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Alapos és lelkes készülődést követően, sikerrel lezajlott a XVIII. Sió-

menti Országos Halfőző Verseny június 23-án, harmincegy nevező 

indult a verseny pontyhalászlé és vegyes halétel kategóriájában.   

Programoknak sem voltunk híján, hiszen három helyszínen, szinte 

egész nap váltották egymást a különböző programok. Idén is nagy sike-

re volt Kádár Ferkó fotószínházának, a Kincses Udvar kézműveseinek, 

a Dűvő Népzenei Együttes, valamint a Szekszárd Jazz Orchestra kon-

certjének.  

De nem feledkezhetünk meg a Fecske Bábcsoport műsoráról sem, és 

Gencsapáti Hagyományőrzők, Gulyás László vándormuzsikus, vala-

mint a Tálentum Művészeti Tábor hangulatfokozó, és táncra serkentő 

műsoráról sem.                                      
      Folytatás a 2. oldalon 

MEGEMLÉKEZÉS 
 

RAVATALOZÓ FELÚJÍTÁS 
 

A temetőben lévő ravatalozó elő-

tetőjének építési munkái megkez-

dődtek. A kivitelező: Sióköz Kft, 

vezetője Major József. 

Kérem a sióagárdiak megértését 

és türelmét az építés ideje alatt, az 

építéssel járó kellemetlenségek 

miatt. 

 

 

ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK 
 

Sikeresen pályázott Sióagárd Község Önkormányzata a Társadalmi Megújulás 

Operatív Program  „Építő közösségek” című pályázatán.  A 2013. január 1-től 

induló projekt célközönsége Sióagárd 6-18 év közötti fiataljainak megszólítása, és 

olyan foglalkozások (szakkörök) biztosítása számukra, amelyek a szabadidejük 

kreatív eltöltését hivatottak szolgálni.  

A foglalkozások négy művészeti területet ölelnek fel, ezek:  

kézművesség: - népi kézművesség, - általános kézművesség 

képzőművészet 

előadóművészet: - báb és dráma, - néptánc, - citera 

fotográfia  

Folytatás az 5. oldalon 
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VIZEK, HALAK, BOROK VETÉLKEDŐ 
 

1. Leányvári borvirágok – Barsi Zoltán csapata 
2. Tyúkok és Kappanok – Kölesd és Kistormás Község Önkormányzatának  
          csapata 
3. Csipet csapat – Fodorné Klein Brigitta csapata  
    Agardians – Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület csapata 

 

Dicséret illeti még a Sárgalábúak csapatát (Tolna) és a Gencsapatot 
(Gencsapáti), akik  önhibájukon kívüli okból feladni kényszerültek a játékot 
(vállon elalvó gyermekek, illetve fellépési kötelezettség miatt). A vetélkedő az 
idén is jó hangulatban telt, és a nagy meleg ellenére a csapatok lelkesedése ha-
tártalan volt. Az első feladatot minden csapat kiválóan megoldotta, jól szóra-
koztunk az előre megadott szavakból összeállított rigmusokon, az előadások 
pedig egyenesen fergetegesek voltak.  
 

Idén is volt gyűjtögetős feladat, hoztak is a játékosok hordócsapot, halat,  puttonyt, gumicsizmát (láb nélkül), egy 
szőke nőt sióagárdi kötényben, - majdnem mind a „Virágos” Csillát, - egy „hurulót”, egy sióagárdi borosgazdát, - 
plusz pontért kopaszt és bajszost is,-  mákos kalácsot, egy jó nagy pincebogarat, valami finomat a Margit-pincéből 
Vera néni igazolásával, polgármesteri aláírásokat, piros biciklit, és egy kupica hideg barackpálinkát (a rendezőség-
nek).  Volt, aki chilis pálinkával kedveskedett, de a sióagárdi rendezőséget nem olyan fából faragták, hogy megfuta-
modna egy kis kölesdi pálinkától, bár kétségkívül váratlanul érte a támadás.  

Aztán útra keltek a csapatok, és megbolydult a Leányvár, a játékosok táncoltak a Varjas-pince mindenre kapható 
vendégeivel, énekeltek a Mancsi-pincénél a jó hangú, vidám kézművesekkel, a Probus-pince vendégeivel 
fotózkodtak Kádár Ferkónál, a Szigetvári-pincénél pedig zenekari kísérettel körtáncot jártak a népes gyerekhaddal.   

A feladatokat tanúsító mobiltelefonos videó-felvételek a sióagárdi honlapon elérhetőek.   
 

