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SIÓAGÁRDI BABÁK KIÁLLÍTÁSA 
 

Babakiállítást szervezünk a Művelődési Házban. Célunk, hogy minél 
több sióagárdi népviseleti babát gyűjtsünk össze, mutassunk be. 

 

Kérünk minden „babatulajdonost”, hogy juttassa el hozzánk népviseleti babáját 
2011. június 10-ig a Sióagárdi Művelődési Házba. A babák biztonságos tárolá-
sáról gondoskodni fogunk, és a ugyanolyan becsben tartjuk majd őket arra a kis 
időre, amíg kölcsönkapjuk őket, mint a büszke tulajdonosok. 

 

Keressük a legrégebbi babát! Gyűjtjük a babákról, a készítésükről vagy a 
sorsukról szóló érdekes történeteket. 
 

A babakiállítás megnyitójára a június 17-én tartandó ünnepi testületi ülés 
keretében kerül sor. 
 

Mutassuk meg, tegyük közkinccsé értékeinket!  
 

Bővebb információ a Művelődési Házban kérhető Gergely Juditnál. 

104 - MINDEN PERC SZÁMÍT!!! 
 

Mentő autó jelent meg a minap településünkön, az 
eset nem egyedi,  a mentősök most azonban az  Egész-
ségesebb Sióagárdért Program keretein belül megvaló-
suló tájékoztató előadás végett vonultak ki a helyi óvo-
dába és általános iskolába. 

A  gyermekeknek így közelebbről is alkalmuk nyílott 
megismerkedni  a készenléti kocsival, részletesen átte-
kinthették annak felszereléseit, és beülhettek a volán 
mögé is, mindeközben kérések sokaságát zúdították a 
mentőápolókra, akik készségesen válaszoltak, bízva 
abban, hogy ha egyszer az élet úgy hozza, akkor majd 
tudják, hol és hogyan tudnak segítséget kérni. 

MAJÁLIS 
 

Tavaszköszöntő családi sportnappal köszöntöttük az idei Majálist, április 30-án a középiskolai ballagások ellenére 
szép számmal jelentek meg a kikapcsolódni vágyók az adácsi focipályán. A kispályás labdarúgó versenyen négy csa-
pat mérette meg ügyességét, mindeközben  a gyermekek ügyességi és sor versenyeken mérethették meg tudásukat.  

A mozgás örömére igyekeztünk felhívni a figyelmet a Határ-túra megszervezésével. A 13 km hosszúságú bicikli-
túra az Adács- Nagyszakajtás – Janyai-vár – Sallai-sarok –Gugás- Adács útvonalat érintve zajlott, első nekifutásra 
egy felnőtt csapat és hat gyermek vállalkozott a táv teljesítésére. 

A túrát követően kihirdetésre kerültek a labdarúgó, valamint a sor és ügyességi versenyek eredményei,  majd ze-
nés műsor, és Ínyenckonyha (az Izlelő családbarát étterem jóvoltából) benne reform ételek kóstolója zárta le a napot. 

Az időjárás, most is kegyes volt hozzánk, és ragyogó napsütésben köszönthettük a tavaszt, és május elsejét. 

UTAZHATNAK A  

FECSKÉK! 
 

A Fecske Bábcsoport 2011. 

június 3-4.-én a támogatásoknak 

köszönhetően elutazhat Egerbe a 

XVIII. Gyermekbábosok Orszá-

gos Fesztiválja, ahol Tolna Me-

gyét és egyben Sióagárdot is kép-

viselheti a megmérettetésen. 

 

 

Folytatás a 3. oldalon. 
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FOTÓPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Sióagárdi Önkormányzat a Sióagárd Jövője Alapítvánnyal közösen pályázatot hirdet 
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” 

 címmel.  A pályázat célja, hogy az alkotók fotóikon  olyan sióagárdi épületeket, építményeket, táj- vagy természeti ele-
met, illetve eseményt mutassanak be új, esetleg szokatlan szempontból, amelyekkel az itt élők találkoznak, számukra az 
ismerős, esetleg hagyományos. Fontos szempont, hogy az alkotó a megörökített környezet, esemény egyediségére, szépsé-
gére, sajátos „sióagárdi vonásaira” hívja fel a figyelmet. 
 

