
KEDVES SIÓAGÁRDIAK!
Az advent idejében, a várakozás és a vágyakozás során a

legmélyebb emberi vágyainkkal foglalkozunk. Szeretteink, akik
körülvesznek bennünket, több figyelmet kapnak tőlünk, szere -
te tünkkel halmozzuk el őket. Észre sem vesszük, hogy úgy sze -
re tünk, ahogy nekünk jó és könnyű, és nem úgy, ahogy nekik
szükségük lenne rá. Sokszor a külsőségekben megrekedünk, és
a lelki szeretet elmarad. Az egész éves szeretet-mulasztásainkat,
akarjuk most pótolni, általában ajándékok formájában. 

Ebben az esztendőben a családokra vetődött a figyelem, 2011.
a családok éve. A boldog családi élethez mindig szükséges az ir-
galmasság, a jóság, a szelídség, a türelem, a megbocsájtás, de
legfőképpen a szeretet. Mindez teremti meg azt a bensőséges

légkört, ahol a gyermekek biztonságot találnak, példát látnak szüleikben, akik továbbadják gyermekiknek Szent Istváni
örökségünket, hitbeli, értékadó, nemzeti kulturális értékeinket. Ebből alakul ki a felismerés, hogy az embertársunk egy-
ben testvérünk is, akivel együtt kell élnünk, dolgoznunk, közös jövőnket építenünk. Hazánk megmaradásának, fejlődésének
is a záloga, vagyis a jövőnk a boldog család. 

Az adventet használjuk fel arra, hogy minél több jót tegyünk szeretteinknek, embertársainknak, segítsük az elesetteket,
de legfőképpen szeretetünket árasszuk rájuk.

A közelgő ünnepek alkalmából kívánok mindenkinek lelkiekben gazdag, szép és bensőséges adventi készülődést, és megújulást,
azután pedig kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet.

Kelt: Sióagárdon, 2011. advent idején                                                                                                    Háry János polgármester

LÉLEKBEN MEGÚJULVA

December 3-án ünnepelte 125 éves ju-
bileumát a Sióagárdi Római Katolikus
templom. 

Ez alkalomból hálaadó ünnepi szent-
misét mutatott be Dr. Udvardy György
megyés püspök, aki a Művelődési Ház
vallási témájú kiállításait is megnyitotta.  

A kiállításon Stekly Zsuzsanna tűz-
zománc képeiből, a művészeti iskolá-
sok műalkotásaiból, valamint a sió agárdi
hívek vallási ereklyéiből nyílott kiál-
lítás. Ez utóbbi kezdeményezője és
véghezvivője Kabarcz Katalin volt,
neki és segítő társainak ezúton is
köszönjük áldozatos munkájukat.

ADVENT IDEJÉN
Adventi idején mindannyian lélekben is próbálunk felkészülni az év legna -

gyobb ünnepére; ráhangolódunk, hogy részesei lehessünk az ünnepnek. 
Ehhez nyújtott segítséget a Gagliarda Kamarakórus hangversenye, melyet

december 4-én láthattak és hallhattak a kultúra kedvelői, ismerősök, és barátok
egyaránt. A hangverseny idén is teltház előtt zajlott. November végén elkez -
dődött kézműves foglalkozássorozatunk, ahol a különböző hobbitechnikákat
sajátítottak el a résztvevők. December 7-én érkezett hozzánk a Mikulás, akit
énekszóval és verssel köszöntöttek a gyerekek. (A november 29-én meghirdetett
ruhabörzén 5000 Ft gyűjtöttünk össze, az összeget a gyermekek Mikulás ünnepsé -
gére fordítottuk.) December 11-én rendeztük meg immáron ötödik alkalommal
adventi vásárunkat.

A falu karácsonyfáját idén Besei Tóth László - Dózsa u.33. -  ajánlotta fel,
felajánlását ezúton is köszönjük!

Községi Önkormányzat Sióagárd
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MINDENKI KARÁCSONYA 
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VIZEK, HALAK, BOROK
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NAPLÓTÖREDÉKEK
6. oldal



SIÓAGÁRDI KRÓNIKA V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM2.

