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ANYATEJES VILÁGNAP 
 

1992 óta tartják számon az anyatejes táplálás világnapját, 

nincs ez másként Sióagárdon sem, az évek óta megrendezés-

re kerülő esemény évről évre egyre népszerűbb a helyi kis-

mamák és édesanyák körében.  

Az előző évekhez hasonlóan idén is láthattunk sok újdon-

ságot, így a meghallgathattuk Dr. Kuner Mária gyermekor-

vos előadását, Gálné Holló Eszternek köszönhetően baba-

mama jógán vettek részt édesanyák és gyermekeik. Játszóház 

szórakoztatta a nagyobb csemetéket, illetve megismerkedhet-

tünk a Shcüssler-sók jótékony hatásával egy általános álla-

potfelmérést követően.  
 

Az eseményen készült fotók megtekinthetőek honapunkon, 

www.sioagard.hu 

AUGUSZTUS 20. AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE 
 

Tisztelt Sióagárdiak! 
 

Augusztus 20-a, mindnyájunk ünnepe. Amikor a Szent István művét felépítő embert keressük, egy küzdelmesen 

eltöltött életet láthatunk magunk előtt, amelyben volt helye nemcsak a győzelemnek, de sok-sok szenvedésnek is. 

Több véres polgárháború és az ellenséges inváziók elleni harc, családi tragédiák, épülõ városok és templomok 

kísérték útján. A mû, amelyet ez az élet létrehozott, áll. Több mint ezer esztendeje áll. „Annyi balszerencse közt, oly 

sok viszály után”, minden baj, háború, pusztulás dacára, áll! A művet úgy hívják: Magyarország. 
 

A szent király feladata az volt, hogy otthont teremtsen, ebből az országból a nemzete számára. Olyan otthont, 

amely kellőképpen biztos, és véd a külső és a belső ellenség ellen, amely nemcsak a túléléshez, hanem az építkezés-

hez, a gyarapodáshoz szükséges feltételeket is biztosítja. Az általa elrendezett állam elég szilárdnak bizonyult ahhoz, 

hogy megtartson minket. Hazánk történetében az ő életművénél állandóbb és tartósabb még nem volt. 

Folytatás a 3. oldalon 

ÖNKORMÁNYZATI  

VÁLASZTÁSOK 

 

2010. október 3-ára tűzte ki a Ma-

gyar Köztársaság elnöke az önkor-

mányzati választások időpontját.  

A választással kapcsolatos tudni-

valókat lapunk 2. oldalán olvashat-

ják, az esetlegesen felmerülő kérdé-

seikkel a helyi választási irodához 

fordulhatnak. (Önkormányzat) 

MEGSZÜLETTEK A TERÜLETI EMAGYARORSZÁG  

KÖZPONTOK! 
 

A közel 2000 ponttal rendelkező eMagyarország Hálózat Területi 

eMagyarország Központokkal bővül. 
 

Vásárolt már Interneten keresztül? Vagy éppen eladott már valamit? Ismer-

kedett már a világhálón? Rátalált már egy elfeledett barátra? Intézte már hiva-

talos ügyeit sorban állás nélkül? „Átlépett” már az Ügyfélkapun?  Ha bárme-

lyik fenti kérdésre bizonytalan igen, vagy - ami  még rosszabb - határozott 

nem a válasz, akkor itt az ideje valamelyik lakóhelyéhez közeli 

eMagyarország Pontot felkeresni (www.emagyarorszag.hu). Már csak azért is 

érdemes ezt megtenni, mert egy nemrég napvilágot látott adat szerint 5 éven 

belül a munkahelyek 90 százaléka esetében alapkövetelmény lesz a digitális 

írástudás Magyarországon.  

Folytatás a 3. oldalon 
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HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ HATÁRIDŐK 
 

A 4/2010. (VII.16.) KIM rendelet alapján a 2010. október 3. napjára kitűzött választására vonatkozóan az alábbi határidők 

kerültek meghatározásra. 

Névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítő és ajánlószelvény kipostázása: 2010. augusztus 16-19.; 

Névjegyzék közszemlére tétele: 2010. augusztus 18-22.; 

Névjegyzékből történő kihagyás miatt kifogás benyújtása: 2010. augusztus 18-22.; 

Jelöltajánlás, jelöltek bejelentése: 2010. szeptember 3. 16.00 óra; 

Igazolás kérése személyesen: 2010. október 1.; 

Igazolás kérése postai úton: 2010. szeptember 28.; 

Választási bizottság megbízott tagjának delegálása: 2010. szeptember 17.; 

Választási kampány: 2010. július 16. – 2010. október 3.; 

Kampánycsend: 2010. október 3. 00.00 – 19.00 óra; 

Kisebbségi választás kitűzése: 2010. augusztus 9. 

 

POLGÁRMESTER ÉS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 
 

Sióagárdon az általános helyi választás során a közvetlenül megválasztható települési képviselők száma 6.  

Képviselőjelölt az lehet, akit a választópolgárok (1106 fő) legalább 1 százaléka, azaz 11 választópolgár  jelöltnek ajánl. Kép-

viselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapják. 

(Szavazategyenlőség esetén sorsolás dönt a mandátumszerzésről.) 

Polgármesterjelölt az lehet, akit a választópolgárok legalább 3 százaléka, azaz 33 választópolgár jelöltnek ajánl. Polgár-

mester az a jelölt lesz, aki – közvetlen választás során – a legtöbb érvényes szavazatot kapja. 

 

A szavazásra a már korábban kijelölt, az Általános Iskola és a Könyvtár épületében kialakított  szavazóhelyiségekben kerül 

sor október 3-án 6.00 órától 19.00 óráig. 

 

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Sióagárd községben a német kisebbségi választói jegyzékbe összesen 

140 választópolgárt vettünk nyilvántartásba, melynek alapján a Sióagárdi Helyi Választási Bizottság 2010. augusztus 2-án 

tartott ülésén Sióagárdon a német kisebbségi önkormányzati képviselők választását 2010. október 3. napjára kitűzte. 

A kisebbségi választást a külön e célra kialakított szavazókörben kell megtartani, önálló kisebbségi szavazatszámláló bizott-

ság közreműködésével. A kisebbségi szavazókör a Községháza épületében kap helyet, a jegyzői irodában.  A települési ki-

sebbségi önkormányzati választás alkalmával a megválasztható helyi kisebbségi képviselők száma: 4.  

A választás során Sióagárd település egy választókerületet alkot. A kisebbségi választást akkor lehet megtartani, ha legalább  

4 jelölt van. Képviselő az a 4 jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapí-

tani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Az a jelölt, aki egyetlen szavazatot 

sem kapott, nem lehet képviselő. 

Kérem, hogy további kérdéseikkel forduljanak bizalommal a helyi Választási Irodához (Községháza)  
 

Sióagárd, 2010. augusztus 4. 

dr. Varga Katalin körjegyző HVI vezető 

A 2010. ÉVI OKTÓBER 3.-I ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK SIÓAGÁRDON MŰKÖDŐ  

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGAI 

A Helyi Választási Bizottság összetétele:  

Finta Mihály  elnök; Szigetvári Mihály  elnökhelyettes; Újvári Gábor választott tag  

Póttagok: Grénus Jánosné; Kovács Dénes  
 

1. sz. Szavazatszámláló Bizottság (Általános Iskola 7171 Sióagárd, Kossuth u. 2. )  

Sági József elnök; Horváth János elnökhelyettes; Balogh Józsefné választott tag;  

Póttagok: Horváth Zoltánné; Fekete Mihályné; Gulyás Klára; Pál Ilona 
 

2. sz. Szavazatszámláló Bizottság (Községi Könyvtár 7171 Sióagárd, Kossuth u. 2.) 

Kilián József elnök; Szücs János elnökhelyettes; Gergely Judit választott tag 

Póttagok: Felszegi Judit; Kozma Erzsébet; Szabóné Szajcsán Erzsébet; Tuller Magda Fatima; Tóth Istvánné 

 

Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság (Községháza, 7171 Sióagárd, Kossuth u. 9.) 

