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Észre sem vettük, hogy elszaladt a 

nyár! Ahogyan annak kezdetét együtt 

ünnepeltük június 17-én, úgy terveink 

szerint együtt is zárjuk, egy valame-

lyest kötetlenebb formában augusztus 

27-én. A tervezett programjaink sorát 

reggeli tornával kezdjük, majd a gyer-

mekek számára KÉZMŰVES FOG-

LALKOZÁST tartunk, MOZGÁS-

FEJLESZTŐ JÁTSZÓházba csalo-

gat a Csiga-biga Mozgás- és ké-

pességfejlesztő Alapítvány 
Részletek a 3. oldalon 

TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT, 

MINDEN MADÁR TÁRSAT          

VÁLASZT… 
 

Ismerősen hangzó sorok mindannyiunk 

számára; a megszokottól való szövegbeli és 

dallami eltérést azonban csak Hagyományőr-

zőink tudják, akik augusztus 8-15. között 

Erdélyben táboroztak.  

A táborozás célja az erdélyi táncokkal 

való ismerkedés, azon belül is a Mezőség 

táncainak elsajátítása volt, ennek okán indul-

tak el táncosaink Mezőkeszübe. Az oktatást a 

Nagyvárad Táncegyüttes két tagja tartotta, 

segítségül hívva a helyi adatközlőket is. 
 

Folytatás a 2. oldalon 

BORÓWKACH ÜNNEP 
 

Lengyelországi testvértelepülésün-

kön, Gromadkán járt egy négytagú 

sióagárdiakból álló küldöttség.  

Az Erika virág ünnepe elnevezésű 

fesztiválra augusztus 12-én indultak, 

ahol többek között részt vettek az ün-

nepségen, majd egy közösen kirándu-

lást tettek.  

A küldöttség tagjai voltak: Simon 

Márta, Szűcs János, Kökény András.  
 

A látogatásról készült beszámolót 

lapunk következő számában olvashat-

ják. 

 

A MAGYAR ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE 
 

Augusztus 20-án Szent István királyra, az államalapítóra, a ró-

mai katolikus hit magyarországi meghonosítójára emlékezünk. 

Első királyunk a Szent Koronát és az országot a Boldogságos 

Szűz Mária kegyelmébe ajánlotta, ezzel kijelölve azt az utat, 

melyen haladva a magyar nép élhet, otthont teremthet, a Kárpát-

medencében. Szent István király műve jól sikerült, itt élünk, bár 

a népek jöttek mentek, feltűntek és eltűntek, de a magyar meg-

maradt. Ennél az életműnél állandóbb és tartósabb még nem 

volt. 
 

Szent István példáján feladatunk, hogy Sióagárdon úgy éljünk 

és dolgozzunk, ami a település, az otthonunk fejlődését, szépü-

lését szolgálja, az itt élők gyönyörűségére. Ezt csak összefogással tudjuk megtenni, mely példaként kell, hogy szolgáljon a 

jövő nemzedékei számára. Tekintsük Szent István példáját, aki nem csak államférfi volt, hanem családapa is, és minden 

cselekedetét a családja iránti szeretet, tisztelet hatotta át. Életútját nézve segítséget, erőt kaphatunk mindennapi küzdelme-

inkben. 

Minden Sióagárdit szeretettel várok augusztus 20-án 10 órakor a templomban, a megemlékezésen. 

Háry János polgármester 

125 ÉVES ÉVFORDULÓRA KÉSZÜLVE… 
 

A sióagárdi templom közel 125 éve épült, A szívet melengető történet az össezfogás mintája, ahogy azt őseink mesé-

lik….ennek az évfordulónak a méltó megünneplésére készül a falu.  
 

Megszépül a templom belseje és készülünk lelkünk szépítésére is. Az adventi időben indul egy rendezvénysorozat, melynek 

keretében: ünnepi istentisztelet—mise, kiállítások, előadások, lelki gyakorlat, zenei programok lesznek, mind ennek a neveze-

tes eseménynek emlékére és tiszteletére, nem utolsó sorban hitéletünk gazdagabbá tételére. 

A készülődés első mozzanata, hogy imakönyvet, szentképeket gyűjtenek a sióagárdi hívőktől, melyeket majd tematikusan 

rendezve a falu elé tárnak.  