Idén először a pályázati kiírásban külön kategóriát hirdetünk  „Sióagárd anno” címmel, melyre  1960. előtt készült ké-
pekkel lehet pályázni az általános  pályázati szempontok szerint. 

A pályázatra beadott összes kép felkerül Sióagárd hivatalos honlapjára. (www.sioagard.hu) 

A pályázaton résztvevő képeket az Önkormányzat a  2011. június  17-én rendezendő Nyárköszöntő ünnepség alkalmával, 
kiállításon mutatja be a Sióagárdi Művelődési Házban. A díjak átadására is a programsorozat keretén belül, ünnepélyesen 
kerül sor. 

Nevezési határidő: 2011. május 27. péntek, 19.00 óra. 
A pályázati anyagok beadásának helye:  Személyesen: a Sióagárdi Könyvtárban,/ Sióagárd, Kossuth utca 2. /  nyitva-

tartási időben vagy  postai cím: Sióagárd Község Önkormányzata, 7171 Sióagárd, Kossuth utca 9. 
A pályázat egyéb feltételei: 
A pályázati anyag beküldését papírképen és elektronikusan is kérjük: a papírképek mérete: 21x 30 cm. (+/ - öt millimé-

ter megengedett eltéréssel). Minden pályamű hátoldalán jól olvashatóan szerepeljen a műalkotás címe, és készítésének 
helyszíne. 

Elektronikus úton:  a konyvtar@sioagard.hu  e-mailcímre, vagy a postacímre  adathordozón (CD,DVD). Ezek formátu-
ma  jpeg - 72 dpi, 800x600 pixel formátum legyen. File-névként az alkotó családi neve összevontan a keresztnévvel, külön 
szóban az alkotás/sorozat címe szerepeljen, például „KovácsJános Templom”. 

A pályamunkák lehetnek egyedi felvételek, és képsorozatok is. Egy-egy sorozat maximum három képből állhat. Egy 
pályázó maximum három képpel vagy sorozattal indulhat, a képek lehetnek színesek vagy fekete-fehérek, kizárólag Sió-
agárdon készült fotókkal lehet pályázni. 

A nevezési díj: 1000 (ezer) forint, melyet az önkormányzat 71900010-10010213 számú számlájára a nevezési határidő-
ig kell befizetni.  A résztvevőknek nevezési lapot kell kitölteniük, és beadniuk. A nevezési lap letölthető Sióagárd honlap-
járól a http://www.sioagard.hu/helyi_palyazatok.html  helyről, vagy személyesen átvehető a könyvtárban, a Művelődési 
Házban vagy a Községházán ügyfélfogadási, nyitvatartási időben.  

A pályázat első három helyezettje, valamint a közönségdíjas fotó alkotója  tárgyjutalomban részesül.  

GUGÁS  GÖDÖR  
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AZ ADAKOZÁSRÓL… 
 

Felemelő volt számomra , hogy a sióagárdi búcsú napján Máger Róbert  paksi plébános  atya  megszentelte  temp-
lomunk  szentélyének -  közelmúltban elkészült -  három színes ablakát. 

Már öt éve ülök szembe ezzel a három ablakkal, melynek megragadó szépsége  kedves volt nekem akkor is , ami-
kor a hiányzó kis szemeket sárga üveg pótolta. A két szélső kép felső része  talán sióagárdi rózsát akar sejtetni  -  a 

középső kép felső részén,  most fedeztem fel, hogy a piros mezőben tündöklő  kis  szentlélek madárka  alakja  alatt 
szép betűkkel rövid  írás is van. Érdeklődtem, de  a  latin szöveget nem tudta senki megmondani számomra mit je-
lent. Pontosabban  biztosan tudják többen is, csak nem jutottam el ahhoz a sióagárdi őslakoshoz, aki ennek a történet-
nek elmondhatta volna a  részleteit. Az ablakok nagyon szépek lettek. Készítője: Duba Károly bátaszéki 
üvegesmester. 

Két éve született  az  elhatározás, hogy a templom felépítésének   125. éves évfordulója tiszteletére és  ünnepi  al-
kalmára készülve, a falu lakóinak, a templom katolikus híveinek támogatásával  az ablakok felújítására gyűjtünk.  A 
falu civilkezdeményezésének élére Finta Mihályné Pötyike állt és én mint új sióagárdi, mellé álltam és nagy öröm-
mel ismertem meg a templomért,  a falu értékeinek gyarapításáért tenni akaró sióagárdiakat.