     Reméljük, hogy mindenki jól szórakozott! Folytatás következik 2013-ban!

1. Simon László és családja 

 Kajsza Béla és Kabarcz Katalin  

2. Péter Szilvia 

 Tömő Szabolcs (Gencsapáti) 

3. navi68 

 

Gratulálunk minden játékosnak! Aki nem vette át a 

„mesés” nyereményét a Halfőzőn, azt szeretettel várjuk a 

Hivatalban!  A megfejtések a honlapon megtekinthetőek.  
 

PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS - ELŐZZÜK MEG A BÍRSÁGOT!  
 

A parlagfű Magyarországon a legnagyobb területen előforduló és legelterjedtebb gyomnövény, melynek egészségügyi 

és gazdasági károsító hatása rendkívül jelentős. Ezért kérjük, hogy mindannyiunk egészségének védelme érdekében akadá-

lyozzuk meg a parlagfű terjedését. Egyidejűleg felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Földhasználók figyelmét arra, 

hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szigorúan szabályozzák a parlagfű elleni védekezést. 

A vonatkozó jogszabály szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű vi-

rágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyama-

tosan fenntartani. 

Az elhanyagolt, parlagfűvel fertőzött területek esetében, ha megállapítást nyer a védekezési kötelezettség elmulasztása, 

- amennyiben az indokolt - közérdekű védekezést (kényszerkaszálást) kell elrendelni, egyúttal 15.000 forinttól 5 millió 

forintig terjedő bírság kiszabásának van helye.  

A közérdekű védekezés és a növényvédelmi bírság összegét, meg nem fizetés esetén a NAV (volt APEH) hajtja be. 

Településünk az alig fertőzött (1 ezrelék alatti) kategóriába tartozik. Az állapot megőrzése, további javítása érdekében tett 

erőfeszítéseket köszönjük.  

           Dr. Varga Katalin körjegyző 

CIVIL HÁZ 
 

A LEADER pályázaton a Sióagárd Jövője Alapítvány, támogatást nyert a Sióagárd, Kossuth u. 3. alatti épület fel-

újításának első ütemére. Ez az épület civil ház lesz, ahol a helyi civil szervezetek kapnak lehetőséget a használatra. A 

kivitelező: SZOKI Kft., képviselője Galamb Marianna, műszaki ellenőr Sebestyén Lajos.              

           Háry János polgármester 

NAGY SIÓAGÁRD-KVÍZ 2011/2012 EREDMÉNYE 
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SZOMSZÉDOLÓ 

Rövid szünetet követően folytatódik Szomszédoló rovatunk, ez 

alkalommal a Tamás családhoz látogattunk el, hogy köze-

lebbről is megismerhessük őket.  A Rákóczi utca lakói ők, 

három éve költöztek ide a Vass Bözsi néni-féle házba Angliá-

ból. Sokan ismerhetik már őket, és még többen vannak azok, 

akik csak hallomásból tudnak róluk ezt-azt. A Bakó család 

javaslatára most ellátogattunk hozzájuk, hogy közelebbről is 

megismerhessük őket.   

Az ajtóban Edina fogadott bennünket kedvesen, mosollyal az 

arcán. Rövid csevejt követően már háztűznézőben találtuk 

magunkat, ahol aztán nemcsak az ízlésesen felújított házat 

ismerhettük meg, hanem Davidet, a családfőt és a gyerkőcö-

ket is.  

 

MIÉRT PONT ERRE A HÁZRA ESETT A VÁLASZTÁS? 

Edina: Sok házat néztünk, de azokba már valaki belenyúlt, 

elvitték az ajtókat, az ablakok volt, ahol ki voltak cserélve, és 

azt olyan nehéz utána beszerezni, hogy odapasszoljon. Ez a 

néni itt volt olyan sokáig, ebből a szempontból jó, hogy nem 

változtattak semmit, itt minden úgy volt, ahogy annak lennie 

kellett. Én rögtön beleszerettem ebbe a házba.  Az ember visz-

szahallja akarva-akaratlanul, hogy mi a fenét fognak csinálni 

ezzel a düledező öreg viskóval, főleg amikor megtudták, hogy 

nem fogjuk ledózerolni.  
 

HOGY KERÜLTETEK IDE AGÁRDRA?  

David értette a kérdést, és visszakérdezett: miért ne? 

Edina: Van oka. Már nagyon régen készültünk arra, hogy ide-

haza fogunk élni.  
 

