modernebb LED- világítást kapott.
2014 Karácsonyára négy hangfal és projektor került a megújult Faluházunkba. Mindezekből
látszik, hogy a Szervezet mennyire sokoldalúan és a tökéletesre törekedve tesz azért, hogy a
helyi lakosság jól érezze magát a szűk lakókörnyezetében. Természetesen ehhez szoros
együttműködés kellett a helyi Önkormányzattal, akik szívesen vették, hogy vállukról nem kis
terhet levéve, folyamatosan, közösen kerestük településünk fejlesztendő területeit. A
mindenkori polgármester szinte mindig támaszkodhatott a Siójutért Faluszépítő Egyesület-re,
amelynek minden esetben, politikai pártoktól függetlenül az épülés, szépülés, gyarapodás volt
a zászlójára tűzve.

Az Egyesület szervezeti működése
Jelenleg az Egyesület 64 tagot számlál, természetesen a folyamatos munkát egy kis csoport
végzi amely a vezetőségből és egy szűk csoportból áll. Ez a csoport szinte állandó

kapcsolatban áll egymással, így bármilyen információ birtokába jut azt továbbítjuk és azonnal
a megfelelő személy tud érdemben foglalkozni.
A következő vezetőségi gyűlésen már érdemben tudunk róla beszélni, mindenki tudott hozzá
megfelelő információkat gyűjteni és azok alapján tudunk vitázni és dönteni a felmerülő
kérdésekről. A arra leg alkalmasabb személy kiválasszuk a vezetőségből aki a tagok közül
keres maga mellé olyan személyeket akik az adott szakterületet jobban ismerik és elkészítik a
projekt kivitelezésének ütemtervét. Az ehhez szükséges pénzeszközökről szavazunk,
gazdaságosságát elemezzük, majd a lebonyolításhoz megfelelően agilis személyt megbízunk,
aki a vezetőt értesíti bármilyen probléma esetén. Az adott feladat elkészültével
jegyzőkönyvezzük a megvalósulást és a felmerült negatívumokat kiemeljük, hogy a későbbiek
folyamán ezeket már tervezéskor kitudjuk iktatni a tervezésből. Mivel az alap ellátandó
feladatok szinte minden évben ugyanazok ezért ez a módszer igen hatékony tud lenni hosszú
távon.
A gazdasági ügyeket a könyvelőnk készíti aki az eddigiekben a vezetőség tagja volt amely
sajnos a jelenlegi jogszabály változások miatt változik, de remélem a szoros munkakapcsolat
ennek ellenére sem fog megszűnni ezt szervezet hatékony működése is megkívánja.

Beszámoló
A Siójutért Faluszépítő Egyesület működését és folyamatosan megújuló érték teremtését a
2013.-as közgyűlésen törtétekkel és a beszámolóval együtt mutatnám be:

SIÓJUTÉRT FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE 2013
Berta László: Tisztelettel köszöntöm megjelent Tagtársainkat, köszönöm, hogy elfogadták
meghívásunkat.
Megállapításom: Alapszabályunk szerint a közgyűlés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetésre
felkérem Molnárné Kvasznicza Veronikát.
A közgyűlés napirendi pontjai:


Elnöki beszámoló a 2013-as évről



Pénzügyi beszámoló



Ellenőrző bizottság elnökének beszámolója, értékelése



A 2014. évi problémájának ismertetése



Szavazás



Egyebek, hozzászólások



Ünnepi műsor a Thália Művészetbarát Egyesület Kreatív Színpadának jóvoltából




Berta Lilla majorett bemutatója
Ünnepi vacsora Németh Ferenc és Szakálas Gyula jóvoltából

Zene, tánc: Bartha Tibor

Elnöki beszámoló
2013. február 21-én egy 15 éves korszak zárult le a Siójutért Faluszépítő Egyesület életében,
részben a régi vezetőségi tagokkal, részben pedig új tagokkal indult el a 2013-as esztendő.
Új szervezeti- és működési szabályzat készült. Hosszú hetekig tartott a papírok elintézése, az
Egyesület civil szervezetként törvényes szabályok szerint működik, azzal a céllal, hogy
szerény lehetőségeink szerint Siójut épülésén, építésén, szépítésén munkálkodjunk.
Mit is tettünk 2013-ban?


