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TÜDŐSZŰRÉS SIÓGÁRDON   

 

Időpontok: 
március 26. hétfő  1230 – 1430 

március 27.  kedd  1100 – 1200    

                                 1230 – 1600 

március 28.  szerda  900 – 1200 

 

Helyszín: Sióagárdi Művelődési Ház 

 

A tüdőszűrés díjairól minden háztartás-

ba részletes ismertetőt küldünk. 

SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

 

Véget ért a Örökség című előadássorozat, melynek célja a település 

építészeti, vallási és szellemi kulturális örökségének számba vétele 

volt.  

Az érdeklődők számára alkalom nyílott a szellemi kulturális örökség-

védelmi program megismerésére Balázs Kovács Sándor muzeológus 

jóvoltából.  Kajári J. Tamás építész a település védett épületeiről be-

szélt, Barsi Ildikó pedig Sióagárd vallási hagyományait mutatta be.  

  

Az előadássorozatot összegzés követi majd, melyet az erre a célra 

megalakított csoport fog elvégezni, hogy ezt követően elindíthassák a 

nemzeti jegyzékre való kerülés folyamatát.  

 

MINDEN OLVASÓNKNAK  

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEK  

KÍVÁNUNK! 
 

„Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak, 

Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának! 

Elmondom én gyorsan jövetelem célját: 

Megöntözöm most a környék legszebb lányát. 

Kívánok e háznak hát mindenből eleget, 

Főképp békességet, egészséget és szeretetet!” 

GEMENC FOLTVARRÓ KÖR 

 

Április 20-án nyitja meg kapuit a Gemenc Foltvarró Kör legújabb, immáron második kiállítása Sióagárdon a Műve-

lődési Házban. A kiállításhoz kapcsolódóan április 28-án szakmai napot tartanak szintén a Művelődési Házban. 

 

A rendezvényről áprilisi számunkban adunk részletes tájékoztatást. 
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NEM VÁLTOZOTT AZ IDŐSEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJA 
 

A képviselő-testület a legutóbbi ülésén tárgyalta az étkezési térítési díjakról szóló előterjesztést. A testület úgy dön-

tött, hogy az étkeztetés önköltségének emelkedését nem hárítja az azt igénybe vevőkre, így a díjak továbbra is a régi-

ek: 

Szociális étkeztetés :     477 forint 

Vendégebéd:     751 forint 

 

Abban az esetben, ha az igénylő a hónap minden étkezési napján vásárol ebédet,  

  a  vendégebéd térítési díja:   599 forint 

ÁLLAMPOLGÁRI ESKÜTÉTEL 
 

Újabb  honfitársunk kapta meg a magyar állampolgárságot Sióagárdon.  

Komarniczka Alexandra az ukrajnai Beregszászról érkezett hazánkba pár évvel ezelőtt; állampolgársági esküjét 

március 8-án tette le településünkön.  

Az esemény szűk családi és baráti körben zajlott, az újdonsült honpolgárt az eskütételt követően verssel köszöntöt-

ték az általános iskolás versmondók.   

 

Alexandrának ez úton is szívből gratulálunk! 

 

 

 

 

HAZAVÁRÓ 
 

Eltelt három esztendő és idén ismét hazahívjuk a településünkről elszármazott sióagárdiakat. Az esemény a 

Nyárköszöntő ünnepségsorozat keretein belül kerül megrendezésre május 26-án szombaton. 
 

Kérjük olvasóinkat amennyiben ismeretségi körükben tudnak olyan személyekről, akik már betöltötték a 40. 

életévüket, és korábban Sióagárdon éltek, segítsék munkánkat az illető személyek elérhetőségének (cím) meg-

adásával.  
 

Javaslataikat várjuk március 26-ig szerkesztőségünkbe, a helyi művelődési házba személyesen, vagy a       

437-309-es telefonszámon. 
 

Köszönjük segítő közreműködésüket! 
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Szomszédoló rovatunk következő vendége a Márton család 

a Bezerédj utcából. Rottler Anna és Márton Antal, az ifjú 

szülők, valamint az örökmozgó Benedek és a kishúga, An-

na. 

