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GÖDÖRÜNNEP 

Augusztus 19-én 18.00 órától ismét 

Gödörünnep a Zrínyi utca végén, a 

tavalyihoz hasonlóan főzéssel, grille-

zéssel, kötélhúzással, bátorságpróbá-

val… 

 

 Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

 

A Zrínyi ucca lakói 

PECA-TÁBOR FADD-DOMBORIBAN 
 

2011. július 12-től öt napon át a Fadd-Dombori gyerektábor adott helyt 

a Megyei Horgászegyesület szervezésében lebonyolított horgász tábornak. 

A Sióagárdi Horgász Egyesület támogatottjaiként ketten vettünk részt a 

táborozáson, húgom, és én. 

A tábor célja az volt, hogy új ismereteket szerezzünk a horgászatról, 

ennek megfelelően a napjaink úgy voltak beosztva, hogy minden fontos 

dologra jusson időnk. Reggel 8 órakor reggelivel kezdtünk, utána szerelni, 

csomózni, a pecabotokat karbantartani tanultuk, majd délben ebédeltünk 

és délután 3-tól 6-ig pecáztunk, gyakoroltunk, vacsora után pedig – mivel 

végig nagyon jó idő volt-fürödtünk. Gyakorolni azért kellett, mert szerdá-

tól kezdve minden délután versenyeken vettünk rész. 
 

Folytatás a 2. oldalon 

SIÓAGÁRDI ARATÓÜNNEP 
 

Nyolc aratócsapat részvételével zajlott le az 

aratóverseny július 2-án.  

A megmérettetésen Kecel, Szekszárd-Újváros, 

Alsónyék, Bogyiszló és Sióagárd aratócsapatai 

képviseltették magukat. A versenyen szakértő zsű-

ri felügyelte és bírálta az aratás folyamatát, a bírá-

lat több szempont szerint zajlott.  

Pontozták a csapatok megjelenését, a vágott 

tarló magasságát, a kéve tömörségét, a kepe tájolá-

sát. stb.  Az idő ezen a versenyen mondhatni az 

utolsó szempont volt, hiszen a cél a kijelölt terület 

learatása volt, lehetőleg balesetmentesen. 
 

Folytatás a 2. oldalon 

NÉPSZÁMLÁLÁS 2011. 
 

A 2011. évi népszámlálásra október 1. és 31. között kerül sor. Ez a teljeskörű lakás- és személyösszeírás azonban 

egy meghatározott „eszmei időpontra”, - október 1. napjára - vonatkozóan készít állapotfelvételt.  

A Központi Statisztikai Hivatal kiemelt feladata a statisztikai törvényben is deklarált, időközönkénti népszámlálás-

ok végrehajtása. A 2011. évi népszámlálás azért is különleges, mert az Európai Unió összes országában első alka-

lommal kötelezően ugyanabban az évben tartanak népszámlálásokat. A népszámlálás feladatokat a településeken a 

jegyzők a vonatkozó jogszabályok alapján, a KSH szakmai irányításával látják el. A népszámlálási kérdések egyik 

része a lakásokra vonatkozik, másik része pedig a személyekre. A népszámlálási kérdésekre törvényi felhatalmazás 

alapján a válaszadás kötelező, kivételt képeznek ez alól az úgynevezett szenzitív (érzékeny) kérdések, amelyekre a 

válaszadás önkéntes. (nemzetiség, anyanyelv, vallás, tartós betegség, fogyatékosság.) 
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SIÓAGÁRDI ARATÓÜNNEP 
 

Méltán lehettünk büszkék településünkre,hiszen az 

idei versenyen három helyi aratócsapat is indult; Ódor 

József valamint Katus József csapata képviselte a ta-

pasztaltabb aratókat, míg Horváth Bence és csapata az 

ifjabb generációt. A versenyt követően aratóünnepi gála-

műsor szórakoztatta a nagyérdeműt. 
 