Tisztújító közgyűlés 2013 februárjában



Március 18-án Nemzeti Ünnepünk alkalmából koszorúzáson vettünk részt a siómarosi
Kossuth-szobornál.



Április 20-án másodszor került megrendezésre Siójuton a Ki mit tud? vetélkedő, ahol
a 2012-es évhez hasonlóan sok kicsi és nagy gyermek mérte össze tudását értékes
nyereményekért.



Április 22-én tartottuk meg a Te szedd! szemétszedő akciót az Önkormányzat
szervezésében, mely alkalommal parkosítottunk, virágokat ültettünk, szépítettük a
falut. Ezúton is köszönjük minden segítőkész embernek a közreműködést!



Május hónapban neveztünk országos szintű virágosítás versenyre.



Június 1-jén került megrendezésre falunk Gyermeknapja. Kerékpártúrát szerveztünk a
kiliti Hidegvölgyi-horgásztóhoz, majd ezt követően a Faluház udvarán sportversenyek,
játékos vetélkedők, sorversenyek zajlottak. Ezen kívül arcfestés és palacsinta várta a
gyerekeket. Segítőink voltak a Thália Művészetbarát Egyesület vezetősége és a
Kreatív Színpad társulata. Köszönjük szépen!



Faluház parkjának, növényeinek pótlása. Köszönet érte Horváth László Tiszteletbeli
elnöknek és Krisztin Endre polgármester Úrnak!



Aktívan kivettük részünket a 3. alkalommal megrendezett Siójuti Sióparty
szervezéséből és lebonyolításából. Fizikai munkával, valamint anyagi támogatással
segítettük sikeres kivitelezését. Köszönjük az ’56-os Vitézi Lovagrend, valamit
Balogh Péter segítségét, akik a helyszín biztosításával járultak hozzá a rendezvény
sikeréhez.



2013 júniusában kaptunk értesítést a Faluházra kiírt nyertes pályázatról, mely szerint
23.402.690 Forintot nyert a Siójutért Faluszépítő Egyesület, amelyre még az előző
vezetőség Horváth László elnök úrral pályázott. Felújítási munkálatok:

 Kerítés cseréje és egységesítése
 A park locsolórendszerének kialakítása
 A homlokzat hibáinak kijavítása és festése
 A csapadék víz elvezetésének korszerűsítése
 Az összes külső nyílászáró cseréje
 A faluház környezetét videokamera rendszer felügyeli a nap 24 órájában
 Riasztórendszer lett kiépítve
 A régi épületrész vakolatának felújítása és festése
 Víllágitás korszerűsítésre került sor a nagyteremben
 Az épült teljes belseje friss festést és mázolást kapott


Augusztusban elkészült a katolikus temető kerítése. Medve Róbert munkájáért külön
köszönetemet fejezem ki.



2013 szeptemberében szerepet vállaltunk a Jutig jutni amatőr kerékpárverseny
lebonyolításában.



Részt vállaltunk az Idősek Napja alkalmából megrendezett ünnepségen.



Karácsonyra díszeket készítettünk a Faluház feldíszítésére, siójuti nyugdíjasaink
segítségével mézeskalácssütéssel készültünk az ünnep méltó megünneplésére.



December 5-én segédkeztünk a siójuti Mikulásünnepség megszervezésében.



December 21-én tartottuk Siójut Karácsonyi ünnepségét a Faluházban.

