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SPORTHÍREK 
 

4.oldal 

 

BEHARANGOZÓ 
 

5. oldal 

 

PROGRAMSOROLÓ 
 

 5. oldal 

 

NAPLÓTÖREDÉKEK 
 

6. oldal 

UCCABÁL 
 

Lakossági kezdeményezés indult a Gugás-gödör szépítésére, közösségi térré alakítására. A kezdeményezők en-
nek apropóján úgy gondolták, hogy viszonozzák a Széchenyi utca lakóinak előző években szervezett utcabáli meg-
hívását, és ezúttal a Zrínyi utcabeliek invitálják vendégségbe a falu népét egy nyárvégi mulatságra. 

Az utcabál időpontja várhatóan augusztus 19., helyszíne a Zrínyi utca vége a keresztnél. 
A FALU MINDEN LAKÓJÁT MELEG SZERETETTEL VÁRJA A HIDEG UCCA!   

XVI. SIÓ-MENTI ORSZÁGOS  

HALFŐZŐ VERSENY 
 

Borongós idő fogadta a Leányvár vendégeit az idei halfőző 

verseny alkalmával, a jókedvnek és vidám hangulatnak azon-

ban az egész nap szemerkélő eső sem tudott gátat szabni.  
Tovább az 5. oldalra 

ÁRVÍZ 
 

Sióagárdon az elmúlt időszakban, május-

június hónapokban a rendkívül csapadékos 

időjárás miatt kialakult helyzet nagy meg-

próbáltatás elé állította a lakosságot.  

A csapadékos időjárás egész Közép-

Európára kiterjedt, így a folyók megáradtak, 

ritkán látott mennyiségű vizet kellett szállí-

taniuk, időnként a medrükből is kiléptek. A 

nedves ciklon, mely ezt okozta, úgynevezett 

csapdába került, és három ízben is visszatért 

a Kárpát-medencébe, több mint 400 mm 

csapadékot hullatva a nyakunkba.  
 

Folytatás a 2. oldalon 

MÉHNYAKRÁK SZŰRÉS LEHETŐSÉGE SIÓAGÁRDON 

 

Magyarországon a méhnyakrák által okozott halálozás hosszú évek 

óta lényegesen nem változott, 500 nő hal meg évente méhnyakrák 

következtében. A kialakulása éveket vesz igénybe és van egy idő-

szak,amikor a tünetek még nem jelentkeznek, de a rendellenesség szű-

rővizsgálattal már megállapítható. 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatai szerint évente a 

méhnyakszűrésre meghívott nőknek csak mintegy 5 százaléka jelenik 

meg a szervezett szűrővizsgálatokon. Ennek az aránynak a javítása 

érdekében az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat - az 

Országos Onkológiai Intézettel együttműködve - Védőnői 

Méhnyakszűrő Mintaprogramot indított.  
 

Folytatás a 3. oldalon 

HŐSÉGRIADÓ 
 

A trópusi meleg miatt az ÁNTSZ a hőségriadó 

piros fokozatát rendelte el.  

Kérek minden kedves sióagárdit, hogy ha teheti, 

akkor 11óra és 16 óra között ne tartózkodjon a sza-

badban.  

Ha mégis ez elkerülhetetlen, akkor védekezzen a 

közvetlen napsugárzástól:  

Viseljen sapkát, kalapot, kendőt, munka közben 

óránként tartson pihenőt az árnyékban, és sok 

folyadékot igyon.  

Utazáskor mindig vigyen magával vizet, nap 

elleni védőfelszerelést.  

A meleg órákban kerülje az alkohol és a kávé 

fogyasztását.  

Különös figyelemmel legyünk a kisgyermekekre, 

védjük őket a napsugárzástól.  

Ezeket a védő szabályokat vízparton, vízben hű-

sölve is tartsuk be. Jó pihenést, kellemes nyaralást 

kívánok:  
Háry János polgármester 
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ÁRVÍZ 
 

A bajt tetézte az is, hogy a Duna magas vízállása miatt le kellett zárni a Sió-árvízkaput, de a Kapos, a Völgységi 

patak és a Nádor csatorna is rendkívül sok vizet szállított a településünk határára. Szerencsére a magas Balaton vízál-

lás ellenére az egyeztetések eredményeként nem történt balatoni vízeresztés, ez tehát nem rontotta tovább a helyzetet. 