Élményeim és örömteli perceim-óráim számosak voltak  az adakozás  közel két éve alatt. Az idősebbek és a fiata-
labbak is mesélték  a történeteket, hogy pl. a falu temploma milyen rövid idő alatt épült fel, még az asszonyok is 
hordták a  téglát a fejükre tett kosárral….. 

A sióagárdi ember ma is  szereti faluját és templomát, mindennapjaiban  a  vallás és a hitélet  gyakorlása  - a falu 

kisebb és nagyobb ünnepein, de a  hétköznapjain - is tapasztalható.   Számomra megható  volt, hogy egyetlen olyan 
házban nem voltam, ahol a templom ügyének elmondását követően valaki is visszautasított volna. Szívesen vették a 
tájékoztatást,   örömmel hallgatták meg a rövid és hosszabb távú elképzeléseket, javasoltak, lelkesedtek, elmondták 
persze azt is, ami  esetleg nem tetszett, de a bizakodás  és a bennünk vetett  bizalom kísérte utunkat .  Ki - ki  tehetsé-
ge és lehetősége  alapján adott támogatást az ablakok felújításához,  így mintegy 1.136.000.- Ft  gyűlt össze. Az Egy-
házközség a katolikus hívek templomi adományaiból egészítette ki a felújítás költségeihez szükséges összeget. 
 

Márk IV. 24-25. 

Aztán így szólt : / Jézus/:  Figyeljetek arra,  amit  hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nek-
tek is, sőt, adnak is hozzá. Mert akinek van, még kap is hozzá, akinek pedig nincs, amije van, azt is elveszik tőle. 
Köszönjük minden adományozó támogatását! 

                                                                                                      Kabarcz Katalin 

UTAZHATNAK A FECSKÉK! 
 

A Fecske Bábcsoport 2011. június 3-4.-én a támogatásoknak kö-
szönhetően elutazhat Egerbe a XVIII. Gyermekbábosok Országos 
Fesztiválja, ahol Tolna Megyét és egyben Sióagárdot is képviselheti 
a megmérettetésen. 

A versenyen a 19 megye legjobbjai mutathatják be műsorukat, 
melyet szakértő zsűri értékel és díjaz. A csoport Devecsery László: 
Hárman egy szoknyában…, avagy a különleges királyi rendelet című 
darabját fogja bemutatni, re-

méljük nagy si- kerrel. 

A darab asztali bábjáték tech-
nikával készült, melyhez a bá-
bokat, a kelléke- ket és a díszle-
teket a csoport készítette, ez-
zel is csökkentve a kiadásokat, 
mivel a bábok és egyéb kellékek 
e l k é s z í t e t é s e szakemberrel 

nagyon drága lenne. 

Ezúton szeretnénk megköszöni Mindenkinek, aki támogatta a 
Fecske Bábcsoport munkáját és ezáltal lehetővé tették a csoportnak, 
hogy elutazhasson Egerbe a XVIII. Gyermekbábosok Országos Ver-
senyére.   Kozma Erzsébet csoportvezető 

HÍREK A TEHETSÉG BOLYGÓRÓL  
-KÍVÁNCSI LÁDA PROGRAM 

 

Örömmel tudatjuk, végre megkezdődött a 
könyvtár belső átalakítása a várva várt pályá-
zati pénzből. Straubinger Tamás szép, új bú-
torokat készített: asztalokat, szekrényeket, 
polcokat, így a belső átrendezés során a Te-
hetséggondozó sarkunk is lassan elkészül. Az 
új szőnyegek is megérkeztek, és a foglalkozá-
sokhoz szükséges eszközök, anyagok beszer-
zése is folyamatban van. Köszönet mind-
azoknak, akik támogatták a program megva-
lósulását!  

A jelentkező gyerekek létszáma a fejlesztő 
foglalkozásokat tekintve három csoport indí-
tását tette lehetővé: egy iskolai és két óvodás 
csoportban zajlik a tehetséggondozás.  

A program várhatóan az iskolai tanév vé-
géig befejeződik, az óvodásokkal pedig júni-
us végéig találkozunk a megújult könyvtár-
ban! 