DE TE INNEN SZÁRMAZOL? 

Edina: Én fehérvári vagyok. Ez úgy volt, hogy mi gyermekko-

runktól fogva ismerjük egymást, mert Dave-nek a nagynénje 

szekszárdi, az ő lánya a Gabi, így unokatestvérek Dave-vel 

(akik a Zrínyi utca 20. szám alatti – Ságiék mellett – lévő házat 

megvásárolták). A Gabi családja és az én családom nagy bará-

tok voltak, nyaranta együtt nyaraltunk lent Domboriban.  

Amikor jöttek Davidék- akinek az édesapja ’56-os disszidens -, 

jött a nagy család, öten gyerekek, és sokszor láttuk egymást. 

Volt is ilyen apropó, amire én már nem is emlékszem, mert én 

voltam hét éves, David meg tizenhárom, hogy az édesapám 

elküldött a Daviddel a boltba, hozzunk valami üdítőt, mert én 

tudom majd mit kell mondani. És a boltba odafele menet meg 

akarta fogni a kezem, na több se kellett …Nekem nagyon fur-

csa volt akkor, nyelvet sem beszél, egyáltalán nem volt szimpa-

tikus, úgyhogy én hazaszaladtam és annyi volt a vásárlás.   

Mikor húsz év után találkoztunk itt fent a Palánki hegyen szü-

reten, akkor már nagyon tetszett. Két éjjel fent voltunk, és ak-

kor azt mondta, visszajön értem, de neki most vissza kell men-

nie. Aztán mindenki mondta, hogy felejtsd el, angol fiú, mit 

akarsz vele. És két hét múlva kopogott az ajtónkon. Két éven át 

jött hozzánk, mert én nem akartam kimenni. Sokáig béreltünk 

egy kis házat a Velencei-tó mellett Gárdonyban, és akkor sze-

génykém két hetet kint dolgozott - mert vállalkozó volt-, és két 

hetet együtt voltunk. Már anyám mondta, hogy „nem bírjuk 

elnézni, mit csinálsz ezzel a szerencsétlen emberrel”.  

Kéthetente leutazta a 2000 km-eket, állandóan utazott. És 

akkor anyám azt mondta, hogy már nem csinálhatod ezt to-

vább, pakolj össze, és menj. Így kerültem ki tizenkét évig, de 

mindig visszavágytam, ahogy David is. Ő volt az egyetlen az öt 

gyerek közül, aki a gyökerei felé nyitott.  

Egyikünknek sem igazán feküdt az a nagyon nyugati szemlélet, 

ami ott van.  Az egyszerűbb és ugyanakkor valódibb világ, 

amely mindkettőnket vonzott.  
 

MIKOR JÖTTETEK MAGYARORSZÁGRA? 

Edina: 2009. Kicsi lányom alig volt akkor pár hónapos azon a 

nyárom. És ez a ház nagyon tetszett, persze nem volt olyan 

egyszerű.  

David: Szörnyű volt.  

Edina: A Vince (Gabi az unokatestvér férje), akinek a vélemé-

nyére adunk,ő mondta, hogy nem olyan nagy dolog. Ő amekko-

rába belevágott, neki ez nem nagy dolog, nekünk azért elég 

nagy dolog. Meg a gyerekek mellett, de mivel ketten voltak 

úgy gondoltuk ez lesz a következő projekt, és akkor erre teher-

be estem. Én, aki…már az első gyerekünkre is 7 évet vártunk, 

és már úgy volt, hogy örökbe fogadunk.  

Én nagyon boldog vagyok ezzel a három gyerekkel, mert azt 

gondoltam nekem sosem lehet.  

Nem volt ugye jó az időzítés, mert itt volt a ház, se fürdőszoba, 

se semmi. 
 

HOGY ÉRZITEK MAGATOKAT ITT? 
David: Minden napunk elfoglalt.  
 

SAJÁT MAGATOK CSINÁLTOK MINDENT? 

Edina: Egyszer-kétszer megfogadtuk az Istvánt (Bolhás), ő 

rakta a falat. Aztán a David ellesegetett ezt- azt, így már ő va-

kol és ő rakja a falat.  

A fürdőszoba és a konyha burkolását csináltam én részben, de 

Dave fejezte be.  
 

MI A FOGLALKOZÁSOTOK? 

Edina: A sulit tekintve a Dave műbútorasztalos, de nem na-

gyon szereti a szakmáját, mert nem szereti a nagy gépeket, in-

kább a kis gépek, kézi szerszámokkal való munkát.  