Településünk különösen szenvedett az időjárás viszontagságaitól. Hiszen két folyó közé zárva a településre hullott 

csapadék nem tudott a befogadókba jutni. Szivattyúzásra volt szükség mind a Bara, mind az Adács területének, a bel-

területi csapadékvíz befogadóinak víztelenítése érdekében. A belterületi árkok állapota is akadályozta a vizek elfo-

lyását, az évek óta elmaradt karbantartás, mely az ingatlantulajdonosok feladata, a csapadékvíz helyenkénti fel-

gyülemlését okozta. A talajvízszint nagymértékben megemelkedett, megjelent a házak pincéiben, szuterénjaiban. A 

szennyvízhálózaton is a túlterhelés miatt sok műszaki hibát kellet elhárítani. 

A sióagárdiaknak nem volt teljesen újdonság ez az állapot, hiszen a két víz között lévő település már sok árvizet 

megért, legutóbb például 2006-ban, azonban ilyen hosszan tartó vízborítás csak ritkán fordult elő. Az emberek külön-

bözőképpen viselkedtek, volt, aki a tűzoltókat hívta, más az ÁNTSZ-hez telefonált, vagy a Tolnai Népújságot értesí-

tette, esetleg a Katasztrófavédelem telefonját hívta. De a felelősen viselkedők nem vártak külső segítségre, hanem 

maguk próbálták megoldani a problémát, tisztították az átereszeket, segítették a víz lefolyását, vagy jelentkeztek a 

folyamatos szivattyúzás megoldása érdekében éjszakai szolgálatra. 

Voltak olyan ingatlantulajdonosok, akik nagy hibát követtek el, nagy kárt okoztak nemcsak a közösségnek, hanem a 

saját ingatlanukban is, azzal, hogy a szennyvízhálózatba szivattyúzták a szuterénba összegyülekezett talajvizet. Ezzel 

megnőtt a szennyvízhálózat terhelése, a szivattyúk nem győzték átemelni a csapadékvízzel megnövelt szennyvizet, a 

település néhány helyén a felszínre tört a csatornahálózatból a víz. Ez többletkiadást jelent az üzemeltetésben, az 

erre költött pénzből akár járdát is lehetett volna építeni. De a szivattyúzással azokat a járatokat, amin a talajvíz mo-

zog, kitágították, vagyis - gondoljunk az ásott kutak esetére, ha ilyen kútból sok vizet szerettünk volna kivenni, folya-

matosan húztuk, ezzel a kút bővizű lett-, a jövőben kisebb talajvízszint emelkedés is meg fog jelenni a szuterénban, de 

a kimosódott talajszemcsék miatt a ház alapjának állékonysága is meggyengült. 

Ki tudja mi fog történni, az ilyen házakkal, meddig állnak nagyobb statikai hibák nélkül. Többszöri felhívás ellené-

re sem álltak el ettől a tevékenységtől, minden praktikát kitaláltak, hogy a szennyvízhálózatba vezessék a szivattyú-

zott vizet. Például a Dózsa utcában, a helyszíni szemle alkalmával a tisztító-nyílásba vezetett tömlők egy pillanat 

alatt eltűntek, de később visszatérve tapasztaltam, hogy a szivattyúzás ismét folyik. Olyan találékony lakos is akadt, 

aki a szennyvízaknába vezetett tömlőt úgy próbálta álcázni, hogy fölé állt az autójával. 

A Zrínyi utcában pedig a szennyvízaknába bevezetett csapadékvíz olyan mennyiségű volt, hogy több méter távol-

ságból lehetett hallani a beömlő víz csobogását. A tulajdonos szerint ez csak a zuhanyozásból származó víz volt. Szi-

vattyúztak a Rákóczi utcában is, a Kossuth utcában is, és még ki tudja hol, ami nem jutott tudomásunkra, csak a 

szennyvízátemelők folyamatos üzeme mutatta. A képviselő-testület állásfoglalása szerint ki kell vizsgálni ezt a jelen-

séget, és meg kell akadályozni, hogy a jövőben csapadékvíz kerüljön a szennyvízhálózatba. 
 

Tisztelt Sióagárdiak! 