 

BIZTOSAN OLVASTÁTOK A KRÓNIKA ELŐZŐ SZÁ-

MÁT… 

Anti: És a végén meglepődtünk. 

Anna: Még Anti mondta is, hogy lehet, nem mi vagyunk, ha-

nem az Eszterék a szomszédból. De mondtam, hogy nem, mert 

a játszótérre az Eszterék, akkor már nem jártak. Nyugodj, meg 

ezek mi vagyunk. 

 

ÍGY VAN, RÁTOK KERÜLT MOST  A SOR. KÖNNYEN 

MAGATOKRA ISMERTETEK? 

Anna: Igen gyanítottuk, hogy mi leszünk, örülünk neki. 

Anti: Erre mondtam, hogy mi nem lehetünk, mert a család fele 

agárdi.  

Anna: Igen mert úgy gondoltuk, hogy csak olyanok voltak 

eddig, akiknél egyik fél sem agárdi… biztos csak azok kerül-

hetnek be. Antit végül is nem ismerik annyian. 

Anti: Téged sem, a falu fele téged sem ismer. 

Anna: Igen, mert ma már annyi nem „agárdi van”, hogy azok 

meg nem ismerhetik az agárdiakat. 

 

2006-BAN HÁZASODTATOK ÖSSZE, EGYÉRTELMŰ 

VOLT, HOGY UTÁNA ITT SIÓAGÁRDON FOGTOK 

LETELEPEDNI, HOGY ITT FOGTOK ÉLNI? 

Anna: Először nem is itt éltünk, mert Bonyhádon laktunk kb. 

másfél évig. Antinak volt ott lakása, így az volt az adott hely. 

Anti: Mikor Beni megszületett, akkor költöztünk Agárdra Anna 

szüleihez. 

Anna: Én mindig szerettem volna visszajönni, én hoztam fel 

végül is, hogy itt telepedjünk le. Sokat jártunk anyuékhoz, és 

már akkor is mondta, hogy neki is tetszik ez a hely. Közel van 

Bonyhádhoz, Anti még most is át jár dolgozni, nem távolság. 

 

ÉS MI FOGOTT MEG TÉGED A FALUBAN, NYILVÁN 

AZ ANNÁN KÍVÜL? 

Anti: Nyilván az Anna volt az ok. Egész nap távol vagyok a 

munka miatt, ha hazaérek, akkor is itthon teszek-veszek. Egyéb-

ként nagyon szép, rendezett falu, tetszik. 

 

MIVEL IS FOGLALKOZOL PONTOSAN? 

Anti: A Bonyhádi Polgármesteri Hivatalban dolgozom infor-

matikusként. 

 

ANNA, NEKED MI A FOGLALKOZÁSOD, AMIKOR 

NEM ÉPPEN FŐÁLLÁSÚ ANYA VAGY? 

Anna:  Apu mellett dolgoztam az autóalkatrész iparban, mie-

lőtt elmentem szülni.  A végzettségemet tekintve:  középiskolá-

ba Pécsre jártam, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumába, 

ott érettségiztem. Utána az ELTE-n folytattam tanulmányaimat, 

jártam a természettudományi és a bölcsészkarra, de csak egy 

évig. Ezt követően tanultam a Veszprémi Egyetem Mérnöki 

Karán, majd a szekszárdi főiskolára is jártam párhuzamosan. 

Testnevelési egyetemre jártam még két évig mellet- 

 

 

te, utoljára pedig a Pécsi Tudomány Egyetem Közgazdaságtu-

dományi Karára, és végül is a végzettségemet tekintve van egy 

tanítói diplomám, egy közgazdász diplomám és egy aerobik 

edzői képesítésem. 

26 éves koromig tanultam. 14 éves koromban elkerültem itt-

honról, az elkövetkező 10 évben nem is voltam nagyon itthon, 

úgyhogy most jó újra itthon lenni. Mióta a Benedek megszüle-

tett itthon vagyok a gyerekekkel lassan már négy éve. 

Beni már ovis, szeptembertől, Anna pedig 16 hónapos. 
 

NAGYON HASONLÍTANAK EGYMÁSRA, MINT KÉT 

TOJÁS. 

