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KÉZMŰVES TÁBOR A TOLNA MEGYEI NÉPMŰVÉSZE-

TI EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN 

 

A sióagárdi székhelyű egyesület kézműves tábort szervez a 

sióagárdi gyerekek számára június 18-22-ig a  Tájházban. A fog-

lalkozások alkalmával megismerkedhetnek a gyöngyfűzés, kosár-

fonás, rongybaba  és bőrtárgy készítés, a csuhé és szalagszövés 

mesterségével az egyesület kézművesei vezetésével.  

A táborban való részvétel mindenkinek ingyenes! A foglalko-

zások 8.00-16.30-ig tartanak, minden érdeklődő gyerkőcöt szere-

tettel várnak! 
Aki még nem jelentkezett, hétfőig megteheti Komjáti Tamásnénál a  

20/9465-617-es telefonszámon.  

SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
 

A Dél-Dunántúli Régió Szellemi Kulturális 

Öröksége címmel szervezett szakmai napot a 

Csorba Győző Megyei -Városi Könyvtár június 

2-án Pécsett.  

A szakmai napon Tolna, Somogy és Baranya 

megye települései mutatták be szellemi kulturá-

lis örökségeiket, ahol többek között településünk 

is bemutatkozott.  

Az előadást követően kiállítás nyílt a bemutat-

kozó települések kulturális örökségeiből, Sió-

agárdot Finta Mihályné hímzései és szőttesei 

díszítették. 

NYÁRKÖSZÖNTŐ 
 

Sikeresen lezajlott a Nyárköszöntő rendezvénysorozat 

május 25-26-án. Az ünnepi testületi ülést megelőzően nyí-

lott meg a Családi kör című kiállítás, amely Kovácsné 

Nagy Eszter, Lambert Anna és Kovács Jánosné munkáit 

mutatja be.  
 

Ugyanezen a napon kerültek kiállításra a fotópályázatra 

beérkezett pályaművek, valamint a néhai Balogh Rudolf 

fotográfus Sióagárdon készült munkái.  
 

Az ünnepi testületi ülésen Háry János polgármester kö-

szöntötte a megjelenteket, ezt követően kerültek átadásra a 

Sióagárdért Emlékérem kitüntető címek átadása. A cím bir-

tokosai idén Finta Mihályné és Szücs Józsefné Pannika.  

Sióagárd Díszpolgára címet Alexander Stübner kapta a német partnerségben végzett áldozatos munkájáért. A cím 

birtokosa a kitűntetést levélben köszönte meg, egyéb elfoglaltsága miatt a kitűntetés személyes átvételére a június 23

-i halfőző versenyen kerül sor.  

A Sióagárd Bora címet idén Horváth Gergely vehette át kékfrankos-kadarka cuvée vörösboráért.  
 

Az ünnepi műsort a helyi általános iskola néptánccsoportja nyitotta meg, majd Csuti Petra német szavalatát és Sike 

Gábor gitárjátékát hallgathatták meg az érdeklődők. A műsort az általános iskola színjátszó csoportja zárta a Fájós 

fogú oroszlán című színjátékával. 
 

Másnap délelőtt hazaváróra invitáltuk az elszármazottakat a Művelődési Házba. Meghívásunkat mintegy hetven 

volt sióagárdi fogadta nagy örömmel, akik a polgármester köszöntőjét követően beszédekkel, verssel, és énekkel kö-

szöntötték társaikat, házigazdáikat. A hazaváró délben ebéddel folytatódott, melyet a ünnepi műsor zárt. A műsorban 

Ottófi Lili, Sechna Viktória és Sechna Márton verssel, Málinger Anita énekkel, Sike Gábor gitárjátékkal, valamint a 

Sióagárdi Hagyományőrző Együttes előadásával köszöntötte a vendégeket.  

 
Folytatás a 2. oldalon 
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KÓBORLÓ EBEK 
 

A korábbi felhívások és eljárások ellenére ismét sok bejelentés érkezik az utcán kóborló ebekkel kapcsolatban.  

Ezekben az  estekben az ismert gazdát felszólítjuk arra, hogy gondoskodjék kutyája szökésének megakadályozásáról. 

Amennyiben a felszólítás nem vezet eredményre, feljelentést kell tennünk a Tolna Megyei Kormányhivatalnál, 

mely lefolytatja a szabálysértési eljárást. Az eb gazdája  ötezertől százötvenezer forintig terjedő bírsággal sújtha-

tó. 

Tekintettel a kialakult helyzetre, az ebrendész ezentúl heti rendszerességgel befogja és elszállítja az utcán 

kóborló ebeket.  Kérjük a gazdákat, hogy gondoskodjanak arról, hogy a kutyák a közterületre ne juthassanak 

ki!  
A bejelentéseket, fényképeket köszönjük! 

Sióagárd Község Önkormányzata  

NYÁRKÖSZÖNTŐ 2012. 
 