Folytatás a 2. oldalon 
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II. GÖDÖRÜNNEP  2011. AUGUSZTUS 19.  
 

Ismét Gödörünnepre várjuk a sióagárdiakat! A tavalyi jól sikerült rendezvény után sokan vízionálták a  folytatást, úgyhogy az 

elvárásoknak megfelelni vágyó Hideg ucca-végiek  (értsd: Zrínyi utca végén lakók és Gödör-barátok ) idén is szeretettel várnak 

mindenkit egy kis mulatságra. Asztalok, székek lesznek a helyszínen, az asztalra valóról gondoskodni kell, (nem lesz büfé sem) 

a talpalávalóról viszont a szervezők gondoskodnak. 
 

Zene: Dj Bode 
 

18.00 órától asztalfoglalás, főzés, vacsora, zene, tánc 

20.00 órától 21.00 óráig a sióagárdi Stone Free zenekar muzsikál Jimmy Hendrix után szabadon a rögtönzött Gödörszínpadon 

21.00 órától bátorságpróba a Gugás mögötti sötét erdőben kicsiknek és nagyoknak, bátor gyerekeknek és félős felnőtteknek. 

Zseblámpát hozzatok! 

23.00 órakor mécses-út a Salvatore kápolnához és a Gugás melletti Szent Mihály kápolnához; biztonságos mécsest mindenki 

hozzon magával! 
 

Egyúttal előre is köszönjük, ha a helyszín takarításában, a szemét összeszedésében a tavalyihoz hasonlóan segítenek a      

résztvevők.          Szeretettel várunk mindenkit! 

TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT, MINDEN MADÁR TÁRSAT  

VÁLASZT… 

 
Mezőkeszü egy közel 300 fős kicsiny település a dimbes-bombos Mező-

ségen, Kolozsvártól kb. 40-50 km-re, lakói főként magyar ajkúak, nagyon 

kedves, és barátságos emberek. Az aprócska település a mezőgazdaságból 

tartja fent magát, lakói szorgosan gondozzák földjeiket, és nevelik állatai-

kat, főként juhot, és szarvasmarhát. Nagyszüleink elbeszélései elevenedtek 

meg, amikor láttuk, miként hajtja ki kora reggel minden gazda az állatait, 

aztán sötétedés előtt vissza a mezőről. Mintha visszatértünk volna a mese-

beli múltba, ami nem is volt olyan rég, de a mai kor emberének ez már 

igencsak távolinak tűnhet. 

Egyszerű emberek, és szívósak, akik naphosszat a földeken dolgoznak a 

megélhetésükért;  nem rohannak, nem fordulnak el az idegentől, hanem 

érdeklődnek, és örülnek, hogy „magyarból” ellátogatnak hozzájuk, bár 

unos-untalan elmondják, hogy nincs itt nagyon látnivaló, azért a mi szelí-

den elmondtuk, hogy de mégis. Mert lehet, hogy a falu nem rendelkezik a 

mai kor elvárásainak megfelelő kondíciókkal, és lehet, hogy „hepe-hupás” 

út vezet a faluba, s azon végig is, de a mai napig él bennük az összetartás, 

méltósággal veszik fel a helyi népviseletüket, és perdülnek táncra. Igaz 

csak öregesen, mert a faluban kevés a fiatal, nincs kinek megmutatni, to-

vábbadni a tudást, így marad az a három-négy párból álló 60-70 éves kor-

osztály, akik a maguk egyéni stílusában táncra perdülnek. Nem is akárho-

gyan...szívvel s lélekkel! 

A tábort egy sebtiben szerveződött bállal zárták le a helyi adatközlőkkel 

együtt.  

Másnap az együttes két na-

pos kitérővel látogatást tett, a 

B é k á s - szorosnál, a 

Gyilkos-tónál, C s í k s o m l y ó n , 

Csíkszeredán, Farkaslakán és 

Korondon.  

 

 

 

ANYATEJES VILÁGNAP 
 

Várunk minden kismamát és apukát a 

gyermekekkel együtt 2011. augusztus 

24-én szerdán 10 órakor a Művelődési 

Házba! 
 

Program:  

Csiga-Biga Mozgás és képességfejlesz-

tő Alapítvány 

Kíváncsi Láda programról 

Mikor kezdődik a fogvédelem? 