Az utóbbi időben lezajlott események a jövőben gyakrabban fognak megismétlődni az éghajlatváltozás miatt. Ezért 

kérem, hogy saját és közös értékeinket védjük meg azzal, hogy felkészülünk az eseményekre a vízelvezető 

rendszer tisztításával, egymásra figyelve, egymást segítve kerüljük el a nagyobb bajt, és felelős viselkedéssel 

vigyázzunk közös értékeinkre.  

Köszönöm a segítő kezeket, a hasznos tanácsokat, a tenni akarást! Köszönöm a Vízügyi Igazgatóság szakembere-

inek segítségét! 

Háry János polgármester 

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotta a közterületen történő értékesítési tevékeny-

séghez kapcsolódó hirdetés és figyelemfelhívás célára szolgáló hangosító eszköz használatának szabályairól szóló 

rendeletét. E rendelet szerint, a közterületen történő értékesítési tevékenységhez kapcsolódó hirdetés és figyelem fel-

hívás céljára szolgáló hangosító eszköz alkalmazására minden nap 15,00 és 19.00 óra között kerülhet sor. 

HÍRMORZSÁK 
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MÉHNYAKRÁK SZŰRÉS LEHETŐSÉGE SIÓAGÁRDON 
 

A mintaprogram során az erre a feladatra szakmailag felkészített védőnő a személyre szóló meghívólevéllel a szű-

rővizsgálatra jelentkező 25-65 év közötti nőktől kenetet vesz, amelyet szövettani laboratóriumi vizsgálatra továbbít.  

Ezekben a napokban a postán keresztül meghívó levelet kapnak azok a faluban élő nők, akik a nyilvántartás szerint 

3 évnél régebben voltak méhnyakszűrésen. A levélen található telefonszámon egyénileg egyeztethetünk szűrési idő-

pontot. A mintavétel a védőnői tanácsadóban történik és 2-3 hét múlva érkezik meg az eredmény. A vizsgálat ingye-

nes! 

Aki nem kap levelet,de szerinte Ő is jogosult a vizsgálatra (tehát 3 évnél régebben volt szűrésen) szintén jelentkez-

het nálam, mert akkor felvehetjük a programba. 

Kérdéseikkel bátran forduljanak hozzám!  

Csontos Judit védőnő 

Telefon:06/20 426 7744 

(2010.07.19-07.25-ig szabadságon leszek) 

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZTERÜLETEN LÉVŐ FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK  

KIVÁGÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS PÓTLÁSÁRÓL 
 

2009. január 1-jén lépett hatályba a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban Rendelet). 

A közterületen lévő fás szárú növény kivágása a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyéhez 

kötött. Az engedélyt az e célra rendszeresített formanyomtatványon – mely beszerezhető a községházán, vagy 

letölthető a település honlapjáról - , 2.200, -Ft összegű illetékbélyeg csatolásával lehet megkérni. 

Az elbírálás után a kérelmező a hivatali kézbesítő útján kapja meg a fás szárú növények kivágását engedélye-

ző, vagy annak megtiltásáról szóló határozatot. Az engedélyes határozat tartalmazza a fás szárú növények pótlá-

sára meghatározott fajtát és annak mennyiségét, valamint a pótlási kötelezettség végrehajtásának módját és ha-

táridejét. 
 

A közterületen lévő fás szárú növény engedéllyel történő kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gon-

doskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. Telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a 

legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetá-

ciós időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi. 

Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pót-

lást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. 

 

A fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbi fajok egyedeivel: 

akác*, amerikai kőris*. bálványfa*, gyalogakác, kései meggy, zöld juhar. (*kivéve a kertészeti változatok) 

 

A növény pótlásának a költsége a kérelmezőt terheli.  

          dr. Varga Katalin  körjegyző 

Értesítjük a sióagárdi ingatlan-tulajdonosokat, hogy a Tolna Víz- és Csatornamű Kft. tájékoztatása szerint 2010. 

augusztus 4-én az alacsony és magastároló medence karbantartási munkálatai miatt 10-15 óra között vízhiány vár-

ható. 

 

 
 

Az Országos Villamostávvezeték Zrt. (mvm ovit) 2010. augusztus 9-től szeptember 30-ig a Szekszárd- Bony-
hád 120 kV-os távvezetéken védővezető cserét hajt végre. 

