Községi Önkormányzat Sióagárd

2010. január
IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA
Pályázati kiírás

Emlékezés

2. oldal

Programajánló

Az Ínyencklub ajánlata

3. oldal

4. oldal

SIÓAGÁRDI SPORT
EGYESÜLET
Tájékoztatunk minden sportot szerető érdeklődőt, hogy 2010.-ben is
megvásárolható lesz a pályabelépő,
mellyel a Sport Egyesület működését
segíthetik.
Az 5.000,- Ft/db pályabelépőt megvásárolók jogosultak a hazai mérkőzéseken való ingyenes részvételre.
Támogatásukat ezúton is nagyon
megköszönjük!
SSE Vezetősége

FALUSZÉLI KERESZT
RESTAURÁLÁSA
Elkészült a Zrínyi utca végében álló kereszt restaurálása. A felújítási
munkálatokat Tövisháti Béla végezte, ugyanő készítette a templomban lévő
Szent István emlékhelyet.
A kereszt felújítását az egyházközség engedélyével Sióagárd Község Önkormányzata végezte, a kereszt felállítását követően elkészült az azt körülvevő
kerítés felújítása, és tavasztól pedig folytatódik a kereszt környezetének
rendezése.
A szobrot még az elmúlt században állították a torokgyíkban elhunyt gyermekek elmékére, tiszteljük hát emléküket és vigyázzunk értékeinkre.

Lengyel - Magyar
két jó barát...
2009. december 11. és 15. között abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy tagja lehettem a lengyelországi Gromadka partnertelepülésre utazó hat tagú
sióagárdi önkormányzati küldöttségnek.
Érkezésünk estéjén bőséges, és igen finom vacsorával vártak, szálláshelyünkön a polgármester Dariusz
Pawliszczy és kedves felesége, valamint az előző polgármester Tadeusz Gasiorowski, aki több alkalommal
járt Sióagárdon. Szállásunk Gromadkától 17 km-re lévő
Boleslawiec városában egy kedves kis panzióban volt.
A második napon a 40. 000 lakosú várossal ismerkedtünk. Látogatást tettünk a helyi Factory Rack
Kamionkowyck Manufaktúrában. A városban 350 éves a kézműves fazekasság, és a kerámia ipar. A helyi
kerámiának domináns színe a kék. A jellegzetes mintáik az egész világon ismertek, megnézhettük az egész
gyártási folyamatot. A termékek kézzel festettek, és 1250 C fokon égetik. A helyben lévő üzletben lehetőség volt
a termékek megvásárlására. Karácsonyi kis kerámia ajándéktárgyakat vásároltunk.
Ebéd után - amit ismét a polgármester társaságában fogyasztottunk el-, az óvárossal ismerkedtünk. A helyi
múzeum aktuális kiállítása volt a Csehországban készített betlehemek. A múzeumban volt helytörténeti, patika
kiállítás is. Bemutatták, hogyan építették újjá, a II. világháborúban lebombázott várost. Este a város főterén
karácsonyi vásár volt, és szabadtéri színpadon műsort adtak, bemutatták a népek kulturális találkozójára
érkezett küldöttségeket.
Folytatás a 3.oldalon
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Hirdetmény
Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy - várhatóan a február 9-én tartandó
ülésén, - rendeletet alkot az építészeti örökség helyi védelméről, melynek alapjául a már megalkotott szabályozási
terv – Sióagárd szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 15/2005 (XII.28.) számú önkormányzati
rendelet – Helyi értékvédelmi kataszter című melléklete szolgál.
Az értékvédelmi rendelet tervezete megtekinthető a Községházán, valamint a www.sioagard.hu/hirdetmények
elérhetőségen, az annak alapjául szolgáló szabályozási terv, illetve a Helyi értékvédelmi kataszter pedig a
http://www.sioagard.hu/onkormanyzati_dokumentumok_elemei elérhetőségen.
A rendeletben önkormányzatunk szabályozni tervezi a helyi építészeti örökség védelmének támogatását is.
Kérjük, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket szíveskedjenek Hivatalunkhoz
eljuttatni.
Köszönjük!
Sióagárd, 2010. január 11.
dr. Varga Katalin
körjegyző