2011. november 29-én tartotta soros ülését
a képviselő-testület

Számos beszámoló alapján értékelték az elmúlt évet a képviselők. A temető üzemeltetéséről Horváth János vállalkozó,
a Sióköz Kft működésének első félévi tapasztalatairól Major József ügyvezető, a Sióagárd Jövője Alapítvány munkájáról
Felszegi Judit titkár, a sióagárdi kulturális eseményekről Gergely Judit kulturális referens számolt be.

Döntöttek a képviselők a 2012. évi víziközmű érdekeltségi hozzájárulásról is. Eszerint lakossági fogyasztók esetében a
meglévő ivóvízhálózathoz történő csatlakozás esetén ezentúl érdekeltségi hozzájárulást nem kell fizetni, a szenny víz há -
lózatra történő meglévő bekötővezetékre csatlakozás esetén pedig a tavaly megállapított összeg marad érvényben. Eszerint
az egységnyi érdekeltségi hozzájárulás összege 155.000 forint; gerincvezetékre történő csatlakozás esetén 100.000 forint.

A várható infláció arányában, öt százalékkal emelkednek a víz- és csatornadíjak. Az Alisca Terra Kft. is díjemelési igényt
jelzett, mely átlagosan tíz százalék körüli emelést jelent. Ezt tovább emeli majd a várhatóan hamarosan törvényi
bevezetésre kerülő lerakói járulék.

Számos pályázat benyújtásáról született döntés. Ezek sikere esetén több ingyenesen látogatható szakkör, foglalkozás is
indul a Művelődési Házban és a Tájházban; befejeződhet a Ravatalozó bővítése, a Községháza külső felújítása, elkészül-
het az új piac a település központjában, az egyházzal történő együttműködésben megújulhat a Templom külső homlokzata
és elkészülhet az új kerítés.

Dr. Varga Katalin körjegyző

Kedves Olvasók!
Bízva abban, hogy idén is mindenki megtalálta a számára hasznos, és érdekes elfoglaltságot biztosító programot,

szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik segítették a helyi rendezvények megvalósulását.
Egyúttal minden kedves Olvasónak áldott karácsonyi ünnepeket, és nagyon boldog új esztendőt kívánok!

Gergely Judit
Boldog karácsonyi ünnepeket és sikeres új évet kívánunk mindenkinek,

aki segítette, támogatta az elmúlt évben óvodánkat!

Az óvoda dolgozói és gyermekei nevében: Horváth Andrea

MINDENKI KARÁCSONYA - NÉMET BARÁTAINK AJÁNDÉKA

Karácsonyi Köszöntő

Még októberben történt, hogy levelet küldtünk németországi testvértelepülésünk polgármesterének, Mathias Seidel
polgármester úrnak. Nehéz szívvel, de bizakodva fordultunk német barátainkhoz segítségért. Sióagárdon az elmúlt két
évben sajnos sok család került nehéz helyzetbe. Az önkormányzat olyan problémákkal szembesült, melyekkel korábban
nem kellett: sok családnak napi megélhetési gondjai vannak, melyen az önkormányzat egyre nehezebben, vagy egyáltalán
nem tud segíteni. Különösen szomorú, ha a családban élő gyermekeknek is nélkülözniük kell.

A levél nyomán Malschwitzban és a hozzá kapcsolódó településeken példás összefogásban egy nagyszabású gyűjtőak-
ció szerveződött. Több újságcikk jelent meg Sióagárdról a helyi lapban, a helyi lelkes önkéntesek több helyen gyűjtötték
a sióagárdiaknak szánt adományokat. A gyűjtésben részt vettek a gyerekek is, a baruth-i óvodában játékgyűjtés zajlott.
Számos helyi civilszervezet is bekapcsolódott az akcióba. A nálunk jól ismert baruth-i önkéntes tűzoltók, az ifjúsági klub
tagjai, a helyi fogorvos, számos vállalkozó mind a segítségünkre siettek.

A nagy mennyiségű felnőtt- és gyermekruha, játék, ágynemű és más ajándékokból álló adománycsomag december 10-én
érkezett a településre. A szállítást malschwitz-i lakosok, vállalkozók felajánlásából finanszírozták. 

Amikor ezek a sorok megjelennek, már valószínűleg átvette az adományt az önkormányzat  német barátainktól a
Sióagárdi Adventi Vásáron, december 11-én. 