A lehető legnagyobb körültekintéssel fognak dolgozni, mégis ha taposási károkkal összefüggő kártalanítási igé-
nyek merülnek fel, akkor a következő számokon lehet bejelenteni: 
 

Meixner József projekt felelős: 06 – 1 – 414 – 3419 

Lovas László műszaki felelős: 06 – 34 – 522 - 001 
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2010. JÚNIUS 6.  SIÓAGÁRD-ZOMBA (8:0) (5:0) 
24. FORDULÓ 

S: 120 néző, V: Sörös Júlia 
Sióagárd: Szegedi (Szegletes) – Dombi, Domokos, Lépő, Répás 
(Páli) – Felkert (Horváth P.), Orosz, Molnár D (Vajda), Erlich – 
Kész, Kertai 
Edző: Simon Ferenc 

Gyorsan megszerezte a vezetést csapatunk. A 7. percben egy 
baloldali beadás után Kertai talált a hálóba. 1:0. A 18. percben Felkert 
továbbfejelte a beadott labdát, amit ismét Kertai értékesített. 2:0. Két 
perc múlva Molnár 30 m-es indításával Orosz lépett ki a védők közül 
és szép gólt rúgott, 3:0. A 25. percben Kész-Kertai- Kész háromszö-
gelés után Kész lőtt gólt. 4:0. A 41. percben Oroszt felrúgták a 16-
oson belül, a bíró büntetőt ítélt, amit Kertai magabiztosan értékesített. 
A második félidőben is támadásban maradt csoportunk, de már 
könnyelműbben játszottak. Az 59. percben szöglet után Erlich középre 
adott, amit Kész fejelt a hálóba. 6:0. A 74. percben Erlich a 16-oson 
belülre cselezte magát, de a védők fölvágták, 11-es. A bűntetőt Kertai 
ismét magabiztosan értékesítette. 7:0. A 80. percben Páli lövése ki-
pattant a kapuról, és Kertai megszerezte saját maga 5. gólját. 8:0. A 
két csapat nem volt egy súlycsoportban. 

Góllövők: Kertai (5, kettőt 11-ből), Kész (2), Orosz 
Jók: A csapat minden tagja kiválóan játszott. 
Ifjúsági csapatunk 1:1-es döntetlent ért el a bajnokságra törő Zom-
ba ellen. 

 

2010. JÚNIUS 13. MÓRÁGY-SIÓAGÁRD (2:4) (0:3) 
25. FORDULÓ 

Mórágy: 120 néző 
Sióagárd: Szegedi-Dombi, Domokos, Lépő, Répás-Horváth P. 
(Vajda), Orosz, Molnár D (Szegletes), Erlich-Kész, Kertai (Samu) 
Edző: Simon Ferenc 

Gyorsan a 11. percben megszerezte a vezetést csapatunk ,egy 
előreívelt labdát Horváth P, Orosz elé emelt és ő 14 m-ről jobbról éles 
szögből nagy erővel a hosszú sarokba bombázott. Óriási gól volt! 0:1. 
A 28. percben gyors három húzásból álló támadás futott a pályán. 
Orosz indította Erlichet a baloldalhoz, ő középre adta a labdát és Kész 
szép gólt fejelt. 0:2. A 34. perc meghozta a harmadik sióagárdi gólt. 
Molnárt felvágták a kaputól kb. 26 m-re, és a szabadrúgást Kertai 
nagy erővel beruházta a hálóba.0:3. A 37. percben 20 m-es szabadrú-
gásból Molnár D. a felső kapufát találta el. A 44. percben Kertai, Kész 
összjáték után az utóbbi 16 méteres lövésénél nagyot védett a mór-
ágyi kapus. A második félidő elején kiegyenlített játék folyt egy ideig. 
A 62. percben Molnár D. és Lépő is hibázott, a mórágyiak elvették a 
labdát, középre adtak és a teljesen szabadon levő csatár a hálónkba 
lőtt. 1:3. Egy perc múlva Domokos szabálytalankodott a 16-oson be-
lül, 11-es, amit az ellenfél értékesített, 2:3. Változatos mezőnyjáték 
után a 75. percben eldőlt a mérkőzés. Partdobás után Samu középre 
emelt és Kész fejjel a hosszú sarokba csúsztatta a labdát, 2:4. A má-
sodik félidő első harmadában történt megingások kivételével csapa-
tunk végig magabiztosan játszott és megérdemelten győzött. 