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A SIÓAGÁRDON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA
Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek működésének támogatására
pályázati kiírást teszi közzé.
A pályázatot Sióagárd Község Önkormányzatának címezve, a Sióagárd-Fácánkert Községek Körjegyzőségének
Sióagárdi Irodájára (7171 Sióagárd, Kossuth L u. 9) lehet benyújtani
2010. január 28 12.00 óráig
A pályázat értékelésének határideje: 2010. február 9.
A pályázati adatlapok letölthetők Sióagárd község hivatalos honlapján a www.sioagard.hu oldalon, vagy kérhető
Sióagárd-Fácánkert Községek Körjegyzőségének Sióagárdi Irodáján a Sióagárd, Kossuth u. 9 sz. alatt.

SODEXO
2010. évben az önkormányzat konyháján igényelt étkezések esetében térítési díj fizetésekor elfogadjuk a Sodexo ENNI-KÉK,
MELEGÉTEL, és az AJÁNDÉK EXTRA utalványokat. A
beváltás helye az önkormányzat pénztára.

KMB
Az ön településének körzeti megbízottja:
Csipai János r. törzsőrmester, elérhetősége:
06-30/419-2293
Ha Önnek azonnali, sürgős rendőri segítségre
van szüksége, akkor elsődlegesen az alábbi díjmentesen hívható segélykérő számok valamelyikét hívja.
107, 112, 911.
Egyéb esetekben, amikor személyesen a körzeti
megbízottal kíván egy problémát megbeszélni,
akkor keresse a megadott mobiltelefonszámot.

Sióagárdi Sport Egyesület
Ezúton is szeretnénk mindazoknak
megköszönni a 2009. évi közreműködését, akik anyagilag, erkölcsileg
és társadalmi munkájukkal egyaránt
segítették a Sióagárdi Sport Egyesület munkáját és működését.
A Sióagárdi Sport Egyesület,
mint civil szervezet jogosult a magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ra.
Megköszönjük, ha adója 1 %-át
felajánlják a Sióagárdi Sport Egyesület javára, támogatva ezzel az
Egyesület működését. Segítségüket
előre is megköszönjük!
SIÓAGÁRDI SPORT EGYESÜLET
ADÓSZÁM: 19240060-1-17
Az Egyesület vezetősége nevében:
Ódor László
elnök
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Programajánló

Lengyel - Magyar két jó barát...
Többek között Sióagárd polgármesterét is, aki lengyelül köszöntötte a
vendéglátókat. Másnap a helyi televízióban is láthattuk a sióagárdi polgármester köszöntőjét. Mínusz 1-2 C fok volt és kicsit havazott. Némi forralt bor elfogyasztása után a társaság fázósan a szállására indult.
A harmadik napon volt a fő program Gromadkán: Karácsonyi Vigilia,
népek találkozója. A Gromadkai Római Katolikus Templomban ökumenikus istentiszteleten vettünk részt. A szentmisén többek között ott
volt a Krakkói bíboros, a Katowicei érsek, görögkatolikus főpap, ortodox
lelkész, evangélikus pap, katonai lelkész, és több egyházi méltóság, több
magas rangú katona és rendőrtiszt, nagykövetek, EU-s parlamenti
képviselő és a partnertelepülések képviselői, cseh, német és természetesen mi sióagárdiak. A szentmisén az orgonán kívül katonai fúvószenekar
is játszott. A Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület képviseletében egy pár
sióagárdi népviseletben vett részt a szentmisén.
Mise után a helyi kultúrházban kb. 500 főre terítettek, és kezdetét vette
a kulturális műsor, amit a roskadásig megrakott - főleg halételekkel - asztalok mellől néztünk végig. Helyi civil szervezetek, egyesületek mutatták
be műsorukat, a nagyterem előterében pedig a diákok által készített, a
település különböző részeit bemutató makettek voltak láthatók. Közülük
is azok voltak a legérdekesebbek, melyek a karácsonyhoz kapcsolódóan
betlehemeket ábrázoltak.
A polgármester és az egyházközség képviselője felkereste a helyi
plébánost, melynek során közösen ismerkedtek a két település életével, és
a beszélgetés során felvetődött egy jövőbeni együttműködés lehetősége az
egyházközségek között.
Másnap Legnica városába kirándultunk, a város nagy része szovjet katonai övezet volt, és teljesen el volt zárva a civil lakosság elől. Mi a volt
szovjet tiszti klubban – ami jelenleg egy nagy bank klubja - ebédeltünk
vendéglátóinkkal. Városnézés után visszamentünk a szállásunkra, este
közös vacsorán vettünk búcsút vendéglátóinktól. Felejthetetlen napokat
töltöttünk e kedves vendégszerető emberek társaságában.
Lengyel, magyar két jó barát, együtt harcol, együtt issza borát. Ezzel a
kis mondással köszöntünk el egymástól, és másnap reggel elindultunk
haza, abban bízva, hogy ígéretünkhöz híven 2010 szeptemberében
Sióagárdon találkozunk.
A küldöttség tagjai voltak:
- Az önkormányzat képviseletében: Háry János polgármester,
Marosi Jánosné Sióagárdért emlékérem kitüntető cím birtokosa
- Sióagárdi Egyházközség képviseletében: Deli Gábor az egyházközség
elnöke
- Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület képviseletében:
Horváth Csilla-vezető, Háry János-tag
- A tolmácsolásban segített: Bakodi Róbert
Az útról szóló beszámolót Marosi Jánosné készítette.