Az adományokból minden sióagárdi részesülhet, akinek szüksége van rá, december 16-án, pénteken a Mindenki Karácsonya
rendezvényen. A részletekről külön értesítünk mindenkit. Az adományakcióhoz csatlakozni szándékozó sióagárdiak a Művelődési
Házban jelentkezhetnek.

Innen is köszönjük Malschwitz és a hozzá tartozó települések lakóinak meghatóan önzetlen és gyors segítségét!

Sióagárd Község Önkormányzata



November 29-én ülésezett Sióagárd Község képviselő-testülete, ahol többek
között elfogadásra került a 2012.évi programtervezet. 

Az ülésen döntés született arról, hogy módosítják a Nyárköszöntő-falunapi
rendezvények időpontját, mely a jövő évtől május utolsó hétvégéjén kerül
megrendezésre. 2012-ben újra hazavárjuk a településünkről elszármazottakat
a Nyárköszöntő ünnepség sorozat keretein belül. 

Sióagárd másik nagy ünnepe a halfőző verseny június 23-án kerül megren-
dezésre a Leányvárban, az ősz közeledtével, pedig ismét szüreti vigadalomra
készülhetünk. 

Jövő évi programjaink alakulásáról folyamatosan tájékoztatjuk Olvasóinkat.
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2012. ÉVI RENDEZVÉNYEK

Köszönjük a korábbi feladatsorra érkezett megfejtéseket, több hibátlan megfejtés is
érkezett az egyáltalán nem könnyű kérdésekre. A megfejtéseket a Művelődési Házban
lehet leadni, vagy e-mailben: muvhaz@sioagard.hu, ill. a www.sioagard.hu honlapon
is, a Nagy Sióagárd-kvíz ikonra kattintva.

1. A legenda szerint mit köszönhet Sióagárd a környék középkori földesurának, Bath-nak?
a) Bath három várat építtetett: egyet magának, ez volt a bati vár, egyet az

anyjának, ez a Janyai vár, egyet leányának, ez a LEÁNYVÁR
b) Udvari zenészeket, költőket hívott Itáliából, akik messzi földre vitték az 

agár di bor jó hírét, melynek köszönhetően élénk borkereskedelem alakult 
ki a településen.

c) Elrendelte a heti háromszori, teljes testet érintő, ruha nélküli tisztálkodást, 
előbb közös fürdő épült a falu artézi kútjára, később minden hajlékban 
épült fürdőkamra. A nagy vendéglátó hírében álló Bath uránál egyszer egy 
angol nemesi család ifja, - bizonyos Alcot Woodville, - vendégeskedett, 
akinek olyannyira megtetszett a gyakori tisztálkodás szokása, hogy később 
saját birtokán, - Devon grófságban - is építtetett fürdőszobákat. Innen terjedt
el aztán az egész nyugati világban a napi tisztálkodás szokása, de Bath 
urának nevét máig őrzi az angol fürdőszoba szó. (Bathroom)   

2. Ki találta ki a fröccs szót, mely a korábbi, németes elnevezést, a spriccert váltotta?
a) Vörösmarty Mihály 
b) Kazinczy Ferenc
c) Az egykor, a sióagárdi Hajófordító területén álló Barankó messzi földön 

híres kocsmárosa, Horváth József   
3. Melyik csoportban található összes párosítás helyes? 

a) Hideg - Zrínyi b) Kis - Deák c) Vermeshegy - Dózsa
Öreg - Kossuth Csarnok - Bezerédj Gyöpisor - Széchenyi 
Pásztor - Petőfi Széles - Széchenyi Lovas - Rákóczi

4. Milyen felirat áll a sióagárdi Sió-híd hídfőjén?
a) Isten segedelmével  - 1878.  
b) Épült Simontsits Béla alispánsága idején 1894. évben 
c) Agárd szent népének általkelésére építtetett az Úr 1872. esztendejében

5. Ki ajándékozta 2011. évben a településnek a falu karácsonyfáját?
a) Kilián József b) Doszpod János c) Besei-Tóth László 

6. Milyen szokás követte a Karácsonyt Sióagárdon? 
a) December 28-án, Aprószentek napján a mustohármagozással járták végig 

a rokonokat, barátokat a gyerekek, és jókívánságokkal végigverték őket.
b) December 27-én a férfiak végigjárták a kerteket, és megrázták az összes 

fát, hogy bő termés legyen, az eseményt férfias mulatozás és tánc zárta a 
Kőrben.

c) December 30-án a nők új embert választhattak maguknak.