Gitár és ének: Málinger Anita 

Anyatejes kvíz 

Ceumed Kft, termékismertető  

Családias hangulatú beszélgetés 

 

125 ÉVES ÉVFORDULÓRA KÉ-

SZÜLVE 

 
A régi szentképek nagyon szépek, az 

újabbak különlegesek, imákat is tartal-
maznak, a szervezők szívesen várnak 
felajánlásokat. A képekért szükség 
esetén házhoz is mennek, és vissza is 
juttatják őket a kiállítást követően.  
Amennyiben valaki szívesen a falu 

elé tárna értékes, és egyedi kegytár-
gyat - imakönyv, biblia, szobor, feszü-
let - örömmel fogadják azt is. 
 
A kiállításra szánt kegytárgyak le-

adhatóak Kabarcz Katalinnál 
(Rákóczi u. 46., 496-975), a sekres-
tyében valamint a csütörtöki foga-
dóórán a plébánián.  
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28. FORDULÓ 
 

2011. május 29.  Sióagárd-Németkér   3:4 (3:2) 
 

Sióagárd: 140 néző, Vezette: Harting 

Sióagárd: Szegletes-Dombi, Czinege, Domokos, Páli-Felkert 

(Lépő), Tóth F., Orosz, Győrfi Sz.-Vajda, Kertai, Edző: Simon 

Ferenc 

2.perc: Tóth F., jobb oldali beadását Kertai fejjel a jobb sarok-

ba csúsztatta. 1:0 

4. perc: bal oldali szöglet után  a vendég támadó a léc alá fejelt. 

1:1 

6. perc: a felfutó németkéri balhátvéd jó 30 m-ről nagy gólt 

rúgott a bal felső sarokba. 1:2. 

19. perc: Tóth F. nagyszerűen indította Vajdát a jobb oldalon, 

aki középre adott és Kertai fordulásból a jobb sarokba lőtt. 2:2. 

40. perc: Orosz gyorsan elvégzett egy szabadrúgást, kiugratta 

Győrfi Sz.-ot, aki okos gólt lőtt a jobb oldali sarokba. 3:2. 

56. perc: jobb oldali vendég beadás után a csatár befelé csele-

zett és jobbal  a bal sarokba lőtt. 3:3. 

75. perc: a vendégek támadását egy baloldali beadás követte, 

amit jobbról középre fejeltek és a befutó támadó a hálóba fejelt. 

3:4. 

Összefoglalva: nagy iramú küzdelmes mérkőzést játszott a két 

csapat. Felváltva vezettek, és a gólhelyzeteket jobban kihaszná-

ló vendégek nem érdemtelenül nyertek. 

Góllövők: Kertai (2), Győrfi Sz., 

Jók: Czinege, Orosz, Tóth F., Kertai 

Ifjúsági csapatunk: kissé váratlanul, de szintén 4:3 (1:2)-es 

vereséget szenvedett. 
 

29. FORDULÓ 
 

2011. június 5.  Sióagárd-Dunaszentgyörgy    3:3 (2:1) 
 

Sióagárd: 140 néző, Vezette: Bíró R. 

Sióagárd: Szegedi-Dombi, Czinege, Orosz, Páli – Felkert 

(Tarlós), Tóth F., Molnár D., Vajda – Dusa (Szegletes), Kertai, 

Edző: Simon Ferenc 

14. perc: Vajdát lerántották a 16-oson belül, 11-es. A büntetőt 

Kertai laposan a jobb alsó sarokba lőtte. 1:0. 

23. perc: Vendég ellentámadásnál a jobbszélső jól adott közép-

re és a befutó támadó a jobb felső sarokba fejelt. 1:1. 

38. perc: Molnár nagyszerűen indította az előretörő Oroszt, aki 

középre lőtt, és a berobbanó Kertai a kapuba továbbította a 

labdát. 2:1. 

51. perc: Felkert szabálytalankodott a 16-oson belül, 11-es. A 

vendégek csatára a bal sarokba lőtte a büntetőt. 2:2. 

76. perc: Szép támadást vezettek a vendégek a jobb oldalon, és 

a belőtt labdát a felfutó balhátvéd a hálóba lőtte. 2:3. 