Lambertné Fejős Erzsébet elnök; Oszter Miklósné elnökhelyettes; Tamás Gáborné  tag 

Póttagok: Remenyikné Kósa Irén; Ságiné Bakonyi Judit; Szabó Sándor  
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Ugyanakkor sajnos hazánkban még mindig a lakosság 
fele nem használja a számítógépet és az Internetet. En-
nek a megdöbbentő kontrasztnak a feloldásában kíván 
segíteni az a   közel 2000 eMagyarország Pont, amely az 
ország egész területén várja ingyenes szolgáltatásaival, 
szakképzett eTanácsadóival a világhálóhoz (még) nem 
értőket immár hat éve. 

A digitális írástudás terjesztése tehát már hosszú ideje 
tart, de még korántsem lezárt és befejezett feladat. Az 
eMagyarország hálózat 2010-ben még hatékonyabb mű-
ködést, az értékes információk (pl. pályázati lehetősé-
gekről) gyors átadását tűzte ki célul, ezért, a Hálózat 
központja, az NT Nonprofit Közhasznú Kft. által működ-
tetett eMagyarország Centrum regionális központokat, 
úgynevezett Területi eMagyarország Központokat hozott 
létre. 

A 19 regionális központ szerepére a legaktívabb 
eMagyarország Pontokat kérte fel az ötletgazda. A fő cél 
a decentralizáció; a közösségi hozzáférési pontok és ez-
zel együtt, az internet-elérés kiterjesztése az ország 
minél több pontján. A sokszor 1000 fő lélekszám alatti 
falvakban az eMagyarország Pontok jelentik az egyetlen 
kapcsolatot a világhálóval, esélyegyenlőséget teremtve 
az ott élők számára. 

Számos pozitív példa, visszajelzés bizonyítja, hogy a 
közösségi pontok és persze az ott dolgozó képzett 
eTanácsadók segítségével a legelmaradottabb régiókban 
munkát találtak, esetleg épp maga a Pont működik táv-
munka helyszínként. Éppen ezeknek a kicsi, de rendkívül 
hasznosan működő lokális eMagyarország Pontoknak kí-
vánnak  segítséget és hasznos információkat nyújtani a 

Területi eMagyarország Központok. Hiszen a  helyi viszo-
nyokat jól ismerőkhöz bizalommal fordulnak régiótársai, 
legyen szó segítségkérésről és nyújtásról, szakmai esz-
mecseréről.  

A leendő „kiscentrumok” olyan origo szerepet is betöl-
tenek már most a megyéjükben, - eddigi  aktivitásuknak 
köszönhetően -, melyekből ötleteket ’csenhet’ a többi 
eMagyarország Pont, de főleg a visszatérő felhasználók, 
a helyi lakosság! 

 

 

 

HASZNOS INFORMÁCIÓK: 

MEGYePONT- TOLNA MEGYE 

Cím: Művelődési Ház -eMagyarország Pont 
7171 Sióagárd, Kossuth u. 1., tel: 74/437-309,                  

email: muvhaz@sioagard.hu, skype: tolna.memop 

eTanácsadó: 

Gergely Judit 

 

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL! 

AUGUSZTUS 20. AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE 
 

Szent István mintául szolgált minden elkövetkező magyar államférfi számára. Utódai nem hoztak törvényt anélkül, 

hogy ne hivatkoztak volna a szent királyra. Ő jelölte ki számunkra azt az irányt, amelyet – leszámítva az idegen hódí-

tások idejét – ezer esztendeje követünk. A magyar nemzet az õ életművének és a kereszténység felvételének köszön-

hetően vált azzá, ami ma is: európai magyar nemzetté. 
 

Európai lett a magyar állam. Ez azt jelenti, nem válhat szét a jó, az igazságos attól, ami törvényes, s attól, ami hasz-

nos. Az uralkodó legyen a rábízott emberek ügyének előmozdítója, az ország haladásának szolgája. Az európai ma-

gyar állam azonban elsősorban magyar volt, elsősorban saját nemzeti érdekeinket tartotta szem előtt. Tudta ugyanak-

kor azt is, hogy azokat, akik külországból érkeznek, s Magyarországot hazájukul választják, szívesen kell fogadnunk, 

hiszen minket erősítenek fegyverükkel éppúgy, mint két kezük munkájával. 
 