VIZEK-HALAK-BOROK.. S EGYEBEK
NAGY SIÓAGÁRD-KVÍZ, III. forduló

Január 20.
A magyar kultúra napja
Emelt fővel – Bukovinai székelyek
Magyarországon 1941-2011 c.
kiállítása

Január 21.
Könyvbemutató
Heim Károly: A biciklis
című regényének bemutatója a
Könyvtárban

PROGRAMSOROLÓ

Figyelem savanyú káposzta a „nagyi
receptje” szerint! Fejes és szálas is!
(300 Ft/kg-os áron)
Valamint nagydobosi sütőtök, zsákos
krumpli, gigant karalábé (nem fás!)
Kapható Sióagárdon!

Cím: Kossuth u. 12.
Tel.: 0630/555-32-15

LÁNGOS PARTI
Leányvárban a Margit Pincében,
minden szombaton 8-10 óráig.
Igény bejelentést kérünk péntek
estig.
Telefon: 74/315-550, 30/9594-029,
30/2294-293

HELYI TERMÉK PIAC

V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

eMagyarország
Számítógép és Internet használói
tanfolyamot indítunk kezdők számára
január - március hónapokban a helyi
eMagyarország Ponton 4 fős csopor-
tokban. 

A tanfolyamra jelentkezni január 6-ig
lehet, bővebb információ a Mű ve lő dé -
si Házban kérhető.
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December van, ilyenkor mindannyian a karácsonyi ünne pek re
készülünk, egyre több helyen gyúlnak ki az ünnepi fények az ablak-
ban, a házakon, az udvarokban. Interjúra készülök  Kémenesék -
hez a Hideg utca végére. Amikor odaérek, éppen a nappaliban
sürög az egész család: Mariann, Andris és a két gyerkőc: Marci és
Barnabás.

HOGYAN KERÜLTETEK IDE AGÁRDRA, MIÉRT ERRE
A FALURA ESETT A VÁLASZTÁS?

Andris: Kizártuk Őcsényt és Decset, egyértelműen dél-felé gon-
dolkodtunk legfeljebb Zombáig. Nekem egyetlen egy élményem
volt Sióagárdról, amikor főiskolai bajnokság alatt, kint voltam, és
10 perc alatt eltörött az ujjam a focipályán. Ez kb. 10 éve volt, de
ennek ellenére azt gondoltam, hogy Sióagárd egy jó hely, sok jót
hallottam róla előtte. Böngésztem az újságot, mert már nagyon a
négy fal közé szorultunk Szekszárdon, és mindenáron ki akartunk
költözni egy kis családi házba. Egy fotó alapján döntöttünk úgy,
hogy kijövünk, megnézzük, és gyakorlatilag beleszerel me sed tünk a
környékbe, és a házba. Láttunk benne fantáziát, kétszer megnéztük,
és sikerült megegyezni.

Mariann: Nem is néztünk több házat, ez volt az első és az
utol só. Ahogy kijöttünk, megláttuk, és megállapítottuk, hogy
jó, ez lesz az.

Andris: Nagyon szép idő volt, tavaszi, szép tiszta volt a falu, ren-
dezett porták. 2007 júniusában költöztünk, úgyhogy gyakorlatilag
nyáron lesz 5 éve, hogy ide vetett a jó sors. Mariannak fogalma
sem volt, hogy miről van szó, mert ő Székesfehérvár mellett nőtt fel,
és ezt a környéket nem nagyon ismerte, úgyhogy rám bízta a döntést. 

ANDRIS TE HONNAN ÉRKEZTÉL?
Andris: Szekszárdról érkeztem. Gyergyószentmiklóson születtem

Erdélyben 1976-ban, és 14 éves korom óta élek Magyarországon,
családommal együtt jöttünk át Magyarországra. Gyakorlatilag azóta
Szekszárdon vagyok, mert ott kezdtem a középiskolát, ott voltam
polgárszolgálaton, és oda jártam főiskolára. Egy évre kimentem
Angliába és a visszatérés után költöztünk ide ki, azt mondhatom,
hogy itt érzem azt, hogy gyökeret tudok ereszteni. 

EZ LETT VOLNA A MÁSIK KÉRDÉSEM, HOGY HO -
GYAN ÉRZITEK MAGATOKAT  ITT?