Anna: Kicsinek is olyan egyformák voltak. Mikor megszületett 

Annácska, mintha Benedeket láttam volna magam előtt, most 

már van azért különbség. 
 

ANNA TÉGED TÖBBEN ISMERHETNEK A SIÓAGÁRD 

JÖVŐJE ALAPÍTVÁNY KAPCSÁN, ELÉG SOKRÉTŰ 

LETT A SZERVEZET MUNKÁJA AZ UTÓBBI ÉVEK-

BEN. 

Anna: Igen, sok. Sok minden tartozik az alapítványhoz, a tele-

víziótól elkezdve, nagyon sok pályázat az alapítványon keresz-

tül megy. Ahol tudunk, ahol lehet, megpróbálunk segíteni, aki 

hozzánk fordul segítségért, arra mindig szánunk figyelmet, 

anyagi támogatást, vagy más jellegű segítséget. 
 

ANTI TE PÁR ÉVVEL EZELŐTT ELINDULTÁL AZ 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON, MINT KÉPVISE-

LŐ JELÖLT. 

Anti: Az ambíció az onnan indult (itt Annára mutat). 

Anna: Ő hozta elő, hogy ez a terület hozzá közel áll, érdekli, 

én meg bátorítottam, hogy induljon el. Kételyei persze voltak, 

hogy nem ismerik, akkor még ennyien sem ismerték, és ahhoz 

képest szerintem szép eredményt ért el. 

Anti: Utolsó előtti lettem, de két-három ember csak egy pár 

szavazattal volt előttem.  
 

EMLÍTETTED, HOGY ISKOLÁBA JÁRSZ. 

Anti: Jogi egyetemre járok, másod éves vagyok Szegeden. Opti-

mális esetben három év múlva végzek, aztán majd meglátjuk. 
 

HOGY TELNEK A MINDENNAPOK, A MUNKÁN KÍ-

VÜL? 

Anti: A munkán kívül? Általában itthon, igaz eddig sem volt 

sok hobbim. Kosárlabda, most már nem versenyszerűen, hanem 

hetente esetleg kéthetente.  
 

BONYHÁDON VAGY SZEKSZÁRDON? 

Anti: Bonyhádi csapatban játszottam, de most is ott játszunk. 

Az öregfiúkkal a Baranya megyei bajnokságban játszunk, gyak-

ran járunk Pécsre.  
 

MIT GONDOLTOK A  HELYI EMBEREKRŐL, ANTI 

TE MILYENNEK ISMERTED MEG ŐKET? 

Anti: Bonyhád kisváros, ott is szinte mindenkit ismer az ember, 

akárcsak itt a faluban. Ugyanúgy közvetlenek és segítőkészek 

az emberek, akiket megismertem velük mind jóba vagyok. 

 

 

Tovább ->->-> 

SZOMSZÉDOLÓ 
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ANNA, TE MINT TŐSGYÖKERES? 

Anna: szeretek itt élni, azért is maradtam itt. Előtte sok helyen 

laktam, jártam, de mindig itt van a „haza”. Nekem Agárd, min-

dig a haza. Nagymamám szokta mondani, mikor hazajöttünk 

egy hétvégén, hogy: „Ugye a haza,itt a haza? Megjöttetek.” 

Ezzel most is így vagyok, itt érzem jól magam. Szeretek itt 

lakni, itt élni. 
 

EZZEL MEG IS VÁLASZOLTAD A KÖVETKEZŐ KÉR-

DÉSEM, AMI AZ LETT VOLNA, HOGY MIT JELENT 

NEKTEK SIÓAGÁRD? 

Anti: Nehéz a válasz, két benyomásom van ezzel kapcsolatban. 

Több helyen is otthon érzem magam, itt Sióagárdon is és Bony-

hádon is, ahol több mint 20 évet laktam. Továbbá otthon érzem 

magam szülővárosomban is, ami Szlová-

kiában van. 
 

VÁLTOZTATNÁTOK- VALAMIN? 

 Anna: A járda például néhol olyan 

rossz, hogy ki kell menni az útra, mert a 

babakocsit nagyon rossz tolni. 