A Sióagárdi Sport Egyesület
2010. január 30.-án tartja hagyományos jelleggel támogató bálját,
melyre sok szeretettel és tisztelettel meghívjuk!
A bál ideje: 2010. 01. 30.
(szombat)
Helye: Sióagárd, Művelődési Ház
Vacsora ideje: 20 óra
Részvételi díj: 2500,- Ft/fő
Zene: Gáti László
Vendég: Lisztes Krisztián
A bálra jelentkezni és befizetni
a Mozi Presszóban és a Kelemen
Vendéglőben lehet.
Jelentkezési határidő: 2010. 01. 28.
(csütörtök)
Kérjük, részvételével támogassa
a Sióagárdi Sport Egyesületet.
Nagyon sok szeretettel várjuk
vendégeinket!

Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napját 1989.
január 22. óta tarjuk nyilván ünnepeink között; Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon fejezte be
nemzetünk himnuszának megírását. Ez alkalomból különböző
kulturális és művészeti rendezvények hívják fel figyelmünket múltunkra, gyökereinkre,
hagyományainkra.
A Magyar Kultúra Napjának
tiszteletére településünkön fotókiállítást rendezünk 2010. január
22-én 18 órai kezdettel a Sióagárdi
Művelődési Házban.
Hauck Levente „Sióagárd hagyományai” c. kiállítását Komjáthi
Tamásné a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület elnöke
nyitja meg, a Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület közreműködésével.
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Az Ínyencklub ajánlata
Közérdekű információk
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Kedd - Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-13.00
Elérhetőség: Kossuth L. u. 9.
Tel.: 74/437-295
E-mail: sioagard1@interware.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
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 15-19 óra
Péntek: 8-14
Szombat: 8-12
Falugazdász fogadóórája
szerda 10-12 óra
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

Gombás-sonkás tészta
Hozzávalók
20-20 dkg sárga és zöld színű szélesmetélt, 15 dkg csiperkegomba, 2 evőkanál
olaj, 15 dkg maradék sonka, 2-3 zsályalevél, 4 evőkanál tejszín, 4 evőkanál
joghurt, só, őrölt bors, a tetejére 5 dkg reszelt sajt
Elkészítés:
A tésztát lobogva forró vízben kifőzzük, leszűrjük és jól lecsöpögtetjük. Közben
a megtisztított, felszeletelt gombát az olajon megpároljuk. Zsírjára sütjük, és
hozzáadjuk a lehetőleg csíkokra vágott sonkát. A zsályaleveleket is beledobjuk
(el ismaradhat)3-4 percig együtt sütjük, majd a tejszínt és a joghurtot ráöntjük.
Megsózzuk, borsozzuk és a tésztát beleforgatjuk. Tálaláskor reszelt sajttal
megszórjuk.