Én meg kisinas voltam sok helyem, fát faragtam, 

bőrdíszműveskedtem, aztán autodidaktán megtanultuk Dave-

vel a tiffany készítést, meg még mindenfélét.  

Nekem elég rossz volt, mert amikor pályaválasztás előtt vol-

tam, akkor halt meg az édesapám. Velem akkor, mint egy 

üvegburában nevelkedett kislány, hirtelen minden a feje tetejé-

re állt. Világot kellett látnom. Több évig nem voltam otthon, 

csak stoppoltam, meg zenéltem a barátokkal. Engem ez érde-

kelt, meg a filozófia, nagyon szeretem Hamvas Bélát.  
 

PÁR SZÓBAN BEMUTATNÁTOK A CSALÁDOT? 

Edina: Az elsőszülött fiúnk Alex (Alexander). Ő nagyon bol-

dog volt, mert mikor ideköltöztünk igazi óvodás lehetett. Az 

angol óvoda rettentő drága, csak fél napokat engedhettük meg, 

hogy menjen.  

 

Közben David elmagyarázta, hogy Angliában a gyerekek négy 

évesen már iskolába mennek, Alex már két évet kijárt az isko-

lában, és mikor idekerültek, újra visszakerült az óvodába. 

 

Edina: Alex most volt 9 éves. Két év iskola után újra ovis lett, 

ha lehetett volna, még maradt volna. 

 

AMIATT NEM VOLT ELKESEREDETT, HOGY NEM 

ÉRT DOLGOKAT, VAGY AZÉRT TUDOTT VALA-

MENNYIRE MAGYARUL? 
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Edina: Ebből csináltam egyfajta lelkiismereti kérdést, hogy 

mért nem próbáltam meg jobban magyarul kommunikálni vele, 

azon kívül, hogy dalokat, mondókákat tanultunk. Valahogy 

egyszerűbb volt csak egy nyelvet használni. Ő igazából itt ta-

nult meg magyarul, és még mindig van mit tanulnia. Neki volt 

a legnehezebb, mert én Daviddel mindig ott vagyok, ő pedig 

kisember létére, saját maga vívta meg a saját kis harcait.  
 

VAN BARÁTJA?  

Edina: Van igen. Az Oszter Andrissal jó barátok, de úgy ve-

szem észre a lányokkal is jóban vannak. Terelgetik, vigyáznak 

rá, meg jönnek a szerelmes levelek is. Szeretik.  
 

 

ÉS A TÖBBIEK? 

Edina: Baba (Cili a második gyermek, a családtagok egymás 

között Babának hívják) volt egészen iciri-piciri mikor ideköl-

töztünk.  Nagyon nehéz karakter, szerintem a legrosszabbakat 

megörökölte mindkettőnktől. Mindketten elég erős, és makacs 

jellemek vagyunk. Már az Alexandert úgy kiosztja, ebből sok 

konfliktus van idehaza.  Kíváncsi vagyok majd közösségben, 

hogy fog viselkedni, de az ovit 

nagyon szereti, olyan érdeklődő, 

csendeske.  

Nagyon édesek voltak a gyerekek, 

mikor először mentünk beiratkoz-

ni, meg beszoktatni, és odajöttek 

hozzá, megcirógatták az arcát, húz-

ták magukkal, játszani. Én meg 

néztem kívülről, hogy ezek a kis 

barátságok, hogy szövődnek.  
 

 

Ő MOST MILYEN IDŐS?  

Edina: Most három és fél éves, 

decemberben lesz négy éves, de 

neki már egyszerűbb a magyar meg az angol, ő úgy belenő 

ebbe a környezetbe.  
 

ÉS A PICIT HOGY HÍVJÁK? 

Edina: Maximilián Béla. A Béla nevet édesapám után kapta, 

ahogyan a kislány meg édesanyám után. Imádnivaló szüleim 

voltak. Ez egy nagyon rossz dolog, hogy nincsenek nagyszü-

lők. Van egy pótmamánk, a Kati néni, nagyon imádjuk egy-

mást.  
 

ÚGY ÉRZITEK BEILLESZKEDTETEK IDE? 