Andris: Én jól érzem magam, van kert, van udvar, van lehetőség,
szomszédok, kis műhely, állatok, gyerekek, barátok. 

Mariann: Igazából jól érzem magam, nekem a váltás volt
nehéz főleg Szekszárdnál. Fehérvár után Szekszárdra költözni,
teljesen más léptékű város. Mikor ideköltöztem, akkor Fehér vár,
egy nagyon nagy léptékben fejlődő város volt, munkahelyekkel.
Pécsre jártam egyetemre, akkor fejeztem be a tanulmányaimat
Szentpéterváron és Moszkvában, és azt a nyarat követően
költöztem ide Szekszárdra. Nagyon nehezen találtam meg a
helyem, és sokáig úgy volt, hogy indulok vissza, ezt nem bírom.
Még sokáig Pécsre jártam át dolgozni, inkább vállaltam az
ingázást, de végül Szekszárdon a RÉV-ben kezdtem el dolgozni,
és így megtaláltam a helyem.

MILYEN ELŐNYEIT TAPASZTALJÁTOK A FALUNAK?
Mariann: Miután én itthon vagyok a gyerekekkel, így tömb-

házban a két kicsivel elég nehéz lenne, pláne úgy, hogy mindkét
fiam elég mozgékony.

Andris: Én azért elég keveset vagyok itthon, elmegyek reggel
dolgozni hét-negyed nyolc körül, öt-fél hat körül jövök haza, és

főleg a téli időszakban az ember mit csinál, beszorul, de én azért
feszegetem a határokat. Próbálok minél többet kint lenni, meg
jönni-menni, csinálni dolgokat. Előnyei? Én azt gondolom, hogy
viszonylagos szabadságot ad egy ilyen környezetben való lét vagy
tartózkodás, és azt tapasztalom, hogy barátságosak az emberek,
nem ütközöl elutasításba, érdeklődőek, és kíváncsiak. Agárd egy
nyugodt falu, van egyfajta biztonság, nyilván a földrajzi adottsá-
gokból is, de azt gondolom, hogy a közösségből is adódik. Közel
van Szekszárdhoz, és meg vannak az alapszolgáltatások.

Mariann: Marci nagy traktor rajongó – ezt sokan tudják a
faluban – nagy mezőgazdasági szakember, akitől tanulunk, és
kiképeződtünk már mellette. Tavasztól-őszig az udvaron éljük
az életünket, Marci első mondata is az volt: Szánt a traktor
ekével földet.

Andris: Ez tényleg nagy élmény neki, többek közt ugye ez is az
előnye, hogy olyan dolgok veszik őt körül, amik érdeklik, és nyitott
az egészre.

Mariann: Állandó látogatói vagyunk Feketééknek a Dózsa
utcában, gyakorlatilag tavasztól őszig ott állunk a kapujuk előtt,
és nézzük a gépeket, hol kisebb, hol nagyobb társasággal. Ál-
lunk a kapuban és nézzük, hogy: fent traktor áll, a kombájn nem
arat, és most már két dzsondér is van - tehát Marci mindent
számon tart.

Marci: Anya! És én kértem, hogy üljünk fel! A két piros trak-
torra meg a dzsondér traktorra is… de én a Pista bától félek
(Pista bá a Verdák c. animációs film egyik szereplője- kombájn)

MIVEL FOGLALKOZTOK?
Marci: Az óvodában az a jelem, hogy piros traktor.
Andris: Kormánytisztviselő vagyok a kormányhivatalban, gyer-

mekvédelemmel foglalkozom 2002 óta, de kezdettől fogva azzal
foglalkoztam.

Mariann: Anyaság előtti életemben a RÉV-nél dolgoztam,
dolgozom. Előtte a hajléktalan ellátásban dolgoztam Pécsett,
és onnan jöttem át a szenvedélybeteg ellátásba.

Marci közben folyamatosan rakoncátlankodik.... 
Mariann: Ma mutattam meg neki a levelet, hogy megy a

Mikulás a művházba. Most nagy izgalomba vagyunk, várjuk a
Jézuskát is. Elmondod, hogy mit sütöttünk Marci?

Marci: Hát rénszarvast, meg traktort mézeskalácsból, de a
Barni még nem tud, mert kicsi ehhez.