Karfiol mártásban
Hozzávalók:
1 nagy fej karfiol, só, 2 csapott evőkanál liszt, 4 dkg vaj, 4 dl tej, 10 dkg reszelt trappista sajt, őrölt bors, késhegynyi reszelt szerecsendió, a kikenéshez: vaj, v. margarin
Elkészítés:
A karfiolt kitorzsázzuk, enyhén sós vízben félig megfőzzük és leszűrjük. A lisztet
a vajon világosra sütjük, a tejet meg a sajt kétharmadát hozzáadjuk, és kevergetve addig főzzük, míg mártásszerűen besűrűsödik. Megsózzuk, borsozzuk,
reszelt szerecsendióval fűszerezzük. Egy tűzálló tálat kivajazunk és a jól lecsöpögtetett, rózsáira szedett karfiolt beleterítjük. A sajtmártással leöntjük, a félre
tett sajttal megszórjuk, végül sütőben, közepes lánggal kb. 25 percig sütjük.

Csoki torta (cukorbetegeknek)
Hozzávalók:
Tésztához: 7 tojás, 2,5 dkg szorbit, 2,5 dkg glukonon, 15 dkg liszt
Krémhez: 2,5 dkg szorbit, 2,5 dkg glukonon, 2,5 dl víz, 2,5 dkg búzakeményítő,
30 dkg vaj vagy margarin, 5 dkg kakaópor, vaníliás cukor
Elkészítés:
A tésztája úgy készül, mint a piskóta. A tojásfehérjét habbá verjük, belekeverjük
az édesítőszereket, a tojássárgákat egy nagyon pici liszttel elkeverjük és
beletesszük a fehérjébe. Majd hozzáadjuk az egész lisztet és átkeverjük. Sütőpapírral bélelt tortakarikába öntjük ls kb. 30 perc alatt megsütjük. Közben
elkészítjük a krémet, a szorbitot, a glukonont, a búzakeményítőt és a kakaóport
felfőzzük a 2,5 dl vízben. Ha kihűlt, elkeverjük a 30 dkg vajjal vagy margarinnal.
Vaníliás cukorral ízesítjük. Ezután a szokott módon megkenjük a tortalapot. Csoki
krém helyett készülhet kávé, narancs, vagy citromkrémmel is. Ekkor kakaópor
helyett 3,5 dkg finomra őrölt kávét használunk. Ha citrom vagy narancskrémet
szeretnénk, akkor egy 10-15 dkg-os gyümölcsöt veszünk. A külső héját a belső
fehér résszel együtt lehámozzuk és a gyümölccsel együtt finomra ledaráljuk. Ez
kerül a krémbe. Ízesíthetjük vanilin kristállyal. Természetesen nemcsak torta,
hanem rolád formában is készülhet a sütemény. Ekkor különböző diabetikus
lekvárral tölthetjük meg. (A szorbit, a glukonon, a vanilin kristály patikában kapható)
Jó étvágyat!
Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős kiadó: Háry János polgármester,
Felelős szerkesztő: Gergely Judit, megjelenik: havonta; szerkesztőség címe: Sióagárd,
Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu, web: www.sioagard.hu

„Egy dombtetőről megpillantjuk a Dont, sűrű erdő áll előttünk a völgyben. A magas fák eltakarják a vizet, szemben
állva alig látni tenyérnyi darabokat a vízből. Jobbra nézve az alacsonyabb fák miatt hosszan felcsillan a szürkéskék
színű víz. Nincs éljenzés, sem hurrázás, sem az öröm leghalványabb megnyilvánulása. Az izzadságra rátapadó szürke
fejek felemelkedtek egy pillanatra, üres szemekkel néztek előre a semmibe. Lecsukló fejjel a porba bámulva, kiszáradt
torokkal, roskadozó lábakkal rótták az utolsó métereket a Don irányába.”
Boda Gyula : Itt hagy-lak