 4 SIÓAGÁRDI KRÓNIKA V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 

SPORTHÍREK 

Megkérünk minden ingatlan tulajdonost, hogy a házuk előtti járdarészt 2 m magasságig és járda szélességig 
szíveskedjenek akadály mentesíteni a növényzettől, ezzel segítve a gyalogos forgalom visszaterelését az úttestről. 

A munkálatokat szíveskedjenek május 31.-ig elvégezni. Akinek nincs rá lehetősége, ott a hivatal ez időpont után 

elvégzi és a munkálatok díját kiszámlázza.      Máté Csaba, falugondnok 

16. forduló     Sióagárd-Tengelic 2:2 (0:2)       2011.03.06. 
 

Sióagárd: 60 néző, vezette: Albert 
Sióagárd:  Szegletes - Dombi, Czinege (Lépő), Domokos, 
Páli – Győrfi G. (Katona), Horváth P., Orosz, Vajda – Ker-
tai, Tóth A., Edző: Simon Ferenc 
 

4. percben megszerezték a vendégek a vezetést. Szép táma-
dás végén, a jobb oldalon kiugró támadó a hosszú sarokba 
lőtt, 1:0. 
25. percben a vendégjátékos balról befelé cselezett, a védők-
ről a labda középre pattant és a berobbanó csatár a jobb sa-
rokba lőtt. 0:2. 
50. percben Domokos középről kapura fejelt és Tóth A. a 
hálóba csúszott, 1:2. 
83. percben Horváth P. az átívelt labdát jobbról kapásból a 
hosszú sarokba lőtte, 2:2. 
Összefoglalva: A gyorsan bekapott két gól megfogta a hazai 
csapatot, és csak nagy küzdelemben tudta az egy pontot 
menteni. 

Góllövők: Tóth  A., Horváth P. 
Jók: Domokos, Horváth P., Tóth A. 
Ifi: könnyű 13:1-es győzelmet aratott 

 

17. forduló    Gerjen-Sióagárd 4:3 (1:2)        2011.03.13. 
 

Gerjen: 130 néző, Vezette: Rácz 

Sióagárd: Szegedi - Dombi (Bogáncs), Orosz, Domokos, 
Lépő (Páli) – Vajda (Felkert), Horváth P., Tóth F., Győrfi 
Sz. (Czinege) – Kertai, Tóth A., Edző: Simon Ferenc 
 

14. percben Tóth F-Győrfi Sz. volt a labda útja, utóbbi bal-
ról középre adott, Kertai levette a labdát és a jobb sarokba 
lőtt, 0:1. 
24.perc Lépő eladta a labdát, a vendég támadó végig vitte a 
jobb oldalon és a beadást váró Szegedi mellett a bal sarokba 
lőtt 1:1 

50. perc Dombit lefutották a bal oldalon és a támadó a hosz-
szú sarokba lőtt, 2:1. 
59. perc Horváth P. jobb oldali szögletét Orosz levette, majd 
fordulásból a jobb sarokba lőtt, 2:2. 
63. perc a jobb oldalon kiugratták a hazai támadót, ő közép-
re adott és az üresen hagyott csatár a jobb sarokba lőtt 3:2. 
86. perc Bogáncs kezére pattant a labda a 16-oson belül, a 
bíró 11-est adott, amit a hazai játékos a bal sarokba lőtt, 4:2. 
89. perc Kertai 22 m-es szabadrúgásból a jobb sarokba lőtt, 
4:3. 

Összefoglalva: A sok hibával játszó csapatunk egy nyerhető 
mérkőzést veszített el. 
Góllövők: Kertai (2), Orosz 

Jók: nem lehet senkit kiemelni a csapatból 
Kiállítva: Tóth F. a 88. percben 

Ifi: 3:2-re kikapott 

18. és 19. forduló Dunaföldvár valamint Nagydorog visz-
szalépése miatt elmaradt. 
 

20. forduló      Sióagárd-Madocsa 2:2 (0:0)     2011.04.03. 
 