AZTÁN ELŐKERÜLT A PIROS TRAKTOR, ÉS FOLY-
TATÓDOTT TOVÁBB A BESZÉLGETÉS IMMÁRON A
HELYI KÖZÖSSÉGEKRŐL…

Mariann: Ahol én születtem és felnőttem az egy Fehérvár
melletti falu. Miután Fehérvár ipar negyedének egy része volt,
nagy a bevétele is, minden felújított, viszont ez átvágta a közös -
sé gi létet. Nagyon dinamikus, nagyon fejlődő, és nagyon fo-
gyasztói.

Ehhez képest sokkal inkább jellemző itt a közösség, a kö zös -
ségi élet. Sokat panaszkodnak az emberek, hogy nincs, de ahhoz
képest ahonnan én jöttem, igen is van. Hogy van asszonyklub,
adventi készülődés, baba-mama klub; mi nagy könyvtárba járók
vagyunk, és nagyon élvezzük azt a miliőt, ami ott van. Én azt
mondom, hogy van, és ezt szeretem és élvezem is. Ne feledjük
el a Sióagárd Jövője Alapítványt, most ők is elég aktívan
tevékenykednek, és ez is azért eléggé összehozza az embereket.

S Z O M S Z É D O L Ó
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Andris: Igen, ezt tartják most is, mindenhonnan hallom, hogy
Agárdra mentél, és befogadtak?

Ezt a helyet mi választottuk, tehát ez benne volt a pakliban, hogy
megpróbálunk beilleszkedni, nem feladva saját elveinket, értékein-
ket. Én nem érzem azt, hogy a beilleszkedés olyan nehéz lett volna.
Kijöttünk, és onnantól kezdve úgy éreztem, hazaértem. Otthon-
nak érzem ezt a környezetet, és ez jó érzés. Elég hosszú utat tettem
meg születésemtől kezdve, és nagyon jó érzés, mikor reggel megyek
dolgozni, és ködös kis fátyolban látok valami kis dombocskát,
valamilyen kis magasságot, ami emlékeztet az égbenyúló fenyvesekre.

Mariann: Emlékszem arra, alig egy évvel ezelőtt volt, Bar na -
bást két hónappal korábban született. Nagy volt az izgalom,
hogy milyen állapotban születik, és mi lesz később. Marci akkor
2 éves volt, és tudtuk, hogy ha meg szü -
letik Barnus, akkor koraszülött osztályra
kerül, és az beletelik valamennyi időbe,
míg onnan hazajövünk; de jöttek az em-
berek segítettek nekünk, akár csak egy
jó szóval, érdeklődéssel. Hányszor volt
olyan, hogy valaki elvitte Marcit sétálni,
elvitte motorozni; volt, aki egy tányér
süteményt hozott. Mindenki segített,
hogy ha már ez történt megpróbáljanak
valamiféle képpen segíteni, úgyhogy itt
is megéreztük a közösség erejét.

VAN OLYAN, AMIN VÁLTOZTAT-
NÁTOK?

Andris: Az már nagyon jó lenne, ha a je-
lenlegi dolgok így meg tudnának maradni,
gondolok itt az ovira, a könyvtárra, a
különböző egyesületekre. Változtatni nyil-
ván ezeknek a pozitív erősítésén lehetne. 

Mariann: Nekem is a járdák jutottak
eszembe, különösen, hogy testvér kocsival
járok, bár most már elég sűrűn jön a
Marci mellettem motorral.

Andris: A változásra visszatérve, nagyon kíváncsi vagyok arra,
hogy a Gugás körüli munkálatok mennyire fogják pozitívvá tenni
a közösségi életet, mert ebből csak azt lehetett látni, hogy megyünk
takarítani, és kézzel fogható látványos eredménye a falubeliek
számára nem igen volt. Nekünk nyilván,- akik benne voltunk - az
tudta, hogy miről van szó, mi lesz a vége az egésznek. Most lehet
egy nagyobb robbanáspont, hogy el lettek ültetve a növények, kint
vannak a padok. Lássuk, hogy ebből mi lesz tavasszal, és nyáron,
és a következő projektek mennyire lesznek sikeresek.

Mariann: Én arra vagyok kíváncsi, hogy ez tényleg egy
közösségi térnek készült tér, ami azért van, hogy közösségi
életet élj, az mit tesz a falu közösségi életével. Képes-e hatással
lenni, nyilván ez egy izgalmas dolog.