Anti: Én a csatornát tartom fontosnak. 

Sok faluban, amerre járok, azt látom, 

hogy ki van betonozva minden árok. 

Ha képviselő lennék, és nem sikerülne 

négy év alatt semmi láthatót tenni, akkor 

azt mondanám, próbálja meg más, hátha 

másnak más elképzelései, kapcsolatai 

vannak. 

Anna: Ha változtatni lehetne valamin, 

akkor azt szeretném, hogy a település 

alapintézményei  (óvoda, iskola, papi 

szolgálat,..) még sokáig fennmaradjanak. 

Anti: Azért elég sok gyermek van az óvodában amellett, hogy 

sokan viszik Szekszárdra is őket. 
 

TERVEZITEK MÉG A CSALÁD BŐVÍTÉSÉT? 

Anna: Majd ahogy alakul, most még picik a gyerekek, de lehet 

még róla szó. 

 

A GYEREKEK KÖZBEN A HÁTTÉRBEN ÖNFELEDTEN 

JÁTSZANAK, ÉN PEDIG KÉRDÉST INTÉZEK BENE-

DEKHEZ.  

BENEDEK MIT HOZ NEKED A NYUSZIKA? 

Benedek: Tudod mit írtam? Faliújságot. 

Anna: Faliújságot kér a nyuszitól, tudod az oviban is van, aho-

va kirakják a rajzokat. 

Anna a polcra mutat, ahol betűzködve könyvek közé tucatjával 

sorakoznak Benedek rajzai.  

Anti: Nem lehet onnan leszedni őket, mert Beni mérges lesz. 
 

KÖZÉLETBEN MENNYIRE VAGYTOK JELEN? 

Anti: Anna az alapítvány révén. Néha meg szoktunk jelenni 

rendezvényeken, én focimeccseken, hazai meccseken. 
 

ÉS MILYENNEK TARTOD A HELYI CSAPATOT? 

Anti: Jók, csak kevés a játékos szerintem, néha azt látom, egy-

két cserejátékos van a kispadon és kész. A fiatalokat vagy nem 

játszatják, vagy nincsenek, nem tudom, nem 

járok ifi meccsre. 
 

MIT GONDOLTOK A HELYI ÉRTÉKEK-

RŐL, MI AZ, AMI NEKTEK ÉRTÉKNEK 

SZÁMÍT? 

Anti: Gyütt-mentként értéknek látom a Leányvá-

rat, és az agárdi viseletet, számomra az különle-

ges. Tetszenek az egyes épületek is nagyon, fő-

leg a polgári stílusú épületek. Szeretek minden-

féle épületet, ami megragad. Sok élményem nem 

kötődik még a Leányvárhoz, egyszer szerettem 

volna részt venni a barátokkal együtt a halfő-

zőn, de akkor sajnos nem jött össze a többiek 

elfoglaltságai miatt. Idén újra megpróbálom. 
 

 

KIRŐL OLVASNÁTOK SZÍVESEN A KÖ-

VETKEZŐ SZÁMBAN? 

Anti: Abban viszonylag nagy egyetértés volt köztünk. 

Anna: Igen, mert nem beszéltük meg, csak egyszer megkérdez-

tem tőle, hogy gondolkodott-e már rajta, és akkor mondta, hogy 

igen. 

Anti: A Bakó családról szívesen olvasnánk. 

 

 

Gergely Judit 

BORVERSENY 2012. 
 

Sióagárd Község Önkormányzata és a Leányvárért Egyesület borversenyt rendez   2012. március 30-án pénteken a Művelő-

dési Házban (Sióagárd, Kossuth u. 1.) 10 órai kezdettel.  

 

A részvétel feltételei: 

Fajtánként három palack 0.75 l-es minta leadása, melyen fel kell tüntetni a fajtát, az évjáratot és a jeligét. Ehhez mellékelve egy 

zárt borítékban meg kell adni a termelő nevét, lakcímét, a borítékon kívül pedig a jeligét. 
 

Nevezési díj 600 Ft, mely tartalmazza a versenyző vacsorán való részvételének díját! 