Sióagárd: 150 néző, Vezette: Weitner 
Sióagárd: Szegedi - Dombi, Tóth A., Domokos, Páli - Vaj-

da (Czinege), Orosz, Horvát P., Győrfi Sz. (Schmidt) – 
Győrfi G. (Somogyvári), Kertai, Edző: Simon Ferenc 
 

34. percben orosz jól indította Kertai, aki 20 m-ről nagy gólt 
lőtt a jobb felső sarokba, 1:0. 
64. percben kapu előtti lemaradás után a védőink röviden 
szabadítottak fel, a madocsai játékos középre gurított és a 
berobbanó támadó a hálóba bombázott, 1:1. 
65. perc. Jobb oldali beívelés után a szabadon hagyott ven-
dégtámadó a bal sarokba fejelt, 1:2. 
92. perc kapu előtti lemaradás után Czinege keresztbe emel-
te a labdát, és Kertai kapásból a léc alá lőtt, 2:2. 
Összefoglalva: A játék nélkül kimaradt két hét éreztette ha-
tását, csapatunk bizonytalanul játszott, de nagy küzdelem-
ben a hosszabbításban lőtt góllal sikerült 1 pontot itthon 
tartani. 

Góllövők: Kertai (2) 

Jók: Szegedi, Domokos, Orosz, Kertai 

Ifi: 3:1 (0:1)-re győzött 
 

21. forduló        Fadd-Sióagárd 1:2 (1:1)       2011.04.09. 
 

Fadd: 150 néző, vezette: Minker 
Sióagárd: Szegedi - Dombi, Tóth A., Domokos, Páli – Hor-

váth P., (Smidt), Orosz , Vajda (Felkert), Győrfi Sz.- Dusa 

(Győrfi G.), Kertai, Edző: Simon Ferenc 
 

16. perc Győrfi Sz. jól indította Kertait, aki balról átívelt a 
másik oldalra és Orosz 16 méterről kapásból a jobb sarokba 
bombázott, gyönyörű gól volt, 1:0. 
18. perc A jobb oldali hazai csatárt indították, aki befelé 
cselezett és az asszisztáló védőink között a jobb sarokba lőtt, 
1:1. 
66. perc Kertait indították, ő a 16-oson belülről visszapasz-
szolt és a befutó Győrfi G. okosan a bal sarokba passzolt, 
1:2. 
Összefoglalva: csapatunk nagyon fegyelmezetten és nagyon 
jól játszott, rengeteget futottak a játékosok és állandó ve-
szély alatt tartották a hazai kaput. Megérdemelten győztek a 
nagyon jó Fadd otthonában  
Gól: Orosz, Győrfi G., 
Jók: Szegedi, Orosz, Győrfi g., Kertai 
Ifi: 4:0-ra kikapott 

 

Tudósító: Finta Mihály 
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PROGRAMSOROLÓ 
 

Május 28. 9 00  

GYERMEKNAP AZ ISKOLA 

UDVARÁN 
 

Programok: légvár, arcfestő, sor és 
ügyességi versenyek, habparti 
 

Június 17.  
NYÁRKÖSZÖNTŐ, ÜNNEPI 

TESTÜLETI ÜLÉS 

 

Június 18.  
XVII. SIÓ-MENTI ORSZÁGOS 

HALFŐZŐ VERSENY 

ARATÓVERSENY 
 

2011. július 2-án hagyományteremtő és megtartó céllal Aratóversenyt szerve-
zünk Sióagárdon. A rendezvény a korábban megszokottaktól eltérően most már 
a Duna-híd elnevezésű Folklórfesztivál részeként kerül megrendezésre, önálló 
programként, a tervezettek szerint váltott évben a szüreti vigadalommal.  (Páros 
évben szüreti vigadalom, páratlan évben aratónap) 

Az aratónap az aratócsapatok gyülekezőjét követően reggelivel indul, majd a 
délelőtti aratást ebéd, és gálaműsor követi majd. 
 

Kérjük adják tovább ismerőseiknek, hogy aratóverseny készülődik Sióagár-
don, a részletekről a folyamatosan tájékoztatjuk a nagyérdeműt! 

 

Április 15-én véradást szerve-
zett a Magyar Vöröskereszt Tol-
na megyei szervezete a Művelő-
dési Házban.  

A véradáson 21 fő jelent meg. 