A verseny a következő eredménnyel zárult: 

1. Ferger János és csapata , Szekszárd, Újváros 

2. Ódor József és csapata, Sióagárd 

3. Kátai-Tóth Imre és csapata, Kecel 

4. Katus József és csapata, Sióagárd 

5. Horváth Bence és csapata, Sióagárd 

6. Márkvárt János és csapata, Szekszárd-Újváros 

7. Nyúl Ferenc és csapata, Bogyiszló 

8. Bárdos János és csapata, Alsónyék 

FALUGAZDÁSZ 
 

Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a falugazdász foga-

dóórája módosult. 

Helyettes falugazdász: Nagy Adrienn 

Fogadóóra: szerda 10 és 12 óra között 

NÉPSZÁMLÁLÁS 2011. 
 

Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén megjelennek. A népszámlálásról szóló törvény 
biztosítja, hogy a népszámlálás során felvett adatok a későbbiekben ne legyenek összekapcsolhatóak az adatszol-
gáltatókkal.  

A kitöltött népszámlálási kérdőívek összegyűjtése, feldolgozása szigorú rendben történik. A népszámlálás célja, 
hogy a lakások és a népesség összetételéről, legfontosabb jellemzőiről kapjunk információt, éppen ezért a népszám-
lálási kérdőíven nem szerepel a válaszadó neve. 
A kérdőívek háromféle módon válaszolhatóak meg: 

interneten, az elektronikus kérdőív kitöltésével;  

papír kérdőíven, önálló kitöltéssel;  

interjú keretében, számlálóbiztos segítségével. 

A népszámlálás előkészületei Sióagárdon is javában folynak. Az aktuális tudnivalókról folyamatosan tájékoztatást 
nyújtunk majd, bővebb információ a www.nepszamlalas.hu oldalon olvasható. 

        dr. Varga Katalin körjegyző 

PECA-TÁBOR FADD-DOMBORIBAN 
 

Az első versenyszám célba dobás volt, a horgászbottal kellett egy szabvány méretű súlyt egy céltáblába lendíteni. 

Ahányas körbe találtunk annyi pontot kaptunk. 

Csütörtökön délelőtt tesztet kellett írnunk, ami az elmúlt évek versenyeiről és a halak felismeréséről szólt. Pénte-

ken pedig 3 órás pecaverseny volt. 3 kiló etetőanyagot és megfelelő mennyiségű csontit kaptunk. Mindenki tudásá-

nak legjavát igyekezett adni, igyekeztünk minél több és minél nagyobb zsákmányhoz jutni. Szombaton az elért ered-

ményeket összesítették és ez alapján hirdettek győztest. 

Mi sok tapasztalattal gazdagodtunk, néhány apróságot is nyertünk, de a legfontosabb volt, hogy új ismerősöket, 

pecázást kedvelő fiatalokat ismerhettünk meg, és az újdonságokat ezen túl a Sión való horgászatban hasznosítani 

tudjuk. 

Köszönjük a Sióagárdi Horgászegyesületnek, hogy támogatásával segítette a táborban való részvételünket. 

     Schüller Márton, Schüller Anna 

PROGRAMSOROLÓ 

 

Kedves Olvasók! Mivel javában tart a nyár, lassan 

már a végére is érünk. A helyi programok jó része már 

lefutott, most a nyári táborozások, nyaralások időszaka 

van. A július hónap hátralévő napjaiban még játszóház 

és filmklub várja a gyermekeket.  
 

Soron következő programjaink augusztus hónapban: 
 

Augusztus 19. 18 óra 

Gödörünnep a Zrínyi utca végén 
 

Augusztus 24.  

Anyatejes Világnap a Művelődési Házban 

A programról hamarosan részletes tájékoztatást 

adunk! 
 

Augusztus 27. 

Nyárzáró Családi Sportnap a Adácsi focipályán 

BABAKIÁLLÍTÁS 
 

 A Nyárköszöntő alkalmából meghirdetett babakiállí-

táson résztvevő népviseleti babákat tulajdonosaik elvihe-

tik  július 26-tól a  Művelődési ház nyitvatartási idejé-

ben.  

http://www.napszamlalas.hu
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24. FORDULÓ   2011.05.01. 
 