Edina: Az igazság az, hogy a ház miatt, mi nagyon sokat va-

gyunk itthon, a társasági élet még erre az időszakra várat magá-

ra. Voltak olyan dolgok, hogy annyi mindent muszáj volt csi-

nálni, nem lehetett szórakozni, és a szórakozás is pénz. Nagyon 

remélem, hogy most már civilizáltabb a helyzet. Nagyon sok 

meló volt, és kevés időnk volt, de imádtuk a halfőzőt, meg az 

utcabált. Nagyon szeretjük az embereket. Vannak nagyon ked-

ves arcok, akikről nem is tudjuk mi a nevük, de magunk között 

elneveztük őket. 
 

MI AZ AMI MEGTETSZETT NEKTEK A FALUBAN? 

Edina: Az biztos, hogy nagyon bájos dolog, hogy a hídon át-

mész, és az ott olyan, mint a te kis szigeted. Meg az alapdol-

gok, hogy zsákfalu, csendes, volt a közelben ovi, suli.  
 

 

VOLT OLYAN, AMIT HÁTRÁNYKÉNT ÉLTETEK 

MEG?  

David: Ez nagyon nehéz kérdés. Minden nagyszerű, nincs 

olyan, amit nem szeretnénk. Néha egy kicsit túl csöndes.  

Edina: A közösségi élet, ami hiányzik. Angliában a barátságok 

és a kikapcsolódás helyszínei a pubok. Hétvégente mi is el 

szoktunk menni a gyerekekkel, vannak kis rendezvények, vagy 

játszóteret állítottak föl, mindig ki lehet ülni például. Nem az 

egész napos italozásról szól, hanem egy kulturált hely, ahol 

kvízek vannak, meg közösségi élet. Ez egyfajta jellegzetessége 

az angol kultúrának, nekünk ez egy kicsit hiányzik. Egy hely, 

ahova családostól el lehetne menni egyszer-egyszer, és összeta-

lálkozni.  

David kérdezte a múltkor, hogy itt a nők ki vannak tiltva a 

kocsmából? Mert főként a férfiak vannak ott, a nők kevésbé.  
 

 

MI A LEGKEDVESEBB TÖRTÉNETETEK AGÁRDDAL 

KAPCSOLATBAN? 

David: Ez most egy olyan kérdés, amire holnap biztosan tudnék 

válaszolni, de most semmi nem jut az eszembe.  

Edina: Az első iskolai farsangon olyan jól éreztük magunkat 

Daviddel, és mindketten azt mondtuk, bárcsak többször lenne 

farsang. Olyan barátságos, családias volt.  

Egyik részről sokan meg voltak botrán-

kozva, hogy két kis gyerekkel beköltöz-

tünk egy ilyen házba, de azok, akik olyan 

egyszerűbb emberek, jöttek, és hoztak 

mindig valami kis apróságot.  A Katica 

néni pedig a kezdet kezdetétől mondta, 

hogy őt a lába hozta, mert ő imádta a 

Bözsi nénit. Jött, és olyan közelinek érez-

tük egymáshoz magunkat.  
 

 

MIK A TERVEITEK A JÖVŐRE VO-

NATKOZÓAN? 

David: Ki tudja, csak a holnapig tekin-

tünk előre.  
 

AMIKOR  KÖRBEVEZETTÉL BENNÜNKET  A  HÁZ-

BAN, AKKOR MONDTAD, HOGY EZZEL A TIFFANY 

KÉSZÍTÉSSEL SZERETNÉTEK KOMOLYABBAN 

FOGLALKOZNI.  

Edina: Jó volna olyasmit csinálni, amit az ember igazán szeret, 

de hogy mennyire van rá kereslet, majd kiderül. Már tervezzük, 

hogy belevágunk valamibe, sok családtagunk él Pesten, akik 

segítenének körülnézni, hol, mire lenne kereslet. Ez még kide-

rül. Most még itt van a ház, a gang, amit muszáj csinálni, és 

ahhoz hogy dolgozni tudjunk, ki kell alakítanunk egy műhelyt 

is, ami a gyerekektől el van zárva.  
 

MIT GONDOLTOK A HELYI EMBEREKRŐL? 

Edina: Aaaa, tündériek. Szerintem a kezdettől fogva nyitottak. 

Az embernek azért fáj, ha megszólják, de az emberek gyakran 

bizalmatlanok azzal szemben, amit nem ismernek.  Nagyon 

kedveljük a mosolygós embereket. 
 

KIRŐL OLVASNÁTOK SZÍVESEN A KÖVETKEZŐ 

SZÁMBAN?  