DRÁMA TÁBOR  
SIÓAGÁRDON 

 

Felnőtt: 
1. helyezett Takács József 6020 pont 
2. helyezett Németh Attila 4340 pont 
3. helyezett Danóczy Nándor 2360 pont 
4. helyezett Takács Krisztián 2350 pont 
5. helyezett Pósz József 2130 pont 

Gyermek:  

1. helyezett Schüller Márton 240 pont 
2. helyezett Schüller Anna 60 pont 
 

Ifi: 

1. helyezett Kósa Kevin 3210 pont 
2. helyezett Vass Gábor 200 pont 

HORGÁSZVERSENY 
 

2011. április 16-án tartotta horgászversenyét a Sióvölgye Horgász Egyesület 
Sükösdön, a versenyen az alábbi eredmények születtek:

NYÁRKÖSZÖNTŐ ÉS 

 XVII. SIÓ-MENTI ORSZÁGOS HALFŐZŐ VERSENY 
 

 

Kedves Olvasók! Újra eltelt egy év, és  készülhetünk a Nyárköszöntő ünnep-
ségsorozatra.  

Idén rendhagyó módon egy hétvégére esik a Nyárköszöntő és a Sió-menti 

Országos Halfőző verseny, mely dátumát tekintve 2011. június 17-18. 

A rendezvénysorozat az ünnepi testületi üléssel veszi kezdetét június 17-én, 
pénteken, melyet kiállítás megnyitó és a fotópályázat eredményhirdetése előz 
meg a Művelődési Házban.  Az ünnepi testületi ülésen átadásra kerül a Sióagár-
dért Emlékérem, a Sióagárd Díszpolgára, valamint a Sióagárd Bora kitüntetések, 
ezt követően pedig  ünnepi műsor, majd állófogadás lesz. 
 

Másnap, vagyis június 18-án a Leányvárban folytatódik az ünnepség a XVII. 
Sió-menti Országos Halfőző versennyel, melyre ráépítjük a korábban megszo-
kott falunapi programokat. A versenyen várható programok sorában szerepel az 
egész napos játszófertály  a gyermekek számára,  idén is meghirdetjük a Vizek, 
halak, borok című vetélkedőt, a délutáni eredményhirdetést megelőzően hagyo-
mányőrző együttesek bemutatkozására kerül sor, a nyertesek kihirdetése után 
pedig, koncertre majd az esti óráktól  nosztalgia bulira invitáljuk a részvevőket. 

Az idei évben indult egészségprogramunkat a halfőző versenyen folytatjuk, 
az egészségsátorban szűrővizsgálatokkal várjuk az érdeklődőket egész nap. 

A halfőzőversenyt színesítik a több helyszínen zajló események, ahogy a népi 
hangszerkészítő, és Kádár Ferkó vándor fotográfus is.  

Idén is várjuk azon tanyatulajdonosok jelentkezését, ahol vendég étkeztetést, 
és borkóstolást vállalnak.  
 

Az eseményről folyamatos tájékoztatást adunk, bővebb információ a Művelő-
dési Házban kérhető! 
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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 és 15-19 óra 

Péntek: 8-14 

 

Falugazdász fogadóórája 

Szerda: 8-12 és 13-16 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 

Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő.: Gergely Judit, megjelenik: 
havonta;  szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu,         
web: www.sioagard.hu 

NAPLÓTÖREDÉKEK 
 

1942. június 22-én hétfőn már messze bent jártunk a Pinszki mocsarak között, a szegénység igen 
nagy lehet, ahogy látjuk. Ez a rész már Fehéroroszország és igen veszedelmes vidék, sokszor megesik, 
hogy világos nappal megtámadják a vonatokat vagy állomásokat. 

Este 7 órakor értünk végcélunkhoz Rjesicára és kirakodtunk. A kirakodás egyszerű volt és gyorsan 
ment, mert a zsidó munkásszázad már várt ránk. A kocsink nem bírt mindent elvinni és mivel már este 
volt nem is jött vissza, így aztán én,  a Szemes Miska,  aki zombai volt, és az öreg Csanádi Pista bácsi 
(1908 Sárpilis) itt maradtunk az állomáson a holmit őrizni. Természetesen nemcsak mi maradtunk, ha-
nem a nagyobb egységektől is, melyeknek jelentős számú felszerelése volt, fegyverzet nem maradt 
kint. Az éjszaka elég hűvös volt, reggel aztán jött a kocsi, felpakoltunk és mentünk a szállásunkra. 
Rjesica az első orosz (fehérorosz) város, amit közelebbről megismertem. Az utcák kövezete nagy ter-
méskő, de a gyalogjárdák deszkából vannak. Amint mondták a város 40.000 lakosú, de rendes épület 
nem igen van. 