A hazaváró ideje alatt gyermekzsivaj töltötte be a játszóteret, ahol gyermeknapra készült a falu apraja. Az iskola és 

óvoda pedagógusai közreműködésében ügyességi versenyeken vehettek részt, ugrálóvárban vezethették le fölös ener-

giáikat, végül a délelőtt fénypontjaként habparti zárta e neves napot.  

 

Az ünnepségsorozat ezzel még nem ért véget, hiszen tovább folytatódott a falu ünnep immáron délután az iskola 

udvarán 15 órától.  

Arcfestő és kézműves foglalkozás várta a gyerkőcöket, közben a helyi  civil szervezetek és baráti társaságok már 

javában készülődtek az esti vacsora készítéséhez. 17 órától Frederico és Bonifác gyermekműsora szórakoztatta a 

gyermekeket, azt követően Ihos József nevettette meg a sióagárdi polgárokat.  

Az estet a Medinai tamburazenekar vezette elő, akik nótára és táncra késztették a résztvevőket, majd hajnalig tartó 

nosztaliga diszkó szórakoztatta a legkitartóbbakat. 

 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a rendezvénysorozat alkalmával segítették munkánkat! 

 
Az eseményen készült fotók megtekinthetőek a www.sioagard.hu weboldalon 

XVIII. SIÓ-MENTI ORSZÁGOS HALFŐZŐ VERSENY 
 

18. alkalommal kerül megrendezésre a Sió-menti Országos Halfőző Verseny Sióagárdon a Leányvárban június 23-

án. 9 órától Istentisztelet lesz a Leányvári kápolnánál, és ekkortól indul a regisztráció is a Várszínpadnál, ahova ismét 

két kategóriában indulhatnak a versenyzők: vegyes halétel és pontyhalászlé.  
 

A Várkertben idén helyi termékekkel mutatkozik be Sióagárd, és itt székel majd Kádár Ferkó vándorfotográfus is. 

Itt kerülnek kiállításra  az elmúlt 18 év halfőzői során készült fotók is.  
 

A Kincses Udvarban kézműves foglalkozások, arcfestő és kovácsműhely, gyermekműsorok, valamint az Alisca 

Terra Hulladékgazdálkodási Kft Ember és természet című kiállítása tekinthető meg.  
 

A Várszínpadon 10 órától megnyitó, majd délután két órától veszi kezdetét a „Vizek, halak, borok” vetélkedő. A 

Leányvári Vigadalomban Gencsapáti Hagyományőrző Együttese, valamint Tálentum Művészeti Tábor résztvevői 

mutatkoznak be. Az eredményhirdetést követően a színpadon a Dűvő zenekar, őket követően pedig a Szekszárd Jazz 

Orchestra szórakoztatja a halfőző verseny résztvevőit.  

 

Az esemény kísérőprogramja a 11 órakor megnyíló „Isten hozott kedves ven-

dég”című feliratos falvédőket bemutató szabadtéri kiállítás a Margit Pincében. 

 

A rendezvény területére gépjárművel behajtani 9.30-ig és 19 óra után lehet, 

a köztes időszakban TILOS! A gépjárművek számára kijelölt parkoló terüle-

tet biztosít a rendezőség. 
 

 

Megértésüket köszönjük! 
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VIZEK-HALAK-BOROK... S EGYEBEK               NAGY  SIÓAGÁRD-KVÍZ              2012. június 

 
Kedves játékos kedvű sióagárdiak! 

 

Utolsó fordulójához érkezett a 2011/2012-re meghirdetett játékunk. Köszönjük a sok jó megfejtést, magunk sem 

hittük, hogy ennyi érkezik majd.   

Az eredményhirdetésre június 23-án, szombaton kerül sor, a Halfőző Versenyen. 

Minden játékost szeretettel várunk a Várszínpadhoz 19.00 órakor, az ígért mesés nyereményekkel! A kvízkérdések 

helyes megfejtése a Várinformációnál olvasható majd. 

A Halfőző Versenyen külön is várjuk a helyszínen játékra jelentkezőket. A nevezésre 14.00 óráig van mód, a 

Várinformációnál.  A mulatságos vetélkedőre 14.00 órától 16.00 óráig kerül sor. 

Jó szórakozást kívánunk mindenkinek! 