Edina: Most két olyan család is van, az egyikkel 

barátkozósabbak is lettünk, a halfőzőn együtt voltunk. Kicsi 

lányuk a Flóra, és amikor a kislányom az oviban kiszúrta ma-

gának, akkor gondoltam, ha megkérdezel, majd akkor őket fo-

gom mondani. Ők a Szigeti család a Béri Balogh utcában. 

 

           Készítette: Gergely Judit, Fábiánné Málek Judit 
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RÖVID HÍREK 
 

A könyvtár nyitva tartása 2012.  au-

gusztus 1-től MEGVÁLTOZIK!! 

Az új nyitvatartási időpontok: 

Hétfő: 16:00 - 19:00 

Péntek:  16:00 - 19:00 
  

Minden érdeklődőt szeretettel várok! 

Schüller Ákosné, Hedi 

 

ANYETEJES VILÁGNAP  
 

2012. augusztus 1-jén szerdán  

10 órai kezdettel a Művelődési Házban. 

Az eseményről hamarosan részletes 

tájékoztatás jelenik meg.  
  

Szeretettel várunk mindenkit! 

 

NYÁRI JÁTSZÓHÁZ 
 

A Tolnai Családsegítő Központ mun-

katársaival július hónapban minden 

szerdán 9 órától a Művelődési Házban. 

   

Minden gyerkőcöt szeretettel várnak!!! 

 

SPORT 
 

Második helyen végzett Sióagárd 

labdarúgó csapata  a 2011/2012-es me-

gyei bajnokságban. A csapat minden 

tagjának kívánunk a következő szezon-

ra hasonlóan szép sikereket! 

MINDENKI TURIJA 
 

Július 4-én tartottuk újabb jótékonysági akciónkat a német testvértelepülés 
Malschwitz gyűjtőakciójának köszönhetően. Örömmel vártuk az újabb alkal-
mat, hogy újra láthassunk csillogó szemeket és mosolygós arcokat a megszer-
zett és hasznos ruhaneműk és játékok kapcsán.  

Az újabb jótékonysági kezdeményezés nem várt érdeklődést hozott, az osz-
tásra szánt ruhanemű és játék azonban jóval kevesebb volt, mint a legutóbbi 
alkalommal. Mindennek az lett a következménye, hogy alig egy óra alatt elfo-
gyott minden, és az örömünkbe némi üröm is vegyült, hiszen mindeközben 
egy egészen más oldaláról kaphattunk betekintést az emberi viselkedés rejtel-
meibe.  

HALFŐZŐ –18. 
 

Harmadik alkalommal bolydult fel délután a Leányvár, és láthattak cso-

portokba verődött embereket, akik piros biciklivel, kaláccsal, pinceboga-

rakkal, boros gazdákkal rohangáltak izgatottan fel s alá, a „Vizek, halak, 

borok” vetélkedő kapcsán.   

Üde színfolt volt a programok sora között a Várkertben kiállított Halfő-

ző Verseny gyermekszemmel” című rajzpályázat kiállítása, a halfőző 18 

éves történetét bemutató fotókiállítás, és az értékeinket bemutató „Helyi 

értéktár”, ahol igyekeztünk valamennyi helyben fellelhető terméket-

értéket, így a hímzés, népviseleti babakészítés, méhészet, csuhé, szódavíz 

stb. a nagyközönség elé tárni.    
  

Szükségessé vált a Leányvár gépjárműforgalomtól való tehermentesíté-

se, amivel nyilván sokaknak okoztunk némi bosszúságot, de így tudtuk 

megoldani, hogy a rendezvény ideje alatt zavartalan legyen a gyalogszerrel 

való közlekedés, és a kilátogató felnőttek és gyerekek biztonsága.  
  

Ezúton köszönjük minden közreműködőnek, önkéntesnek, tanya és 

terület tulajdonosnak a segítséget, és a rengeteg munkát, amellyel a 

rendezvény megvalósítását támogatták! 
 

EREDMÉNYEK 

Pontyhalászlé kategória:     

1. Katona Péter - Kápolnásnyék, Bajai halászlé   

2. Racskai László - Decs, halászlé       

3. Gyuricza Tibor - Hercegszántó, pontyhalászlé  
  

Vegyes halétel kategória: 
1. Csapó László - Kistormás, borított halászlé 

2. Papp Balázs - Báta, harcsapörkölt 

3. Barsi Zoltán - Sióagárd 
 

Különdíj: Testvértelepülés - Baruth csapata, Német halleves, vegyes 

halétel pontyból 

Legjobb Sióagárdi: Takács Krisztián, ponty halászlé 

Fődíj: Bálint Károly – Szekszárd, hal chips 

ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK 
 

A 2013. év végéig tartó projekt során a jelentkezők ingyenesen vehet-

nek részt a meghirdetett szakkörökön, ahol a heti 2-3 órás elfoglaltságok 

mellett nyári táborokon fejleszthetik ügyességüket, valamint bemutatókon, 

kiállításokon mutathatják be alkotásaikat a nagyközönség számára. 