Andris: Ez válasz lehet a kérdésre, ebbe benne van, hogy ezt sz-
eretnénk megváltoztatni, adni egy jó lehetőséget az unokáknak,
hiszen ez mind nekik készül.

A MÚLTKORI INTERJÚ SORÁN IS SZÓBA KERÜLT,
HOGY A LEHETŐSÉGEKHEZ KÉPEST KEVÉS AGÁRDI
VESZ RÉSZT A GUGÁS MUNKÁLATOKBAN. NEM SZ-
ERETNÉM AZT A KIFEJEZÉST HASZNÁLNI, HOGY
GYÜTTMENTEK …

Andris: Különösebben nem érdekelt a kifejezés, minden közösség-

ben benne van ez a mai világban, hogy honnan jöttél hová mész, nyil -
ván sokat számít, de már nem olyan erőteljes, mint ezelőtt 30-50 évvel.

Mariann: Először rákérdeztem, hogy az mit jelent, és elmond -
ták. Engem nem érdekel, én agárdinak érzem magam, és innen-
től kezdve nem érdekel, hogyan aposztrofálnak.

A Gugásra visszatérve arra gondoltam, hogy sokan maguk is
hordtak oda szemetet, és így bennük van egy olyan avezrió,
hogy tudja, mit tett le oda, látta a saját szemeivel. Mi meg nem.
Talán a saját előítéleteinek a fogja, mert sokszor ott álltak és
mondták, hogy „áá nem lesz ebből semmi”,” áá, ha száz évig
hordod, sem szeded ki belőle a szemetet”. 

Andris: Ez mondjuk igaz, de tenni azért sokat lehet érte. Meg
tud változni egy dolog, ha változtatunk rajta. 

MIT GONDOLTOK A HELYI
ÉRTÉKEKRŐL?

Mariann: Mindenképpen érték a
faluban, hogy erősíti a valahová tartozás
érzését. Az, hogy jelen vannak még a
hagyo má nyok, jelen van az agárdi nép vi -
selet, hogy hordják már a kicsi gyerekek
is, hogy vannak hagyományok és ezt
őrizni is tudják, ez mindenképpen érték.

Andris: Egyetértek Mariannal, jó lenne,
hogy a srácok, ha megnő nek, egy olyan
dologgal tudjuk felvértezni őket, ami biz-
tonságot ad nekik, és ebbe beletartozik az
is, hogy honnan származnak, a gyökerek. 

HOGYAN VÉLEKEDTEK A FALU
VEZETŐSÉGÉRŐL?

Mariann: Ami nyilván fájó pont, az az
óvodai tízórai. Nem az összeg „fáj”,
hanem a gesztus, amit ez jelentett a
számunkra. Nem tudom, hogy ezzel
mennyit spóroltak, lehet érzékenyen
érintette a költségvetést. Az embernek a
jó érzetét veszik el, azért nem mindegy,

hogy egy faluban mennyi gyermek születik, hogy hogyan fo-
gadnak, hogy elismerik, hogy nekem két gyermekem is van, és
ideköltöztünk, itt próbáljuk őket tisztességben felne velni, és
reméljük, hogy jó agárdi polgárok lesznek majd belőlük.

András: Az viszont rendkívül pozitív volt, hogy a polgármester
mindkét gyerek születését követően személyesen kijött, és köszön-
tött. És látszott is, hogy ez nem egy kampányszerű látogatás,
hanem szívből jött. Hát így telnek a napjaink, ami most rendkívül
visszafogott.

JÖVŐBEN MILYENNEK TUDNÁTOK ELKÉPZELNI A
FALUT?

Mariann: Családias, de a változásokra reagáló közösségek -
kel. Remélem, hogy maradnak ilyen szolidáris közösségek,
amelyek az ember lelki egészségét is őrzik, és a fiaim ide tar-
tozónak érzik majd magukat. Ha esetleg úgy hozza az élet, hogy
nagy korukban elmennek, akkor is úgy érzik a szívükben, hogy
ide tartoztak. Ez fontos.

KÖSZÖNÖM A BESZÉLGETÉST!
Andris: Mi köszönjük!  Kellemes ünnepeket kívánunk min-

denkinek!