Sióagárd-Bonyhádbörzsöny  6:1 (3:0) 
 

Sióagárd: 70 néző, Vezette: Sörös J. 

Szegedi-Dombi, Tóth A., Domokos, Páli-Vajda (Sólyomvári), 

Orosz, Tóth F., Győrfi Sz. (Győrfi G.) – Kész, Kertai 

Edző: Simon Ferenc 
 

A 9. percben Domokos ívelt előre, Orosz a 16-oson belül mel-

lel maga elé tette és a hálóba emelt. 1:0. 14. percben Kész adott 

be jobbról, Kertai visszapasszolt Tóth F. elé, aki egy lövő csel 

után jobbal a hosszú sarokba lőtt. 2:0. 42. percben kapukirúgás 

után a védők megtorpantak, Kész jó ütemben rajtolt a labdára, 

elhúzta a kifutó kapus mellett és az üres kapuba lőtt. 3:0. 

A második félidő is gyors góllal kezdődött.  A 48. percben 

Páli ívelt előre, Kertai Kész elé passzolt, aki kiugrott a védők 

közül és ballal a bal sarokba lőtt. 4:0. 63. percben ismét Páli 

ívelte keresztbe a labdát, Kész Kertai elé emelt, aki a bal sarok-

ba lőtt. 5:0. A 75 percben szépítettek a vendégek, Sólyomvári 

buktatta a 16-on belül a kitörő támadást, 11-es. A bűntetőt a 

vendégek értékesítették. 5:1. 

81. percben Tóth F, Kész, Orosz, Kertai adogatás után, Kertai 

lőtt az üres kapuba 6:1. 
 

Összefoglalva: A csúszós talajon is magabiztosan és jól ját-

szott csapatunk. Szebbnél-szebb gólokat lőve szórakoztatta a 

kisszámú közönséget. 
 

Góllövők: Orosz, Tóth F., Kész (2), Kertai (2) 

Jók: Tóth A., Páli, Orosz, Tóth F., Kész. 

Ifjúsági csapatunk a vesztésre álló mérkőzést megfordítva 

győzött 4:2 (1:2) 

 

25. FORDULÓ  2011.05.08.  
 

Pálfa-Sióagárd   4:2 (2:0) 
 

Pálfa: 120 néző,  

Sióagárd: Szegedi-Dombi, Tóth A., Domokos, Páli (Czinege) 

– Vajda, Tóth F., Orosz, Győrfi Sz. (Lehr) – Kész, Kertai 

Edző: Simon Ferenc 
 

26. percben Pálitól elvették a labdát a felezővonal körül, a 

kitörő csatárt Szegedi elütötte a 16-oson belül. A bíró Szegedit 

kiállította és 11-est adott, amit a vendégek a balra vetődő kapus 

mellett a kapu közepébe lőttek. (A kiállított Szegedi helyére az 

ifi kapus Lehr állt be, de Győrfi Sz.-ot le kellett cserélni)      

44.percben ismét védelmi hiba történt és máris 2:0-ra vezet-

tek a hazaiak. 47. percben Vajda jobbról adott középre, a labda 

a védőkről Orosz elé pattant, aki 20méterről szép gólt lőtt a 

jobb sarokba 2:1. 57. percben Vajda szögletét a vendég védők 

röviden fejelték ki és Kész 16 méterről kapásból a bal kapufára 

lőtte a labdát, amely a hálóba pattant. 2:2 

74. percben egy jobb oldali vendég leadásra Dombi olyan 

szerencsétlenül érkezett, hogy melléről a hálóba pattant a labda. 

Öngól 3:2. 

86. percben egy jobb oldali szabadrúgás után a védőkről le-

pattanó labdát a hazai támadó 6 méterről fordulásból a jobb 

sarokba lőtt. 4:2 
 

Összefoglalva: Megnyerhető mérkőzést veszített el csapa-

tunk, nagy védelmi hibáknak és a balszerencsének köszönhető-

en. 
 