Az előkészületi munkák valamint a résztvevők toborzása hamarosan 

megkezdődik, bízva a projekt sikeres megvalósításában.   

Leányvári rímhányók 

 

„Borral indult az életünk, mikor szép Sióagárdon megszü-

lettünk, 
Miután leánykorunk vörösborral és bubis vízzel ünnepel-

tük. 

Büdös Sárvíz pikkelyes halát hálóval kifogtuk, s aztán a 
hordó árnyékában léböjtkúrát tartottunk. 

Így zajlik az életünk,ma pedig a Halfőzőn vetélkedünk.” 

   Agardians – Sióagárd 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
Sióagárd-Fácánkert Községek körjegyzőség-

ének 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, Tel: 30/929-5645  

Horváthné Dr. Horváth Erika 

Hétfő, kedd, péntek:  8.00-13.00 

Szerda:   14.00-18.00 

Csütörtök:  11.00-13.00 

 vérvétel:    8.00-11.00  

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: 16-19,  péntek: 16-19 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 
Kedd: 13.00-16.00 
 

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 
 

SIÓ-KÖZ KFT. 
Vízmű telepkezelő:  

Balázs Mihály 70/930-9138 

Szennyvíz telepkezelő:  

Mészáros Ferenc 70/930-9137  
 

Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő.: Gergely Judit, megjelenik: 

havonta;  szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu,         

web: www.sioagard.hu 
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NAPLÓTÖREDÉKEK 
1943. január 24. vasárnap 

Most aztán nagyot ugrottam a naplóba való bejegyzéssel, de ami eddig történt, az aztán nem minden-

napi. Amennyire lehet, az elején kezdem.  

14-én reggel kezdődött olyan, amilyen még kevés a világon. Észrevettük már hetekkel előbb, mindenféle 

fegyverük van az oroszoknak velünk szemben, de azt nem tudtuk, hogy ekkora mennyiségben. A csim-

bumtól kezdve (kiságyú) a nehéz tüzérségig mindennel lőtt és lőtt. Persze a mi tüzérségünk sem maradt 

tétlen, az ágyúdörgés folyamatos morajlássá vált. 14-én kora délelőtt törtek állásainkra a scsucsjei front-

szakaszon, ahol pontosan a mi ezredünk védőkörzete volt. Aztán a magas hó és drótakadály ellenére 

megjelentek a harckocsik, tankok, mindent letiporva.  

Mi hárman már 12-én bejöttünk Kolomejzevóba, mert le lettünk váltva. Ez kb 10 km-re van a doni fronttól, 

talán ennek köszönhetem, hogy most ezeket a sorokat írhatom.  

Szakaszunktól a Lőcsei őrmester,  a Kovács őrvezető és a Rácz Pali voltak még kint ezen a nevezetes 

reggelen. Ketten bejöttek, de szegény Rácz Paliról semmit sem tudunk.  

Az orosz – az ellenség – áttörte állásainkat előbb nekik, majd nekünk lett óriási veszteségünk. A 

rettenet tetőfoka volt az ágyúdörgés, bombázás, a folytonosan ropogó fegyverek zaja.  

Január 15-én délelőtt már Kolomejzevó elé értek. A mellettünk lévő német messzehordó ágyúk még ekkor 

is szünet nélkül lőttek. Eddigre már elesett az előttünk lévő terület, Mihajlovszkij, Novijgrán Hrestiki és 

még Petrovszkaja is, ahol a hadosztály parancsnokságunk volt. A mi részünkről az ellenállás mindaddig, 

amíg lehetséges volt, meg is volt. Tüzérségünk még közvetlen irányzással is lőtte a szembe jövő tanko-

kat, de a hatalmas túlerővel szemben meg kellett hátrálni. A tüzérek a legtöbb löveget felrobbantották, 

vagy éppen elhagyták. A gyalogsági nehézfegyvereink eddigre már mind odavesztek (géppuskák, aknave-

tők, páncéltörő ágyúk). A katonák csak kézi fegyvereikkel tudtak volna harcolni, ha ehhez már az első 

napon is lett volna elegendő lőszer. Veszteségünk óriási, azt felmérni most még nem lehet, tisztjeink 80 

%-a ismét elveszett. Köztük zászlóaljparancsnokunk Horvay alezredes is ott maradt még az első órákban.  