 

A minták leadási ideje és helye: 2012. március 29. (csütörtök) 15 00 – 19 00, Művelődési Ház 

 

Eredményhirdetés: 2012. március 30-án pénteken 19 órai kezdettel a Művelődési Házban 
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VIZEK-HALAK-BOROK.. S EGYEBEK 

NAGY  SIÓAGÁRD-KVÍZ 

2012. március 

 
1. Mióta viseli a település a Sióagárd nevet?  

a) 1803      b) 883     c) 1903 

  

2. Mit szimbolizál Sióagárd címerének középső részén a két ezüst szalag? 
a) A település két vizére, a Sióra és a Sárvízre utal. 

b) Az egyház és az állam kettősségére utal. 

c) Utal a falu történetének két templomára, az 1732-ben épült, és az 1886-ban felszentelt templomokra. 
 

3. Milyen nyelvi jegyek jellemzik az ízes sióagárdi beszédet?  
a) Őző nyelvjárás, a zárt e hang helyett ő hang (Pl.: möggy, öszik, szöd)  

b) Íző nyelvjárás, (pl.: kík, szíp), zárt e hang, kakuminális té hang (a szájpadlás közepén képzett)  

c) O hang helyett a hangot ejtenek (pl. malam, szaba). Hosszú magánhangzók helyett annak rövidebb változata él a toldalé-

kokban (pl. hazbol, mellöl). Az elbeszélő múlt megmaradása. (pl. mene, jövék) 
 

4. Melyik az a tánc, mely a középkori lánctáncokkal áll rokonságban, és ebben a formájában egyedülállóan csak a sió-

agárdi közösségben maradt fenn, és amelyről egy 1951-ben megjelent gyűjteményben így írnak: „A maga egyszerűségé-

ben szinte monumentális tánc. Jóformán egyetlen fokozás.”  ? 
a) sióagárdi ugrós 

b) sióagárdi csárdás 

c) sióagárdi karikázó     
 

5. Hány országosan védett műemlék-épület áll Sióagárdon?  
a) Egyetlen: a Tájház. 

b) Kettő: a Tájház és a Templom 

c) Három: a Tájház, a Templom és a Temetői kápolna 
 

6. Mi az a bütykös kapca?  
a) A gyermekek mezőgazdasági munkára oktatása során alkalmazott kis kapa, melynek nyelére a kicsiny kezekhez mért 

bütyköket faragtak .  

b) A sióagárdi férfiak a csizmában viselték, jó meleg volt és védte a fájós bütyköket. 

c) A sióagárdi női viselet része, színesen díszített kötött gyapjúharisnya 
 

7. A faluközpontban álló, a németországi partnertelepülésünk lakói által készített és adományozott jelzőtábla szerint mi-

lyen messze van ide az Északi-sark?    
a) 3866 km   b) 4866 km   c) 5466 km 

 

8. Milyen sportoknak van Sióagárdon régi hagyománya?     
a) labdarúgás, kajak, teke 

b) labdarúgás, asztalitenisz, röplabda, sakk 

c) labdarúgás, korcsolya, úszás  

 

9. A tavaszi szezon nyitómérkőzésén hányszor találtak a  sióagárdi focisták a zombaiak hálójába?      
a) Három ( Kész, Domokos, Koman)  

b) Négy (Kész, Huszti, Torghelle) 

c) Öt (Kész 2, Tóth F, Brill K, Domokos) 
 

10. Melyik húsvéti szokás él(t) Sióagárdon ?   
a) A fiúk csapatostul járták a lányos házakat, a leányokat szagos vízzel meglocsolták, majd tyúkot loptak az udvarból.  

b) A fiúk bandákban jártak, a lányokat elkapták és tiszta vízzel öntözték.  

c) A komaságnak ajándékot (sonkát, tojást, süteményt) vittek. A sonka egy darab csontját a kémény füstjárójára szokták 

tenni, hogy a tüzet elriasszák vele. 

d) Családonként egy-egy húsvéti kalácsot dobtak a Sióba, hogy az ne legyen éhes a falura,  azaz az árvíz kerülje el Sióagár-

dot.     
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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: 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 
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  
 

NAPLÓTÖREDÉKEK 
 

1942. október 15. csütörtök 

Tegnap (október 14-én) volt oroszországi tartózkodásom legboldogabb napja. Hosszú négy hónap 

után végre találkoztam a testvérbátyámmal a Pistával. Örömünkben sírva fakadtunk mind a ketten, 

szinte egész nap együtt voltunk. A találkozást az unokabátyám a Szépes Józsi hozta össze.  