Egy kétemeletes iskola felében vagyunk elszállásolva, szép új épület. A padláson a sok lim-lom között 
rengeteg orosz puskalőszert és katonai felszerelést találtunk. Itt csak pár napig leszünk, az utcára csak 
négy-öt fős csoportokban szabad kimenni, csőre töltött puskával. 

Pár nappal ezelőtt pokolgépmerénylet történt a város polgármesterénél, aki meghalt; egy német 
őrnagy, aki vele volt, pedig megsebesült. 

Az egyik napi kimenőnk alkalmával meglátogattuk a huszárszázadot a város melletti erdős részen. 
Nekem voltak ott földijeim Balogh Feri (1913) és Neumann Péter (1912), olyan fegyelem volt náluk, hogy 
még pár szót is alig lehetett váltani velük. 

Fürdőben is voltunk az egyik napon, a városnak kettő modern fürdője van. Útközben láttuk az egyik 
templomot amit gőzmalomnak rendeztek be.  Úgy látszik a szovjet a városi népet előtérbe helyezte, 
mert a városban három mozi van, ezek most természetesen német filmet játszanak. 
 

1942. június 26-án pénteken elhagytuk ezt a várost, a napokban emlegették hogy kb. 650 km-t kell 
gyalogolunk és valahol Kurszk körül leszünk majd. Most láttuk csak meg igazán, hogy mekkora ez a 
város, de nagy sokára kiértünk a Dnyeper hídjára. Szép új hosszú fahíd kb. fél km- hosszú, mindkét 
végén német őrség van.  A nap hevesen tűz ránk, a háború nyomai meglátszanak, az egyik helyen föld-
be ásott hosszú fenyőket láttunk, ezek harckocsi akadályok voltak. Azon felül mindenütt elszórt fegyve-
rek, és fegyver részek vannak.  Ezen az útszakaszon láttuk először egy magyar katona sírját, majd késő 
délután letáboroztunk egy szép, erdős szigetes részen, és sátrat vertünk éjszakára (két sátorlapból). 
Sátortársam e naptól a Dumpler Szepi, zombai fiú, őrvezető.  Másnap reggel a korai ébresztő után indul-
tunk tovább.  Szép erdőségen mentünk keresztül, nagyon meleg van, óriási menetteljesítményt hajtot-
tunk végre, meg is lettünk érte dicsérve. 

Gomelba vagyunk elég nagy orosz (fehérorosz) város, piros téglás laktanya udvaron vagyunk elszállá-
solva, de csak éjszakára. A városon nagyon meglátszanak a háború nyomai, egész utcasorok vannak 
lebombázva. 
 
1942. június 28. vasárnap 

Reggel négy órakor indultunk el Gomelból, az útirányt egészen délnek vettük, Oroszországnak ez a 
része már valamivel különb, mert ez az útvonal valamikor elég jól ki volt építve, azonban az út mentén 
egyre több a géproncs közös sír és eldobált rossz orosz fegyverek találhatók. Meleg van ma is, de sze-
rencsére szép lombos erdő közt haladunk és így tűrhető a hőség. 

Délben megállunk egy szép kis patak partján, letáborozás után azonnal megmosakszunk, mert itt van 
víz bőven és tiszta. Ivóvizünk azonban nagyon kevés és rossz ízű. A falu, aminek a nevét mi nem is 
tudjuk, csak néhány házból áll, persze az is fából. 

Mikor ezeket a sorokat írom, épp szolgálatban vagyok, mert ez már pár hónapja így van, rám mindig 
vasárnap délben kerül a napos szolgálat, már itthon Tolnán is így volt. Délután,  amikor le akar menni a 
nap nagyon meleg van, de mihelyt lemegy, nagyon hűvös lesz, olyannyira, hogy éjjel a szolgálat kö-
penyben elviselhető még Páter-Pál éjszakáján is. Az éjszakák igen rövidek, este 9-ig harmonikaszó 
mellett dalolgatunk és tábortüzet gyújtunk. 

Ilyen alkalmakkor más egységektől is jönnek hozzánk bajtársak, ma este a raj parancsnok és az alez-
redes úr is itt volt egy ideig. 

 
Írta: Fejős János 