Azt mondják, mostanában sok baj van az állammal, s hogy meg kell reformálni. Minden emberi közösségre időről 

időre ráfér a reformáció, a megújulás. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy a magyar állam képviselői minden idő-

ben ilyen elkötelezetten és hatékonyan tudjanak munkálkodni a nemzet javáért, ahogy ezt első királyunk példáján 

láthatjuk! 
 

A mi feladatunk, hogy életünkkel nyomot hagyjunk magunk után. Nyomot hagyjunk gyermekeinkben, unokáink-

ban és mindazokban, akik utánunk következnek. Nyomot hagyjunk Sióagárdon mindazokkal a cselekedeteinkkel, 

mellyel a település fejlődését szolgáljuk, az életünket kellemesebbé tesszük. 
 

Kívánom, hogy hitünk és akaratunk segítségével tudjunk eleget tenni a jövő kihívásainak, mindig és mindenben 

szolgáljuk településünk boldogulását. Ebben segít nekünk Szent István király példája. 

Háry János polgármester 

 

MEGSZÜLETTEK A TERÜLETI EMAGYARORSZÁG KÖZPONTOK! 
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KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ VERSENY 
 

    Immár tizenharmadik alkalommal került megrendezésre egy baráti focitorna,melyen Sióagárd , Soltszentimre és 

Harc csapatai vettek részt. Idén a július 16.-i hétvégén Sióagárd volt e régóta tartó rendezvény házigazdája. A prog-

ram fő célja a sport és a megmérettetés mellett az is, hogy ápoljuk a régen kialakult barátságokat és együtt töltsünk 

egy kellemes hétvégét.  

   Péntek délutántól már szép számmal érkeztek vendégek a focipályára, 

akik, miután felállították a sátraikat egy éjszakába nyúló mulatságon 

vehettek részt. Szombat reggelre már megérkezett minden résztvevő,és 

kezdetét vehette a focitorna. Az irtózatos hőség ellenére azt hiszem 

minden csapat megtette a tőle telhetőt. Az idő múlásával a kinevezett 

szakácsok sem tétlenkedtek , az eredményhirdetés után mindenki asztal-

hoz ült s jó hangulatban fogyasztotta el a finom ebédet.  

   A délutáni szusszanás után aztán este érkeztek a zenekarok, akik élő-

zenével látták el a szórakozni vágyókat; a rendezvény elérte célját,s 

minden kilátogató egy kellemes hétvégét tölthetett el baráti hangulatban 

a focipályán.                                                                           

 
EREDMÉNYEK:  idén Sióagárd csapata hozta el a vándorkupát.                                                                                                                 

1. Sióagárd                                                                   

2. Soltszentimre                                                              

3. Harc                                                      

A torna legjobb játékosa és gólkirálya : Tóth Ferenc  Sióagárd                

A torna legjobb kapusa: Pasztendorf Péter Soltszentimre                                                                                                    

A szervezők köszönetet mondanak mindenkinek, aki segített a program létrejöttében.                                                                                                                                                                                                                     

Írta: Hotter Attila 

SPORTHÍREK 

Augusztusban kezdetét veszi a Tolna megyei labdarúgó bajnokság keleti csoportjának felnőtt és U-19 őszi bajnok-

sága. Bajnoki csapatunk augusztus 22-én lép pályára Tengelic csapata ellen.    