Volt időnk panaszkodni egymásnak, az itteni körülményekről, helyzetről, az otthonról és drága jó 

anyánkról. Piszkos sáros vízben főztem krumplit a csajkámban, amire sót és paprikát tettem, de a 

boldogságtól még enni sem tudtam.  

Búcsúzáskor ismét sírva fakadtunk, megfogadtuk, ha az Isten hazasegít bennünket, együtt megyünk 

el búcsúra Gyűdre vagy Andocsra. Engedje meg a mindenható, hogy ezt megérhessük.  

Ők délután négy órakor visszamentek a faluba a zsidó munkaszolgálatosokkal, akikkel naponta 

járnak ki a vonalba műszaki munkák elvégzésére. (Ő árkász). A Józsi mondta (Fejős József), hogy már 

előző éjjel is itt volt nála a bátyám, de akkor nem szólt nekem hátra, mivel én háromszáz méterrel 

hátrébb vagyok, és mert a bátyám Pisti mondta azt, hogy jön ő többször is.  

A napokban hallottam ismerősöktől, hogy szeptember 30-ai betörésnél, ami a 9. századra irányult 

főleg, életét vesztette Páli János (Dönce Jani, 1915.), és megsebesült Fekete József (Szraka tizedes, 

1908.), akinek a kézfejét lőtték el. 

 

1942. október 20. kedd 

Az időjárás egészen rosszra fordult, fázunk ezekben a vacak bunkerekben - ahol még szalma sincsen 

– ringy-rongy ruhában.  

Máskülönben az oroszok jól viselkednek, az elmúlt napokban csak a szokásos pitt-patt van, különö-

sen estefelé vacsora osztásnál, amikor a kocsi kihozza az egész napra való hideg és meleg  élelmet. 

A hazamenetel hírei mindig alább hagynak, mert sajnos minden jel arra mutat, hogy itt maradunk a 

télre is.  

 

1942. október 29. csütörtök 

A helyzet még mindig változatlan, csupán az éjszaka ellenséges gépek keresték a mi tüzérségünket 

néhány bombával. Az élelmiszerünk pocsék, kenyeret a mai napra sem kaptunk.  

Ma csomagot kaptam otthonról, aminek a tartalmát nem tudom élvezni, mert nincs kenyerem. Sajnos, 

ez a háború. Elbánnak szegény bakával, mire hozzáér a koszt, marad is meg nem is. No de, csak 

kerüljünk haza, majd mindent elfelejtünk. A napokban hallottam, ismerősöktől, hogy egy másik föl-

dim Deli József (Handzsa) ugyancsak meghalt. Ellenséges tüzérségi gránát beszakította a bunkere 

tetejét, és ő bent volt, a tolnai tüzérezrednél volt. 

 

1942. november 1. vasárnap 

Mindenszentek ünnepe van. Odahaza talán éppen most hordják a koszorúkat szeretteink sírjára, este 

gyertyát gyújtanak, és egy fohászt küldenek a megboldogult lelki üdvéért.  

Én nagyon messze vagyok a „boldogult” apám sírjától, de majd innen küldök egy imát a lelki üdvéért. 

Részemről az elmúlt napokban annyi változás történt, hogy 28-án őrvezető lettem.  

Az oroszok a múlt éjszaka kisebb csoporttal támadásra indultak, de vállalkozásuk nem járt ered-

ménnyel, mert a saját tüzérségünk szétzavarta őket.  

Az élelmiszerünk nagyon gyér, egy negyed kenyeret (25 dekát) kapunk egy napra, pedig az egész 

kenyér és nagyon kicsi. Tegnap kaptam három darab kiscsomagot, amibe pogácsa volt, és itt csemege 

számba megy. 

 

 

 

Írta. Fejős János 

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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