Gergely Judit
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NAPLÓTÖREDÉKEK

1942. augusztus 16. vasárnap
Ezen az egy héten olyan események zajlottak, ami nem mindenki életében történik

meg. Az oroszok hétfőn este betörtek az állásainkba. A 8. századot telje sen bekerítet-
ték, amiből csak nagyon kevés ember tudott kimenekülni, a század jó része fogságba
esett. A Szőlőssi „Tács” Szőllősi Feri örv. állomás csoportja oda volt települve és az utolsó
pillanatban tudtak csak kimenekülni mind a négyen. A 9. század ellentámadásba ment
át, és úgy ahogy kiverte reggelre az oroszokat.

Ez az éjszaka borzasztó volt. Állandó repülőtámadás, közelharc, csak úgy frö csögtek
a kézigránátok. Az éj leple alatt rengeteg orosz át tudott jönni a Donon; másnapra
rengetegen lettek, még a mögöttünk lévő házakban is voltak. Minden ház alatt pincesz-
erű helyiség van – búvóhely, így aztán könnyen meghúzódtak annyira, hogy kézigránáttal
kellett őket kifüstölni, de ez lehetetlen volt. Ekkor rendelték el a faházak felgyújtását,
egész utcasorok álltak lángban, a házakban rengeteg lőszer és robbanóanyag volt fel-
halmozva, ami a tűz következtében, csak úgy ropogott. Szerdán aztán olyan nyomást
kaptunk, amitől fel kellett adni az állásainkat.

A borzalmak egyike volt, hogy a saját tüzérségünk is belénk lőtt. Ekkor történt, hogy
a mozgás közben mellém került Bíró Feri 1919-es szekszárdi fiú, akinek ellőtték a lába
fejét. A bakancsából kilógó résztől rosszul lettem, de szerencsére külön segítségre nem
lett szükségem. A veszteségeink, súlyosak, egy rendes tűzgépünk – nehéz fegy verünk
sem maradt.

Közvetlenül nálunk a szakaszparancsnokunk Horváth Gyula zászlós úr meghalt szegény.
A zsidó Jóska barátunk 1915-ös tolnai fiú úgy szintén. A Szemes Misi (1914. zombai

fiú) váll lövést kapott. A Simon Samunak (1915., alsónánai fiú) a száját lőtték el, a
Horváth Pistinek (1915. mözsi cigány fiú) a kezét lőtték el,  a Kasza Jani (1915., kajdacsi
fiú) légnyomást kapott. Szakállas Misi szakaszvezető szintén, de ő már velünk van; tiszt-
jeinkben 80 %-os a veszteség, tönkre vertek bennünket, ezred, sőt hadosztály szinten.
Most egy erdőben vagyunk pihenőben, de hamarosan le fogjuk váltani a tizennyolcasokat.

Ez a szomorú végű ütközet Korotojakban történt Osztrogoszktól északra, ahol a Don
nagy ívben kelet felé kanyarodik. A mai vasárnap kissé nyugodtabb, megtartom azt,
amit fogadtam, hogy egész nap imádkozom. Szegény zászlós úr halála után mindent
megbocsájtunk neki, a sisakján keresztül kapta a halálos sebet.

1942. augusztus 18. kedd
Tegnap délelőtt indultunk el a pihenő helyünkről, most itt vagyunk a tüzérségi ál-

lomásoknál, tartalékban. Az éjszakáink elég nyugodtak, csak egy „rata” volt itt, de
azt is hamar elűzték. Most várjuk a fejleményeket a további sorsunk felől. Estefelé
kissé odébb mentünk, de ugyanaz a feladatunk, mint korábban. Az éjszaka volt légitá-
madás, de hál Istennek nem érintett bennünket közelebbről. Úgy látszik, németek
váltanak le bennünket, mert az éjszaka felfejlődve mentek előre. Rövid időre pont
mellettünk pihentek meg – nyugodtan beszélgetve cigarettáztak, ahogy kivehető volt,
a felsze relésük teljes.

Kiegészítés: RATA – kisebb szovjet harci repülőgép, négy nagyobb méretű bombát is vihet
a géppuska mellett.

A korotojaki harcok során esett el:
Bognár József (1908) zenész,  Zrínyi utcai lakos, ő volt az első hősi halott, a sióagár-

diak közül. A Doni csatákban harcokban elesett , eltűnt közel 20 fő a sióagárdiak közül.
Nyugodjanak békében, a doni földben.
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