82. perc: Dombi jobb oldali beadását, Kertai kapura fejelte, a 

kapus csak kiütni tudta a labdát és a berobbanó Szegletes kö-

zelről a hálóba lőtt. 3:3. 

Góllövők: Kertai, Szegletes 

Jók: Orosz, Tóth F., Molnár D., Kertai 

Összefoglalva: Nagy küzdelemben felváltva vezettek a csapa-

tok, az eredmény igazságos. 

Ifjúsági csapatunk: 5:1 (3:1)-es vereséget szenvedett. 

 

30. FORDULÓ 
 

2011. június 12.   Bátaapáti – Sióagárd 2:2 (2:1) 
 

Bátaapáti: 200 néző, Vezette: Farkas R. 

Sióagárd: Szegedi-Dombi, Orosz, Domokos, Páli-Felkert, 

Tóth F., Molnár D., Vajda (Sólyomvári) – Győrfi G., Kertai 

Edző: Simon Ferenc 

7. perc: egy jobb oldali vendég beadásnál Szegedi a labda mel-

lé ütött, így a hazai támadó könnyedén a hálóba fejelt. 1:0. 

15. perc: jobb oldalról küldött lövés védőinkről középre pattant 

és az üresen hagyott támadó a kapunkba lőtt. 2:0. 

37. perc: Tóth F. balról középre ívelt, Kertai feje fölött átszállt 

a labda, így lett jó Győrfi G.-nak, aki hálóba fejelt. 2:1. 

48. perc: Kertait felrúgták a 16-oson belül, 11-es. A büntetők-

ből Kertai a jobb sarokba lőtt. 2:2. 

Góllövők: Kertai (11esből), Győrfi G. 

Jók: Orosz, Molnár D., Tóth F., Kertai 

Ifjúsági csapatunk: 2:1 (0:1)-re győzött és így a 4. helyet sze-

rezte meg. 

Tudósító: Finta Mihály 

SPORTHÍREK 

NYÁRBÚCSÚZTATÓ CSALÁDI SPORTNAP SIÓAGÁRDON 
 

FÜRGESÉGI ÉS ÜGYESSÉGI VETÉLKEDŐRE invitáljuk a falu apraja-nagyját, ahova 5-6 fős csapatok je-

lentkezését várjuk vegyes korcsoportban, jöhet gyermek, felnőtt, kiskamasz, apuka, anyuka, nagymama, nagy-

papa,  a lényeg, hogy egy csapatot alkotva, mérettessék meg ügyességük! 

Ezzel egyidejűleg az induló csapatok között meghirdetjük a „SIÓAGÁRD LEGFINOMABB DESSZERTJE” 

címet! Mi kell ehhez? … persze, hogy sütemény, amit az induló csapat a verseny során bemutat, megkóstoltat, 

lehet az sós, vagy édes, vagy mindkettő egyszerre. A desszertet persze megelőzi egy jó kis bográcsos ebéd, me-

lyet az induló csapatok számára biztosítunk. 
 

De itt még nem ért véget a programok sora, bízva abban, hogy marad bennünk annyi 

szusz  a vetélkedőt követően, kipróbáljuk a FÜGGESZKEDÉST, és akár az ügyes helyi fo-

tógráfusok és a Sióagárd polgárai segítségével (persze az időjárás függvényében) légi fotót 

készítsünk az adácsi focipályán a Gemenc Hőlégballon SE jóvoltából. 

 Az ideális függeszkedés receptje: szélcsendes, és esőmentes időjárás 2011. augusztus 27-

én kb. 17 órától, egy hőlégballon, pár helyi fotós, és sok-sok sióagárdi lakos fehér pólóban, 

akik együttesen valamiféle alakzatot formázva széles mosollyal az arcukon, integetnek. 

Információ és jelentkezés a Művelődési Házban! 
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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: 10-12 
 

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 20. hétfő 

Reggel fél ötkor indultunk tovább arról a helyről, ahova tegnap érkeztünk. Az út nem volt hosszú, de 

nagyon fáradt voltam, eznap 10 órakor érkeztünk Ivanovszkojeba. Valamikor nagyon szép kastély 

állt a falu egyik végén.  Szép ki tó van előtte erdővel, ligettel szegélyezve. Egy kis sziget is van a 

tavon és mind a két partot szép kis híd köti össze. A szigeten egy kis kápolna van, de nagyon meg 

van rongálva, meglátszanak rajta az erőszak nyomai, a kastélyon szintén. Valószínű, hogy az oro-

szok hurcoltak el mindent, mert nem igen található benne semmi. L alakú személyzeti lakások van-

nak, de ezekben a télen magyar katonák voltak elszállásolva, mert a falakon ott vannak a neveik, és 

nagy tűzhelyek vannak/voltak építve. 