Emlékezés
Úgy vagyok vele, hogy amit nem felejt az ember, arra többször visszaemlékezik. Így van ez a 67 évvel ezelőtti
fronton történtekkel, amit nem felejtettem és annál inkább emlékezem.
1942 augusztusában a Don-kanyarban a korotojaki hídfői csatában igen súlyos veszteséget szenvedett hadosztályunk. A szekszárdi 12. könnyűhadosztály a súlyos veszteségeit pótolva, - úgy ember, mint fegyverzetbenáthelyeztek bennünket mintegy 60-70 km-rel a hatalmas kanyar scsucsje-i szovjet hídfőállással szemben.
Szűkebb egységünk előbb reteszállásban volt, majd október 2-án elfoglaltuk a hevenyészett módon elkészített
védőárok rendszert, ebben a harcállásban pontosan két hónapig voltunk. Az ellenséges állások itt a Donon
innen voltak egy kisebb kanyarban, hiszen azért volt szovjet hídfőállás.
Amíg az őszi idő szép volt az árokrendszer is elviselhető volt, november 20. körül azonban megjött a hó, ami
egyre többször esett és decemberre beköszöntött a 20-25 C fokos hideg. A tél még abban a nyári ruházatunkban
ért bennünket, amiben júniusban kimentünk a frontra. Az elfoglalt védőállásban viszonylag csendesen teltek a
napok: kisebb lövöldözések mindennap voltak és veszteségek, halottak és sebesültek is. Egy ilyen csendes napon
esett el két sióagárdi katona is; az egyiket a géppuska mögül lőtték ki, a másikra a bunker szakadt rá tüzérségi
gránát becsapódásakor.
Hogyne emlékezne rá az ember? Mikor felejteni sem lehet azt, ami 1942 szentkarácsony éjjelén történt.
Közvetlenül velünk szemben ellenséges támadás ért bennünket. Este 9 órától egészen éjjel 1 óráig óriási géppuska, aknavető és géppisztoly tűz volt. A támadás következtében közvetlen környezetünkben egy halott és
hat sebesült lett. Aznap este sajnos nekünk az éjféli mise helyett a sztálinorgona szólt, mivel rakéta tüzet is
kaptunk.
1943. január 2-án a hajnali órákban még súlyosabb orosz támadás ért bennünket, amikor jelentős tüzérségi
előkészítés után egy ezrednyi erő támadott a 8. századunk védőállása ellen. A támadást nagy nehezen sikerült
megállítani, visszaverni, de jelentős veszteségek árán, méteres hóban, és 25 C fokos hidegben. Ellátásunk,
helyzetünk rettenetes volt, az árokrendszerben tartózkodva pihenésre egy heveny módon elkészített földalatti
bunker szolgált, amelyen ajtóként egy pokróc darab szolgált, egy darab vas rajkályha, amihez tüzelő alig volt és
a füst felszállása miatt nappal nem is volt szabad használni.
Decemberre már elrohadt az a kevés szalma is, amit fekhelyül lehetett volna használni, de levetkőzve pihenni
nem lehetett, mert minden pillanatban készen kellett állni egy esetleges támadásra. Élelmiszerünk ugyancsak
gyatra és bizonytalan volt, a megjáró 40 dkg kenyeret sem kaptuk meg pontosan, még a csendesebb napokon
sem. Reggel még sötétben kihozták lovaskocsival a kávét és kenyeret, reggeli gyanánt, és este sötétedéskor az
úgynevezett ebédet meleg ételt, és vacsorát. Minősége gyatra német nyersanyag, de még ennek mennyisége is
nagyon kevés volt. Karácsony felé javult az ellátás magyar nyersanyaggal.