Rendezvények, megemlékezések, s a Faluház pályázatával kapcsolatos feladatok tették ki a
2013-as évünket. A Siójutért Faluszépítő Egyesület 2013 előtt példaértékű munkát végzett a
falunk életében, szép hagyományokat teremtve, Siójut környezetének szépítésében, értékeinek

gyarapításában. Mi a feladatainkat ezen az úton kívántuk folytatni, s igyekeztünk 2013-ban is
így dolgozni.
Köszönjük minden tisztelt Tagtársunknak az önzetlen segítségét, köszönjük Siójut
Önkormányzatának, a Szőlőhegyi Gazdák Egyesületének, a Nyugdíjas Klubnak, a Thália
Művészetbarát Egyesületnek, a Siómarosi Kossuth Művelődési Kör Egyesületnek, illetve a
Balatonszabadi Polgárőr Egyesületnek a támogatását, akikkel együttműködve meg tudtuk
valósítani a múlt évre kitűzött céljainkat.
Most pedig kérnék mindenkit, aki a beszámoló tartalmával egyetért, kézfeltartással jelezni
szíveskedjen!
Nemmel szavaz:
Tartózkodik:
Köszönöm.

Felkérem Balassáné Ujvári Zsuzsannát, egyesületünk vezetőségi tagját, illetve könyvelőjét
pénzügyi beszámolójának megtartására!
Aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Nemmel szavaz:
Tartózkodik:
Köszönöm.
Felkérem Viszló Dórát, az Ellenőrző Bizottság elnökét, tájékoztassa a közgyűlést a Bizottság
észrevételeiről.

Mit szeretnénk megvalósítani 2014-ben?


Tavaszra tervezzük a Református Egyházzal, illetve az Önkormányzattal közösen a
felújított Faluháznak, és községünk református templomának ünnepélyes avatását.



Március 15.-i ünnepség, koszorúzás a Thália Művészetbarát Egyesülettel és Siójut
Önkormányzatával közösen.



Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyének kialakítása az idei évben.



Április harmadik szombatján kerül majd megrendezésre 3. alkalommal a Ki mit tud?
vetélkedő az előző évekhez hasonlóan.



Április végén tartjuk meg tavaszi faluszépítő, és falutakarítási napunkat, mely során
virágosítunk a falu közterületein.



Az idei évben eddigi terveink szerint nevezni fogunk virágosítási versenyre, mely
során tovább szépülhet Siójut.



Június első szombatján szervezzük meg a Gyermeknapot az eddigi évekhez hasonlóan.



IV. Siójuti Sióparty 2014. július 19-én, melynek szervezésében ismét aktívan
közreműködünk majd.



2014 augusztusában ünnepli 20 éves jubileumát a siójuti Nyugdíjas Klub, segítséget
fogunk nyújtani e szép ünnep megszervezésében, lebonyolításában.



Az idén második alkalommal megrendezésre kerülő Jutig jutni kerékpártúra-és
verseny vendégfogadásában nyújtunk segítséget a szervezőknek.



Az ősz folyamán szüreteléssel kapcsolatos hagyományteremtő rendezvényt szeretnénk
szervezni.



Segítségünket ajánljuk fel az Idősek Napja ünnepség lebonyolításához.



A téli ünnepkör hagyományos feladataiban is részt vállalunk: Adventi Karitatív
Szolgálat a szervező civil egyesületekkel együttműködve, Mikulásünnepség Siójuton,
hagyományos mézeskalácssütés és díszítés a Faluházban, végezetül segítséget
nyújtunk a Karácsonyi Ünnepség megszervezésében.

Az idei évre 18 programot tervezünk, de ezen kívül minden civil szervezetnek igyekszünk
segíteni, amennyiben megkeresnek Bennünket.
Aki az idei évadtervvel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze!
Ellenvélemény:
Tartózkodás:
Köszönöm.
Köszönöm kitartó figyelmüket, az este további részében pedig fogadják sok szeretettel a
Thália Művészetbarát Egyesület Kreatív Színpadának ünnepi műsorát, illetve Berta Lilla
táncprodukcióját. Ezen kívül a vacsorához is jó étvágyat kívánok mindenkinek.
A műsor és a vacsora után pedig zenés bál következik Bartha Tibor közreműködésével,
mindenkinek jó szórakozást kívánok!