Tolna Megyei Labdarúgó Bajnokság II. o Keleti csoport 
2010/2011. őszi szezon 

1. forduló 2010.08.22.   17.00 Tengelic-Sióagárd 

2. forduló 2010.08.29.   16.30 Sióagárd-Gerjen 

3. forduló 2010.09.05.   16.30 Dunaföldvár-Sióagárd 

4. forduló 2010.09.12.   16.00 Sióagárd-Nagydorog 

5. forduló 2010.09.19.   15.30 Madocsa-Sióagárd 

6. forduló 2010.09.26.   15.30 Sióagárd-Fadd 

7. forduló 2010.10.03.   15.00 Györköny-Sióagárd 

8. forduló 2010.10.10.   14.30 Sióagárd-Mórágy 

9. forduló 2010.10.17.   14.30 Bonyhád-Börzsöny-Sióagárd 

10. forduló 2010.10.24.   14.00 Sióagárd-Pálfa 

11. forduló 2010.10.31.   14.00 Kajdacs-Sióagárd 

12. forduló 2010.11.07.   13.30 Sióagárd-Zomba 

13. forduló 2010.11.14.   13.30 Németkér-Sióagárd 

14. forduló 2010.11.20.   13.00 Dunaszentgyörgy-Sióagárd 

15. forduló 2010.11.28.   13.00 Sióagárd-Bátaapáti 

A BAJNOK CSAPAT 

Torna 
Hölgyek figyelem, lakossági kezdeményezésre tornaklubot szervezünk ősztől a Művelődési Házban. A klub bárki 

számára nyitott, és ingyenes, célja, hogy legalább hetente egyszer aktív és kollektív mozgásra buzdítsuk települé-
sünk asszonyait, lányait. Bővebb információ kérhető Szabó Emese Ágotánál a Zrínyi u. 21-ben illetve a Művelődési 
Házban.  
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PROGRAMSOROLÓ 
 
 

AUGUSZTUS 20.  

SZENT ISTVÁN NAP 

Ünnepi megemlékezés a templomban 
 

Az augusztus 20.-a, nem csak az új 

kenyér ünnepe, hanem államalapító 

királyunkra, Szent Istvánra is ezen a 

napon emlékezünk. 

A Szent István emlékhelyen a Temp-

lomban a 10 órakor kezdődő szentmise 

után kerül sor a megemlékezésre, az új 

kenyér megszentelésére és az azt követő 

agapéra. 

Minden kedves Sióagárdit szeretettel 

vár az önkormányzat és az egyházköz-

ség. 
 

AUGUSZTUS 24.  
KÖNYVBEMUTATÓ 

 

Szeretettel meghívom Önt és Kedves 

Családját 2010. augusztus 24-én 19 

órakor a Sióagárdi Művelődési Ház-

ban tartandó 
 

HÍMZÉSMÚZEUM  

Sióagárd 
 

című könyvem bemutatójára. 
 

A könyvet bemutatja: Szabadi Mihály 

Közreműködik a Sióagárdi Hagyo-

mányőrző Egyesület 
 

Vargáné Kovács Veronika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A könyvbemutató alkalmával a könyv     500 FT 

engedménnyel megvásárolható! 

ÖRÖKSÉGVÖLGY 
 

Huszadik alkalommal rendezték meg az idei esztendőben a Balatoni fel-

vidék aprócska ugyanakkor rendkívül hangulatos falvaiban – Taliándö-

rögd, Öcs, Pula, Monostorapáti, Nagyvázsony, Vigándpetend, Kapolcs -  a 

Művészetek Völgye elnevezésű összművészeti fesztivált.   

Az évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendő és művészeti ága-

it tekintve folyamatosan bűvölő rendezvényhez idén a hagyományőrző 

együtteseket magába tömörítő Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 

is csatlakozott.   A fesztivál ideje alatt az ország valamennyi tájegységének 

együttesei bemutatkoztak; így a Kalocsavidék, Palócföld, Sárköz, 

Galgamente, Rábaköz, Vas megye, és Baranya. 

Mint arról lapunk júliusi számban már beszámoltunk a Sióagárdi Hagyo-

mányőrző Együttes  Alsónyék és Bogyiszló együtteseivel közösen mutat-

kozott be a Művészetek Völgyében július 28-án Kapolcson.  Az egész na-

pos program során a Muzsikás együttes rendhagyó énekóráját követően 

játékra hívtuk a völgy gyerkőceit, illetve táncra a felnőtteket. Délután aztán 

újra benépesült a Muharay-színpad és a nézőtér, igazán hálás közönség 

gyűlt össze, akiket az énektanítást követően a színpompás viseletek bemu-

tatása ejtett ámulatba. 