Gól: Orosz, Kész 

Jók: Vajda, Orosz, Tóth F 

Ifjúsági csapatunk: magabiztos 6:2 arányú győzelmet aratott 

 

26. FORDULÓ 2011.05.15.  
 

Sióagárd-Kajdacs 3:0 (1:0) 
 

Sióagárd: 110 néző, Vezette: Weitner 

Sióagárd: Szegletes-Dombi, Tóth A., Domokos, Páli – Vajda, 

Tóth F., orosz, Győrfi Sz. (Czinege) – Kész, Kertai, Edző: Si-

mon Ferenc 
 

42. perc: Jobb oldali szöglet után a labda a túlsó oldalra szállt 

és Orosz jobbal kapásból gyönyörű gólt rúgott a bal felső sa-

rokba, 1:0. 

85. perc: Tóth F. bal oldali szabadrúgását Kertai fejjel a bal 

sarokba csúsztatta, 2:0. 

88. perc: Kész 20 méterről, baloldalról lőtt, a kapus csak ki-

ütni tudta a labdát, és a befutó Kertai a bal sarokba passzolt, 

3:0. 

Góllövők: Orosz, Kertai, Jók: Tóth A., Tóth F., Orosz, Kész 

 

Összefoglalva: csapatunk sok hibával játszott, így a lelkes ven-

dégek az utolsó öt percig nyílttá tudták tenni a mérkőzést. 

Ifjúsági csapatunk: 3:1 (1:1)-es vereséget szenvedett hazai 

pályán 

 

27. FORDULÓ 2011.05.22.  
 

Zomba-Sióagárd 2:2 (1:1) 
 

Zomba: 70 néző, Vezette: Balipap 

Sióagárd: Szegletes-Dombi, Tóth A., (Lépő), Domokos, Páli – 

Vajda (Sólyomvári), Tóth F., Orosz, Győrfi Sz., (Tarlós) – 

Kész, Kertai . Edző: Simon Ferenc 

 

A 2. percben jobb oldali szabadrúgás után Kertai elé került a 

labda, lövése a védőkről Győrfi Sz. elé pattant és ő kapásból 

ballal a bal alsó sarokba bombázott. 0:1. 

A 8. percben a zombai csatár balról befelé cselezett és jobbal 

nagy gólt lőtt a jobb fölső sarokba, 1:1. A 78. percben védel-

münk fellazult, senki sem támadott ki, és a korai támadó 20 m-

ről nagy gólt lőtt a jobb felső sarokba.  2:1. 

A 89. percben szöglet után röviden mentettek a zombai védők a 

labda Sólyomvári elé került és ő egy állítás után a jobb sarokba 

lőtt. 2:2. 

Összefoglalva: gyorsan megszerezte a vezetést csapatunk, és 

ennek lélektani előnyét nem használta ki. Hagyta az ellenfelet 

magához térni, így végül örülni kellett a döntetlennek. 

Góllövők: Győrfi Sz., Sólyomvári 

Jók: Tóth F., Orosz., Kész 

Ifjúsági csapatunk a végén kapott góllal 2:1 (0:0)-es vereséget 

szenvedett. 

Írta: Finta Mihály 

SPORTHÍREK 
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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 
 

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 
 

1942. július 14. kedd 
Egy kis orosz (ukrán) faluba vagyunk, délután ismét elmentünk halászni. Fogtunk is 

elég szépen, jó vacsorát készítettünk belőle. Az öreg orosz, akinek a kertjében tá-
borozunk eljött velünk halászni és mindig mondta, hogy milyen mély a víz. Ezen a 
vidéken sok a szamócaültetvény és még most érik. Ezelőtt egy hónappal még otthon 
voltam, akkor már érett otthon, úgy látszik erre egy hónappal később ébred a ter-
mészet. 
 

1942. július 15. szerda 
Reggel 3 órakor ébresztő után indultunk tovább és 11 órakor értünk Gluhovba. 