Góllövők: Kész (2), Orosz, Kertai 
Jók: Lépő, Orosz, Molnár D., Kész, Kertai 
Ifjúsági csapatunk vezetés után 4:3 arányú vereséget szenvedett. 

 

2010. JÚNIUS 20. TENGELIC – SIÓAGÁRD  1:5 (1:3) 
 26. FORDULÓ 

Tengelic: 150 néző, vezető: Nyakas B. 
Sióagárd: Szegedi (Szegletes) – Dombi, Domokos, Lépő, Répás – 
Horváth P (Vajda), Orosz, Molnár D. (Mannhalt), Erlich (Páli) – 
Kész, Kertai (Samu) 
Edző: Simon Ferenc 

Rosszul kezdődött számunkra a mérkőzés, a 8. percben szép 
baloldali támadás végén a tengelici csatár nagy gólt lőtt a hosszú 
sarokba. 1:0. A következő öt percben két hazai gólhelyzet maradt ki, 
köztük Orosz fejelt mellé. A 19. percben Orosz balról belőtt labdáját a 
kapus kiüti és Kész a kapus kezébe fejelt, majd Kertai 28 m-es sza-
badrúgását védte a tengelici kapus. A 22. percben Erlich jobbról belőtt 
szögletét Horváth P. átlépte és a rövid saroknál az egyik hazai védőről 
a hálóba pattant, öngól, 1:1. A 28. percben már vezetett csapatunk. 
Orosz egy védőkről lepattant labdát balról a hosszú sarokba lőtt, 1:2. 
A 35. percben Kertai fölrúgásáért 11-est adott a játékvezető, de a 
sértett a kapusba rúgta a labdát. A 38. percben Orosz jobboldali be-
adását Kész fejelte a halóba, 1:3. A második félidőben is támadólag 
lépett fel csapatunk. A 47. percben Horváth P. jobbról betört a 16-
oson belülre, de a kapusba lőtt, a kipattanó labda Kész lábáról a bal 
sarok mellé pattant. Egy tengelici kapufa után az 56. percben Horváth 
P. jobboldali beadását Orosz a kapust megelőzve sodorta a hálóba a 
labdát, 1:4. A 72. percben Molnár D. szabadrúgása a sorfalról a jobb 
sarokba pattant, öngól, 1:5. A 90. percben Páli egyedül tört kapura, de 
tiszta helyzetből balról mellé lőtt. 
 

EZZEL A MAGABIZTOS GYŐZELEMMEL FELNŐTT CSAPATUNK 
MEGNYERTE A BAJNOKSÁGOT! GRATULÁLUNK! 

 

Góllövők: Öngól (2), Orosz (2), Kész 
Jók: Domokos, Horváth P., Orosz, Molnár D., Kész 
Ifjúsági csapatunk 2:1-es vereséget szenvedett. Jó tavaszt produ-
kálva a 6. helyen végzett a bajnokságban. 

Tudósító: Finta Mihály 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megyei II. osztály, KELET, Ifik 
1. Dunaföldvár 26 20 1 5 98-35 61 
2. Madocsa 26 18 7 1 103-29 61 
3. Zomba 26 18 6 2 137-35 60 
4. D.szentgyörgy 26 14 4 8 71-41 46 
5. Bátaapáti 26 14 3 9 93-72 45 
6. Sióagárd 26 13 5 8 64-45 44 
7. B.Börzsöny 26 11 5 10 77-63 38 
8. Fadd 26 11 3 12 70-68 38 
9. Németkér 26 11 3 12 75-81 36 
10. Mórágy 26 8 6 12 67-95 30 
11. Györköny 26 8 2 16 40-70 26 
12. Tengelic 26 4 2 20 40-118 14 
13. Pálfa 26 3 4 19 40-129 13 
14. Kajdacs 26 3 1 22 47-141 10 