Az esti műsor méltó megkoronázása volt annak a napnak, a közel két 

órás és igen változatos műsor méltóképpen tükrözte a Sárköz és Sióagárd 

népi – és tánckultúrájának bemutatását. 
 

Bővebb információ: www.muharayszovetseg.hu 
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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 5. 

 

Nyugat-Európa számára a mai napon nagy fordulat állt elő. Ma reggel nyolc órakor 

a Dánia és Hollandia területén lévő németek lerakták a fegyvert.  

Az első híreket még az este húsz óra ötven perckor kaptuk. Az az őrült öröm, ami 

úrrá lett a népen a hír hallatára az határtalan volt. A dán fiatalság ide jött örömében 

a laktanya kapu elé, hogy üdvözöljön bennünket. Örömük óriási volt, pedig ők ideha-

za vannak hazájukban és családjuk körében. Hát akkor mi hazátlanok, idegenbe sza-

kadt magyarok hogyne örülnénk, amikor egy kis lehetőség nyílott a hazatérésünkre. 

Azután ezek a dán hazafiak valószínűleg mulatni mentek, mert éjfélkor újra megje-

lentek kissé spiccesen és egy kis riadótrendeztek. A németek idebent fegyvereikhez 

kapkodtak, este pedig örömükben el akarták dobálni kézigránátjaikat. Ma  reggelre 

ideért a hivatalos parancs, ami a legénység előtt lett felolvasva.  

A fegyverszüneti feltételek szerint a németek ma reggel 8 órakor kezdik meg le-

rakni a fegyvert, május 5-én Koppenhágában és több más repülőtéren angol ejtőer-

nyősök szállnak le és ezek lesznek hivatva a németek lefegyverzésére.  A dánok nem 

szedhetik el a fegyvert a németektől, ha az említett területen oroszok jelennének 

meg, úgy ezek ellen tovább tart az ellenállás. A fegyverszünet úgy látszik csak Angli-

ával van. Hogy a mi sorsunk ezek után mi lesz azt jó volna tudni. A németekkel esünk 

egy elbírálás alá, vagy mint külön magyarokról döntenek e nem tudni. Az a bizonyos, 

ha a dánokon múlna, azok hamar elintéznék az ügyünket, de félő hogy ezeket most 

megkérdezik e. Egyelőre fontos az, hogy ennyire eljutottunk.  

Ezeket a sorokat már délután írom, mert fontosnak tartom az azóta történt esemé-

nyeket leírni. Ezelőtt három órával jött az intézkedés, hogy itt kell hagyni 

Jaergersprist. Igen sajnáljuk ezt az áldott helyet, és azt hiszem mindenki jól eső ér-

zéssel gondol majd vissza rá későbbi életük során. Három órakor jött egy tármondat 

Hillerödből a német ezredparancsnokságról, amelynek értelmében nekünk is oda 

kellett volna menni. De az uraink utána jártak és a zászlóaljparancsnoki parancs sze-

rint holnap reggel 3 órakor indulunk Höveltébe, a németek a lőszert és felesleges 

fegyverzetet már elszállították autóval. A konyhán dolgozó nőket szintén autóra rak-

ták, gázlepellel letakarták és elszállították.  

Ahogy innen a laktanyából látjuk, a dánok ünnepelnek, óriási tömeg tolong a lakta-

nya körül, férfiak, nők és gyerekek.  

A férfiak fel vannak szerelve fegyverekkel. Követelték, hogy a dán zászló legyen 

felhúzva, de a németek nem akarják. El tudom képzelni, hogy mi lesz itt holnap reg-

gel amikor bejönnek a laktanyába, a német sast és a horogkeresztet milyen vadul 

tiporják majd össze. Könnyen lehetséges, hogy a mi hármas halmunkat is szétszór-

ják, de hát ez nem változtat a tényen.  

Jöjjön, aminek jönnie kell, egyelőre bizonyos, hogy mi fogságba kerülünk.  

 

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 
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