A kastély előtt szép szobrok vannak és ezüstfenyők, igazán gyönyörű hely volt annak idején is. A 

kastély mellett még szabadtéri színpad is van, de persze most magyar huszárlovak vannak bekötve. 

Délután megfürödtünk a tóba és kimostuk az alsó ruhánkat. Ez a szép hely a Balatonra emlékeztet , 

Istenem nagyon szeretném még egyszer meglátni. 

Itt találkoztam Hugyecz Jani barátommal, földimmel (1912) ami nagyon jó érzés volt és meglepő is, 

mert nem emlékeztem, hogy ő is itt van. Elbeszélgettünk jó ideig az otthonról. 
 

1942. július 21. kedd 

Ezen a reggelen még a szokottnál is korábban indultunk és 30 km-es út megtétele után értünk Ligoff 

városába. Közepes nagyságú iparváros mellett ütöttünk tábort. Alig vártuk, hogy ide érjünk, mert 

már előre mondták, hogy itt kapunk postát. Kaptunk is csomagposta most érkezett először, de én 

nem kaptam csomagot, csak öt lapot, amelyeknek annyira örültem, hogy azt le sem lehet írni. Vesze-

delmes szúnyogok vannak erre, talán mert itt folyik egy szép széles folyó és a német őrség/hídőrség 

azbesztfátyolt viselnek éjszakára. 
 

1942. július 22. szerda 

Reggel fél háromkor nagy álmosan felcihelődtünk és indultunk tovább. Ezen a napon 42 km-t gyalo-

goltunk és délután 5 órára érkeztünk ide ebbe a furcsa nevű orosz faluba. Nem vagyunk túlságosan 

elfáradva, a szállásunk előtt folyik egy tiszta kis folyó, amibe megfürödtünk. Jól esett, már két napja 

nem mosakodtunk. Azt el is felejtettem mondani, hogy majdnem minden este tábortüzet gyújtunk és 

harmónika szó mellett dalolgatunk. 
 

1942. július 23. csütörtök 

Menet tovább alig, hogy pár km-t gyalogoltunk egy faluba érve földiekkel találkoztam. A Szücs 

György 1913 (András Gyuri) és Molnár Jánossal (1910 Csajkos Jani bácsi). A szívem nagyot dobbant, 

amikor megláttam őket. Kimondhatatlan boldog voltam, kb. negyed órát beszélgettünk.  Az érdekes 

az volt az egészben, hogy egy negyedórával előtte gondoltam rájuk – ők tüzérek, de a mi hadosztá-

lyunkhoz tartoznak  - együtt menetelünk. Délután egy órakor érkeztünk egy kietlen orosz faluba, 

ahol megebédeltünk és este 8 órakor indultunk tovább, addig elbolondoztam az orosz nőkkel az 

utcán. 
 

1942. július 24. péntek. 

Végig alhattunk az éjjeli menet után. Az éjszaka nagyon rossz úton jöttünk. Kurszk városa alatt keve-

regtünk, most itt vagyunk Kurszktól néhány km-re egy nagy erdőben. Úgy látszik, hogy már előttünk 

is sokan táboroztak itt, mert látszanak a nyomaik . Éjféltájban, amikor ideértünk motorzúgásra let-

tünk figyelmesek, és fénycsóvák szegeződtek az égre, é megszólaltak a légvédelmi ütegek is, távo-

labb bombáztak, de csak úgy zengett a föld. 

1942. július 26. vasárnap 

Ma reggel elindultunk Kurszk alól, tegnap is pihenő volt, post is jött, de a jelzett csomagok még sem 

érkeztek meg. Amíg itt voltunk minden éjjel légiriadó volt, de csak tőlünk távolabb dobtak bombákat. 

Reggel 8 órakor indultunk. Elindulásunk óta 700 km-t jöttünk, és most még 130 km-t kell megtennünk 

6 nap alatt. 
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