Január 15-én délelőtt érkeztek meg hozzánk Kolomejzevóba a 7. századi agárdi földijeink: Fejős 

János (Szípes, 1915.), Virág Mihály (1915), Navreczki János (Szappanos, 1912.) és Grénus Mihály (Szódás, 

1908.). Ők az előző éjszakát  Krvtechben töltötték, ott találkoztak az odaérkező pótszázadból Tuller Mi-

hály (Csicseri, 1919.) és Finta Mihály (Sziszály, 1921.) őket mint frissen kiérkezett alakulatot bevetették 

azonnal. Velük együtt 15-én délelőtt – elszakadva kolomejzevói helyünkről – az egy km-re lévő szom-

széd faluban, Popasni szélén álló hófalnál tüzelőállást foglaltunk el. Hatásos védekezést nem tudtunk 

kifejteni, mert felszerelésünk ekkor sem volt elég, de nem volt ehhez megfelelő irányítás sem. A rend 

(hadrend) felbomlott, akna és golyószóró tüzet is kaptunk. Rövid itt tartózkodás után elindulva az úton, 

amelyen már óriási forgalom volt gépkocsik, lovaskocsik, szánkók és természetesen gyalogosok Puhovó 

irányába. Itt a vasúti töltés vonalán ismét felfejlődtünk védőállásba. Itt már németek is voltak páncéltörő 

ágyúval és az előretörő orosz tankok lőttek felénk is, de oldalról a templom tornyát lőtték.  

Január 16-17-én az oroszok támadása, előrenyomulása kissé lelassult. 17-én dél körül értünk 

Oszrogoszkba, ahol már teljes volt a fejetlenség, rengeteg ember, katona (magyar és német) és gépek 

egyik előre, a másik hátrafelé mozgott.  

Ellátásunk az áttörés óta egyáltalán nincs. Természetesen a meglévő fegyvereinkhez sincs utánpót-

lás. Osztrogoszkban voltak hadtestünk raktárai, amelyek január 18-19-én mind odalettek, elrepültek. 

Azóta az oroszok (szovjetek) jönnek és jönnek. Pánik és fejetlenség uralkodik az egész vonalon, teljes 

napóleoni visszavonulás ez. Az Isten tudja, hogy hol lesz e vége ennek a rohanásnak. Jelenleg 

Novivoszkolban vagyunk.  

A helyzet teljesen reménytelen, semmit nem tudunk, semmiről nem értesítenek bennünket. Csak az isten 

segíthet már rajtunk. Bízom őbenne, hogy majd megsegít bennünket.  

Azt hiszem január 19-én vagy 20-án voltunk Alexajevkán, ahol a hadsereg parancsnokságunk székelt. 

Mellette Nyikolavevka, ahol repülőtér volt, itt a repülősök fejlődtek fel védekezésre. Itt éjszakáztunk, 

néhány órát meleg helyen töltöttünk, állva, vagy ülve, nem levetkőzve.  

Még kora reggel félvilágosban indultunk tovább és rettenetes látvány tárult elénk. Az út mentén hóval 

betemetett számtalan magyar katona holtteste feküdt – döglött lovak és elhagyott felszerelés – lovas 

szánkók fegyverzet hóval fedve, az alól kilátszva. Ezt a helyet elhagyva rájöttünk, hogy be vagyunk kerít-

ve. Az úttól jobbra az, és ő a faluból, ami kb. egy km-re volt, oroszok fejlődtek fel velünk szemben rész-

ben sítalpakon. Irányításunk nem volt, ösztönösen határoztuk meg, hogy mit csináljunk. Néhányan, közel 

százan balra letértünk az útról és a havas terepen egy mélységes hosszú horhos szerűségen áthaladva 

visszavergődtünk az útra, ahol a járművek, szánkók és gépkocsik is haladtak. Ők harcba keveredtek, de 

kivágták magukat. Majd aztán így értünk Budjejnibe pár km után, de még az idevaló beérkezés előtt két 

ratától géppuska sorozatot kaptunk, amely során néhány sebesült lett emberben és lóban is.     

Írta: Fejős János  

mailto:sioagard@interware.hu