Megyei II. osztály, KELET 
1. Sióagárd 26 16 5 5 84-33 53 
2. Németkér 26 14 8 4 51-34 50 
3. Fadd 26 14 7 5 72-36 49 
4. Bátaapáti 26 14 6 6 68-33 48 
5. Pálfa 26 13 8 5 60-29 47 
6. Mórágy 26 14 2 10 74-63 44 
7. B.Börzsöny 26 9 12 5 38-40 39 
8. Madocsa 26 10 7 9 41-36 37 
9. Dunaföldvár 26 10 4 12 39-42 34 
10. Györköny 26 7 8 11 37-58 29 
11. D.szentgyörgy 26 7 7 12 55-74 28 
12. Tengelic 26 5 5 16 35-61 20 
13. Kajdacs 26 3 6 17 25-68 15 
14. Zomba 26 1 5 20 31-103 8 

Góllövő lista, Keleti csoport, felnőtt 

1. Kertai Imre Sióagárd 32 gól 

2. Vida Tamás Fadd 30 gól 

3. Kész Gábor Sióagárd 21 gól 

4. Tóth Zsolt Pálfa 16 gól 

5. Orosz Tamás Sióagárd 15 gól 

6. Zalai József Mórágy 15 gól 
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XVI. SIÓ-MENTI ORSZÁGOS HALFŐZŐ VERSENY 
 

Amint az ember délután végigsétált a Leányváron, mindenhol jókedvű, 

vidám társaságokat látott, akik egy pohár bor mellett anekdotáztak, és szívé-

lyesen invitálták asztalukhoz az arra felé nézelődőket A színpadon nemzetközi 

folklórműsor során mutatkoztak be a Duna-menti Folklórfesztivál spanyol és 

lengyel nemzetiségű együttesei, a házigazda Sióagárdi Hagyományőrzők mel-

lett. Egy új színfolt volt a halfőző verseny történetében a Vizek, halak, borok 

című vetélkedő, a megmérettetésen három bátor és rendkívül lelkes csapat 

nevezett. Itt azonban nemcsak az ügyességre, de helytörténeti ismeretre, krea-

tivitásra és leleményességre is igencsak szükség volt. 

A versenyre az idei évben húszan neveztek, többségük halászlé kategóriá-

ban indult, a megmérettetés az alábbi eredménnyel zárult: 
 

Halászlé kategória 

1. Helyes Norbert 

2. Ványi Tibor 

3. Markos Mihály 
 

Vegyes halétel kategória 

1. Hotter Attila 

2. Papp Balázs 

3. Veszeli István 
 

Legjobb sióagárdi: Takács Krisztián 
 

Fődíj: Danóczy Nándor 
 

Az eredményhirdetést követően a Quarrendorfi Együttes lépett színpadra, 

és végül a Bartina zenekar koncertje méltó zárása volt a halfőző verseny szín-

padi programjainak. 

Bízunk benne, hogy aki aznap kint volt a Leányvárban, megtalálta annak 

módját miként érezze jól magát; ezúttal köszönetünket szeretnénk kifejezni 

mindazoknak, akik felajánlásaikkal, és áldozatos munkájukkal hozzájárultak a 

rendezvény sikeres megvalósításához.  

KÖSZÖNJÜK! 

PROGRAMSOROLÓ 
 

Előzetes információk szerint au-

gusztus hónapban újabb VÉR-

ADÁST szervez a Magyar Vöröske-

reszt szervezete, a pontos időpontról 

a későbbiekben fogjuk tájékoztatni 

olvasóinkat. 

 
 

AUGUSZTUS 4.  
 

ANYATEJES VILÁGNAP 
 

Várunk minden kisma-

mát anyukát és apukát 

a gyermekekkel együtt  

 

2010. AUGUSZTUS  

4-ÉN (SZERDÁN) 

10.00-KOR A MŰVELŐDÉSI 

HÁZBAN!  

 

Megnyitja: Háry János polgármester  

 

PROGRAM:  

Baba-mama jóga bemutató Gálné 

Holló Eszterrel  

Előadó: Dr. Kuner Mária, gyer-

mekgyógyász, háziorvos 

Családias hangulatú beszélgetés  

Schüssler só bemutató Sudocrem, 

Infacol, Orrszi-porszi bemutató  

 

 

AUGUSZTUS 19.  
 

UCCABÁL A HIDEG UCCÁBAN 

 
 

ÖRÖKSÉGVÖLGY 
 

Július 23-án nyitja meg kapuit Balaton-felvidéken a 20. Művészetek Völ-

gye fesztivál, ennek apropóján július 28-án Kapolcson mutatkozik be a Sió-

agárdi Hagyományőrző Egyesület Alsónyék és Bogyiszló együtteseivel.  