Elég nagy orosz város, de ez is mint a többi, nagyon piszkos. Bár ezt az állapotot a 
háború is okozhatja. A főútról, ahol bejöttünk egy kapu féle építmény van, úgy lát-
szik valamikor várerődítményhez hasonlított. Dacára annak, hogy a front ide köze-
lebb van, mint az eddig látott városokhoz, az élet sokkal frissebb, lüktetőbb. Van-
nak üzletek, - nyitva, büfék, stb., persze nagyon drága minden, az órámat is itt 
sikerült megcsináltatni. A német élelmezés nagyon szűk, így kénytelenek vagyunk 
hozzányúlni a lakosságéhoz, de persze csak a kertekben a krumpli bokrokat dézs-
máljuk meg. Itt Gluhovban 1 napos pihenőnk lesz. 
 

1942. július 16. csütörtök 
Reggel 7 órakor ébresztő után ruhatisztítás, fegyverek rendberakása. Délután 

időszakos orvosi vizsga. Este 8-kor riadó, a várostól északnyugatra partizánok van-
nak, már délután száz egynéhány embert kirángattak a századoknál, és teherautó-
kon elszállították őket. Mi akkor még nem tudtuk, hogy az ügy még komolyabbá 
válhat. 
 

1942. július 17. péntek 
Az este 9 órakor indultunk el a városból. A teherautók vissza-visszajöttek, és vit-

ték a következő transzportot;  mi csak a már említett városkapuig, ott azt a paran-
csot kaptuk, hogy letelepedhetünk.  Jó néhány órát töltöttünk a hideg terméskövön, 
ami az útburkolat volt. Azután biztosított menetben elindultunk, a városkapun kilép-
ve 4-5 km után feljutottunk az egyik teherautóra. Így mi csak egynéhány kilométert 
tettünk meg autóval. A falu szélén – Tuligov nevű falu, ahol az ütközet volt – már 
láttuk a harcok nyomait, a páncéltörő ágyúk helyét, és a lövészteknőket. A lakosság 
riadt és meglátszik az arcukon, hogy tőlünk várják szabadulásukat. A falu másik 
végére kellett mennünk, ott vártak már bennünket a rádiósaink, Rácz Pali, és Till 
Lőrinc. A falutól 200 méterre erdő terül el, a partizánok ebbe menekültek be. 

A partizánok magyar katona ruhába vannak öltözve és úgy csinálnak, mintha 

megadnák magukat, de amikor közelebb érnek a mieinkhez, lőnek. Éppen most van 
itt egy magyar felderítő repülőgép, és leadta a felderítés eredményét. Ebből meg-
állapították, hogy a partizánok innen már 15 km-re vannak, kb. 3000-en. Tehát 
nem csoda, hogy úgy elbántak azzal a száz néhány  magyar, és mintegy 30 német 
katonával, aki szembeszállt velük. Az egyik század most van bent az erdőben ösz-
szeszedni a halottakat és a sebesülteket. Kis is hozták őket három autóval. Egy né-
met hullaszállító autó, és két teherautó tele volt, mivel előttünk megálltak, az egyik 
autón megnéztük. Borzalmas látvány volt, tiszta meztelenre levetkőztetve és csupa 
véresek voltak. Az autón ponyva volt, és zöld ágakkal voltak beterítve szegények, 
az autóról szabályosan csepegett a vér. Haza gondoltam az események láttán, és 
eszembe jutottak az otthoni idők, az otthoniak és sok minden más.  Ezen a napon 
megfogadtam, hogy ha még hazakerülök példamutató életet élek.  

Majd az a parancs jött, hogy vonuljunk be, a partizánokat nem kellett üldözni. 
Visszaérve délután kaptunk reggelit, besötétedés előtt értünk vissza. Azt mondani 
sem kell, hogy milyen lelki és testi állapotban. 
 

1942. július 18. szombat 
Ma reggel 4 órakor indultunk el Gluhovból és délután 35 km-es gyaloglás után 

értünk ide ebbe a nagy orosz faluba. Nagyon elfáradtunk, mert tegnap mintegy 
60 km-t gyalogoltunk étlen-szomjan.  Most tyúkot fűzünk, mert a tegnapi csetepaté 
során szereztünk néhányat. 

Ezen a napon egy hónapja hogy eljöttünk hazulról.  
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