Tisztálkodási lehetőség szinte semmi nem volt, mert még ivóvíz sem volt mindig. Tetű annyi volt, hogy söpörni
lehetett, rettenetesek voltak a fagyások, főleg lábakon a nyári bakancsokban. Heveny módon kaptunk pár darab
ruhát, majd báránybőr bekecset és téli bundás sapkát, de nem mindenki.
Fegyvereink, nemcsak a kézi puskák, hanem a vízhűtéses géppuskák is befagytak a rettenetes hidegben, de
még ezekből is kevés volt. A tüzérségi lövegek be voltak ásva és bemérve az ellenséges célpontokra, de lőni velük
„szolgálati jegyre” lehetett. A lóvontatású lövegekhez a még meglévő ló állomány 10-20 km-rel hátrább volt.
Hogyan is lehetne ezeket a szörnyűségeket felejteni? „emlékezem” tehát a földi pokol első vonalában,
legyengülve, megromlott egészségügyi állapotban
A teljesen ki nem épített védőállásokban, óvóhelyeken, futóárkokban érte hadosztályunkat 1943. január 14-én
reggel Scsucsjénél 3 km szélességben száz harckocsi támadásával a szovjet 18. önálló lövészhadtest rohant meg.
A teljes harckocsi fölény mellett emberben 3:1, tüzérségben 7:1 arányban képeztek túlerőt a szovjetek. A reggel
negyed hétkor kezdődött iszonyatban a szekszárdi seregtestre teljes szélességben egészen a zászlóalj parancsnokságok mélységéig hatoló tüzérségi előkészítés alatt közel 700 tüzérségi rakétalöveg, valamint aknavető
osztotta a halált miközben a folyamatos össztűz bénító tűzzé módosult. A harcosok, fegyverek, létesítmények
20-30 %-a 45 perc alatt elpusztult. A szovjet támadás olyan heves volt, gyors és megrendítő, hogy hadosztályunk
szekszárdi 12. könnyű hadosztály tíz óra leforgása alatt elvesztette harcos állományának 70 %-át és egész
tüzérségét. A teljes állomány személyi veszteségét 970 hősi halottra, 780 sebesültre és 1800 eltűntre becsülték.
Hadosztályunkkal a szekszárdi seregtesttel, mint szerves egységgel ezután, már nem lehetett számolni. Minden embernek csak egy gondolata volt, minél gyorsabban elszakadni az ellenségtől, és minél messzebbre nyugat felé kerülni. Hiszen még ha kézi fegyvere meg is volt lőszere viszont nem volt, sem élelem, mert az ellátási
rendszer teljesen összeomlott.
Emlékezem azokra, akikre január 14-én kezdődött visszavonulás után nem az élet nem a fogság, hanem a
legyengült szervezete miatt a rendszertelen táplálkozás, éhezés, a nagy menetteljesítmények, szabadban való
éjszakázás után a fagyhalál várt.
Emlékezem azokra is, akik a szekszárdi 12. könnyű hadosztály korabeli összefoglaló harcjelentéseiben az
alábbiak szerint szerepeltek: január 15-17. között 320-an hősi halált haltak, 520-an megsebesültek és 1090-en
eltűntek.A Novijoszkolig tartó visszavonulás alatt január 21-23. között jutott el oda a szekszárdi seregtest
valamennyi egysége, hogy számba lehetett venni a veszteségeket.
Emlékezem, hogy a 12. könnyű hadosztályba, aminek alapját a 18. és a 48. gyalogezredek és a tolnai 12. tábori tüzérezred alkotta, körülbelül 40 fő „sióagárdi” katona vett részt és ebből kb. 10 fő tűnt el.
Minden kétséget kizáróan ekkor veszett el:
Bognár György (1920), Tuller Mihály (1918), Finta Mihály (1921), Navreczki János (1912), Víg Mihály (1908),
Kovács József (1910)
Rájuk emlékezem kedves községünk, szülőfalunk második világháborús emlékművénél, elsősorban testvérbátyámra, akinek hamvai a Don folyótól 9 km-re egy kis orosz falu Jekatyerinovka magyar temetőjében
nyugszanak. A többi sióagárdira és azokra, is akik közvetlen mellőlem estek el vagy tűntek el 23 évesen.
Voltak a II. világháborúnak ennél sokkal nagyobb és súlyosabb csatái, még véresebb hadműveletei, de nekünk,
magyaroknak az volt a legsúlyosabb, legtragikusabb.
Adja a mindenható, hogy többet ilyen ne forduljon elő velünk.
Írta: Fejős János
Don-i résztvevő a történéskor 23 éves