Az egész napos program során gyermekjátszóval, népviseleti bemutatóval, 

és színpadi műsorral várják a völgylakókat.  
 

 Bővebb információ: http://www.muveszetekvolgye.hu 

SZÜRETI VIGADALOM 
 

Szeptember 25-én újra szüreti mulatságra invitáljuk a falu polgárait, kicsi-

ket és nagyokat egyaránt.  

Erre az alkalomra hozzánk látogatnak majd a német és lengyel testvértele-

pülések küldöttségei, és érkeznek vendégek az erdélyi Bereckről és a szlová-

kiai Tardoskeddről.  A szüreti mulatság a délutáni felvonulással indul, ezt a 

színpadi műsor követi, és végül a szüreti bál zárja.  

Szeretettel invitálunk újfent mindenkit, hogy népviseletbe öltözve csatla-

kozzék a felvonulókhoz. Két évvel ezelőtti kezdeményezésünket folytatván 

idén is arra buzdítjuk Önöket, hogy a felvonulás megállóhelyein süteménnyel, 

üdítővel kínálják a résztvevőket. 

A vigadalomról lapunk későbbi számaiban tájékoztatjuk olvasóinkat. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

A Sióagárdi Tájház gyűjtemé-
nye nemrégiben új kiállítási dara-
bokkal gazdagodott Tuller István 
és családja felajánlásának kö-
szönhetően. A gyűjteménybe 
ezúttal hímzett ágyneműk, pár-
nák kerültek. 

 
A Tuller családnak ezúton is 

köszönjük a felajánlását! 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
Sióagárd-Fácánkert Községek körjegyző-

ségének ügyfélfogadási ideje 

Hétfő:   ügyfélfogadási szünet 

Kedd - Csütörtök: 8.00-12.00  

  13-16.00 

Péntek:   8.00-13.00 

Elérhetőség: Kossuth L. u. 9. 

Tel.: 74/437-295 

E-mail: sioagard@sioagard.hu 

http://www.sioagard.hu      

 

ORVOSI RENDELŐ 

Cím: Kossuth u. 46.  

Tel: 74/437-051  

Dr. Kovács Éva 

Tel: 20/947-0258   
 

VÉDŐNŐ 

Csontos Judit 

Tel: 20/426-7744, 74/437-022 
 

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS  

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

Székelyi Anikó Tel: 74/437-022, 74/443-825 

Fogadóóra: szerda 10-12 óra 

GYÓGYSZERTÁR 

Cím: Kossuth u. 6.  

Tel: 74/437-098 

Hétfő, Kedd: 11-13 óra 

Szerda: 16-18 óra 

Csütörtök, Péntek: 11-13 óra 
 

KÖNYVTÁR 

Cím: Kossuth u. 2.  

Vezető: Schüller Ákosné Hedi 

Hétfő: 17-19, szerda: 10-12, péntek: 15-19 

óra 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ 

Cím: Kossuth u. 1.  

Vezető: Gergely Judit  

Tel: 74/437-309  

Email: muvhaz@sioagard.hu 

A Teleház nyitva tartása: 

Hétfő: 13-17 óra 

Kedd: 8-12 és 15-19 óra 

Szerda: 8-12 óra 

Csütörtök:8-12 15-19 óra 

Péntek: 8-14 

Szombat: 8-12 

Falugazdász fogadóórája 

Szerda: 13-16 óra, Csütörtök: 8-12 óra 
 

ISKOLA 

Cím: Kossuth u. 2. 

Tel: 74/437-016 

Vezető: Szűcs Józsefné 
 

ÓVODA 

Cím: Kossuth u.50.  

Tel: 74/437-079 

Vezető: Horváth  Andrea 
 

KÖRZETI MEGBÍZOTT 

Csipai János 

Tel: 06-30/419-2293 

Segélyhívó: 107 

NAPLÓTÖREDÉKEK 
 

Dánia Jaegerspris 1945. május 2. 

A világesemények egymást váltogatják, pár nappal ezelőtt az a hír terjedt, hogy Németor-

szág megadta magát az angoloknak, de ezek nem fogadták az ajánlatot, mert az oroszoknak 

is meg kell adni magukat. A rádió hírei szerint az olaszországi németek megadták magukat,  

Mussolinit pedig kivégezték; az olaszországi németek száma kb. háromszázötvenezer. 