1. Kik kaptak helyi kitüntetést 2012. évben Sióagár-

don, a  május 25-én tartott ünnepi testületi ülésen?    
 

a) 

Díszpolgár: Kernné Pesti Anikó orvos-asszisztens 

Sióagárdért Emlékérem: Doszpod János és Kilián György 

Sióagárd Bora 2012: Papp Norbert Titusz (kékfrankos-

cabernet-pinot noir) 
 

b) 

Díszpolgár: Alexander Stübner (Németország, Baruth) 

Sióagárdért Emlékérem: Finta Mihályné és Szűcs Józsefné 

Sióagárd Bora 2012: Horváth Gergely (kékfrankos-kadarka 

cuvée) 
 

c)  

Díszpolgár: dr. Barsi Balázs  

Sióagárdért Emlékérem: Fiáth Tibor és Szabadi Mihály 

Sióagárd Bora 2012: Gábriel János (sauvignon blanc) 

  

2. Melyik társaság üzemelteti a sióagárdi 

víziközműveket? (ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízháló-

zat-üzemeltetés) ? 
 

a) Sióköz Sióagárdi Víz- és Csatornamű Kft.  

b) Tolna Víz- és Csatornamű Kft. 

c) Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 

 

3. Ki volt az képzőművész, aki különös technikával 

készített hímeskő-képein örökítette meg a jellegzetes 

sióagárdi motívumokat?  
 

a) Bernáth Aurél 

b) Pátzay Pál 

c) Mattioni Eszter 

 

4. Mit nevezünk sióagárdi csipkés frizurának ? 
 

a) Az ünnepi viseletbe öltözött lányok a fejükre drága, 

brüsszeli csipkét kötöttek.   

b) Egy időben a lányok haját hátul a jellegzetes sióagárdi 

ingaljra emlékeztető csipkés mintázatúra nyírták.   

c) Szappanyos vízzel csigákba merevített frizura, az 1910-

es évektől viselik a sióagárdi lányok. 

 

5. Ki az a fotóművész, aki az 1930-as évek elejétől évti-

zedekig rendszeresen járt Sióagárdra, hogy megörö-

kítse a sióagárdi viseletet, a sióagárdi embereket, és 

aki névadója a jelenleg legrangosabb magyar fotó-

művészeti díjnak? 
 

a) Balogh Rudolf 

b) André Kertész  

c) Robert Capa 

HÍREK A BIBLIOTÉKÁBÓL 
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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 
 

1943. január 8. péntek 

Belefordultunk az újesztendőbe mondhatom, hogy elég fordulatosan.  

Január 2-án reggel hatalmas orosz támadás indult állásaink ellen. Egy ezrednyi orosz 

(szovjet) támadott, csak a 8. század védővonala előtt. A támadásuk kudarcba fúlt a tűzgépe-

ink tüzében. Alaposan kivette részét, helyt állt Simon József szakaszvezető (szekszárdi fiú, 

1918 sz.) szakasza két darab golyószóróval és a mellettük lévő géppuskával óriási tüzet 

zúdított a szembe jövő ellenségre. Ugyancsak a mellettünk mintegy 40 méterre lévő aknave-

tő is folyamatosan tüzelt. Az ellenség vesztesége kb. 200 halott, amit mi látunk itt előttünk, 

mert jó része még most is itt van, mert csak éjszaka tudják befelé hordani, a mi zsidó mun-

kaszolgálatosaink. A nagy erejű támadást éppen hogy csak fel lehetett tartóztatni, de mégis 

sikerült. 

A 8. század rengeteg hadianyagot hord be még mindig éjszakánként, a támadást óriási 

tüzérségi és aknavető tűz előzte meg és használta az ellenség a Korotojaknál annyira rette-

gett sztálinorgonát is (rakéta sorozatvető). 

Elképzelhető, hogy a telefonvezetékünk cafatokban lógott, de azért rövid idő alatt megte-

remtettük az összeköttetést. 

Ez a védőkörzet, ami a szcsucsjei hídfővel szemben van - az előbbiekhez képest nagyon 

rossz, és veszélyesebb. Szinte állandóan lő bennünket az ellenség mindenféle fegyverrel, a 

géppisztolytól, a nehéztüzérségig.  

Az időjárás csendes volt, csak a közel méteres hó volt, és a már megszokott 20 fok körüli 

hideg, ami itt természetes. De a jóisten eddig megsegített és nem is tudok elég hálás lenni 

érte. Bízom ő benne, hogy majd egyszer hazasegít azok közé, akik után már annyira vá-

gyom.  

Az élelmezésünk karácsony óta szinte jónak mondható, bőséges, jórészt magyaros. Ilyen 

kellett volna mindig, akkor nem így állnánk fizikailag.  

Az új csapatok egyre jönnek, és egyre többen lesznek, már itt vannak nálunk a tisztjeik és a 

szakaszparancsnokaik. Sőt mi több már az új távbeszélők is itt voltak szemrevételezni a 

terepet, úgy látszik nemsokára megtörténik a végleges leválásunk. Sajnos mi fiatalok mara-

dunk továbbra is az anyaezrednél, mert most csak a 48-asok mennének haza és a 18-asok 

közül a betegek és az idősebbek, így aztán mi 48-as fiatalok átkerülünk a tizennyolcasokhoz.  

Kicsit furcsa, de nem tehetünk ellene.  

 

 

 

 

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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