Pár nappal előtti hírek szerint Hitler halálos beteg. A legfrissebb éjszakai hírek szerint 

már meg is halt. Ezzel a két ember halálával részben kivonultak a háborús főbűnösök. Az itt 

lévő németek nem igen mutatnak különösebb megrendülést Hitler halála miatt. Az este az 

Ankarai rádióból az örömteljes hírt tudtuk meg, hogy az amerikaiak előnyomulásuk közben 

rátaláltak Magyarország volt kormányzójára Vitéz Horty Miklósra. 

Pár nappal illetve héttel ezelőtt azt a hírt hallottuk az öregúrról, hogy meghalt. 

Úgy látszik ez a gőgös német vezetőség már nem merte lelkére venni, hogy eltegye láb alól 

ezt az embert. A Dániában lévő németek sorsa sem rózsás. Félhivatalos hírek szerint minden 

percben várható a kapitulálásuk. Reméljük, hogy a közeljövőben összeomlik Németország és 

ezzel megszabadul Európa a nagy lidércnyomástól, ami már a hatodik éve tart.  

Az bizonyos hogy nagy események állnak a küszöbön. Adná a mindenható, hogy minél 

előbb legyen vége ennek a szörnyűségnek, hogy minél előbb hazakerüljön, hogy aztán be-

csületesen és derekasan dolgozhasson családja, hazája javára. 

 

Dánia Jaegerspris 1945. május 4. 

A levegő igen zavaros tegnap dél óta. A hírek szerint angol ejtőernyősöket dobtak le 

Niborg város területén, ahol mi annak idején hajóra szálltunk és áthajóztunk ide. Az éjszaka 

csak ruhástól volt szabad lefeküdni. Ki vannak a puskák adva, ami van szakaszonként. A mi 

szakaszunknak van hét darab magyar puska négyszáz lőszerrel. Az óvatossági rendszabály-

ok meg vannak szervezve. Félő, hogy még az itt sarokba szorított németek a végsőkig véde-

keznek. A német altiszti iskola, ami itt volt, tegnap elment. Ezektől tartottunk, hogy valami 

kalamajkába sodornak bennünket. A parancsnokunk egy hadnagy igen piszok ember volt. Jó 

pár hétig itt volt, de egyáltalán nem társalgott a mi urainkkal még csak színből sem. A minap 

a Hitler halála napján a dán lobogókat leszedték és jó néhányat behoztak a laktanyába. 

Szemtelenségükben annyira mentek, hogy még a mi kis zászlóinkat, ami a hármas halomnál 

van, azt is lehúzták. Mikor újra felhúztuk egy ronda vörös unteroffizier újra lehúzatta. Min-

dent muszáj volt eltűrni. 

Dacára annak, hogy fegyverzetünk alig van mégis félnek tőlünk. Azt mondták azért adnak 

éjszaka őrséget, mert tőlünk félnek. Még mindig nem akarják belátni, hogy minden további 

ellenállás reménytelen. A dánok egyre mozgolódnak. Jó volt, ha minden simán zajlana le, 

mert már semmi szükség arra, hogy magyar vér folyjon különösen itt mesze idegenben. 

A zászlóaljparancs szerint a laktanyát nem szabad elhagyni. Komoly riadó esetén a mi 

szakaszunk a kijáratot szállja meg. A második szakasz a laktanyában lévő telefont veszi 

birtokába úgy, ahogy tudja. A harmadik szakasz az itt lévő németeket fogja le, a negyedik 

szakasz pedig erősítésre megy ahol erre szükség lesz. Könnyen lehet, hogy erre nem kerül 

sor, de ezt előre nem lehet tudni. Lehetséges, hogy egy oszoljt kell majd csinálnunk a bekö-

vetkező események folytán. Reméljük, hogy minden rendben folyik majd le. 
 

Folytatása következik 
 

Írta: Fejős János a történet idején 25 éves 

Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős kiadó: Háry János polgármester, Felelős 

szerkesztő.: Gergely Judit, megjelenik: havonta;  szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 

1., email: muvhaz@sioagard.hu,  web: www.sioagard.hu 

mailto:sioagard@interware.hu

