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NÉPSZÁMLÁLÁS 2011 
 

Hazánk eddigi történetében összesen 
tizenöt alkalommal történt népszámlá-
lás,  az első az 1869. évben. Az idei a 
15. a cenzusok sorában. A mostanit 
megelőzően 2001-ben kértek hasonló, 
átfogó adatszolgáltatást az ország la-
kosságától.  

A törvény értelmében a 2011. októ-
ber 1-jén 0 órakor fennálló helyzetet 
tükröző számok a következő eszten-
dőkre – pontosabban a következő évti-
zedre adnak eligazítást.  

 

Folytatás a 2. oldalon 

NYÁRBÚCSÚZTATÓ  
CSALÁDI SPORTNAP 

 

Mandalakészítés, mozgásfejlesztő 
j á t s zó h á z ,  d e s s ze r t ve r s e n y , 
paprikáskrumpli és önfeledt szórako-
zás várta az augusztus 27-én Adácsra 
kilátogatókat, ahol családi nap kere-
tében búcsúztattuk el együtt a nyarat, 
felnőtt és gyermek egyaránt. 

Hogy jól induljon a nap, vitamin-
tornával kezdődött a program, ezután 
mozgásfejlesztő valamint kézműves 
játszóházban szórakozhatott a nagy-
közönség.  

Folytatás a 4.oldalon 

MEGNYITOTTA KAPUIT A 

TÁRKEREKI MÓKÁZÓ 
 

Sikeresen zárult a Kíváncsi Láda 
Komplex Tehetséggondozó Program 
bevezető időszaka. A februártól jú-
niusig tartó projektben 31 óvodás- 

és iskoláskorú sióagárdi gyereket 
teszteltünk. Számos tehetségígéret 
mutatkozott meg.  

Az ezt követő foglalkozásokon 
pedig készségeiket, képességeiket 
fejlesztettük játékos módszerekkel. 
helyszíneként.  

 

Folytatás a 4.oldalon 

BECSENGETTEK 

 

Beköszöntött a szeptember, és bár az 
időjárás meghazudtolja minden eddigi 
elképzelésünket, úgy  tűnik szép ősz elé 
nézünk.  

A szeptemberrel azonban nemcsak az 

ősz vette kezdetét, hanem a 2011/2012-es 

tanév is a helyi  iskolában, ahol immáron 
harminchárom diák tanul. 
 

Ez úton is szeretettel köszöntjük az el-
sősöket és kívánunk minden nebulónak 
sikeres tanévet ! 

ANYATEJES VILÁGNAP 
 

1992 óta tartják világszerte augusztus 1-jén az anyatejes táplálás világnapját, ez alkalomból településünkön is már 
több éve megrendezik az Anyatejes világnapot. A rendezvény idén is legalább akkora népszerűségnek örvendett, 
mint az előző években.  

Csontos Judit védőnő irányítása alatt szervezett programon bemutatkozott a Csiga-Biga Mozgás- és képességfej-
lesztő Alapítvány, előadást hallgathattak meg az érdeklődö kismamák a Kiváncsi-láda programról, és a fogápolásról, 
ráadásként pedig Málinger Anita gitárjátéka bűvölte el a kicsiket. 

Az anyatejes világnapi rendezvény a baba-mama klubhoz hasonlóan kiváló fóruma a kismamáknak és a kisgyerme-
kes szülőknek, ahol alkalmuk nyílik a gyermekneveléssel kapcsolatban felmerülő tapasztalatcserére. 
 

Az eseményen készült fotók megtekinthetőek a www.sioagard.hu weboldalon. 
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Az eddigi gyakorlat szerint ugyanis cenzust tízévenként tartanak hazánkban, annak végrehajtása a Központi Sta-
tisztikai Hivatal törvényből fakadó kötelessége. 

 

Számlálóbiztossal, vagy nélküle? 
 

Legyünk őszinték: az ilyesfajta „faggatást” – még ha csak ritkán kerül is sor arra – az emberek többsége nem 
kedveli.  A Központi Statisztikai Hivatal a 2011. évi népszámlálás előkészítésekor olyan megoldások kidolgozásán 
fáradozott, amely messzemenőkig eleget tesz a törvény által előírt adatvédelmi követelményeknek, ugyanakkor az 
emberek számára a legkevesebb kényelmetlenséggel jár. 

A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával immár lehetősége nyílik arra, hogy eldöntse: számlálóbiz-
tossal, vagy nélküle kívánja kitölteni a kérdőíveket. Ha valaki a kérdőív önálló kitöltése mellett dönt, további két 
megoldás közül választhat: papír, vagy internet. A legmodernebb, leggyorsabb, leginkább idő és környezetkímélő 
megoldás kétségtelenül az internetes válaszadás. Szeptember utolsó napjaiban a számlálóbiztosok minden háztartás-
ba eljuttatnak egy azonosító-, és egy belépési kódot. Aki nem a számlálóbiztossal, sőt, még csak nem is papíron kí-
vánja kitölteni a kérdőívet, annak október 16-ig lesz nyitva az az internetes kapu, amin keresztül – a belépési kódot 
kulcsként használva – eljuthat a kérdőívekhez. A kérdések helyes megválaszolását a programba beépített magyaráza-
tok segítik. A KSH azokra is gondolt, akik nem rendelkeznek internettel. Érdekükben e-pontokat hoztak létre.  

Sióagárdon e-pontként működik a Községi Könyvtár. Ezen kívül a Művelődési Házban működő Teleházban 
is lehetőség van internetes hozzáférésre. 

Ezeken a helyeken az adatvédelem teljes biztosítása mellett, nyílik lehetőség a népszámlálási kérdőívek szá-
mítógépes kitöltésére. 

 A kérdőívek megválaszolása háztartásonként átlagosan 25-30 percet vesz igénybe.  Fontos tudnivaló, hogy a 
kérdőíveket háztartásonként mindenki azonos módszerrel: interneten vagy papíron önállóan kitöltve, avagy interjú 
keretében töltheti ki. 

 

Szigorúan titkos! 
 

Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén érvényesülnek. A kérdőíveken nem szere-
pelhet a válaszadó neve, a válaszolás teljes anonimitás mellett történik.  A népszámlálásról szóló törvény biztosítja 
azt is, hogy a felvett adatok a későbbiekben ne legyenek összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. A népszámlálás-
ban résztvevőket szigorú titoktartás köti. A kitöltött kérdőívek összegyűjtése, feldolgozása szabályozott rendben tör-
ténik. A cenzus célja ugyanis nem az, hogy az egyes személyekről gyűjtsön adatokat, hanem hogy a lakások és a né-
pesség összetételéről, legfontosabb jellemzőiről adjon információt. 

A feldolgozást követően a címeket és a népszámlálási adatállományt a KSH egymástól elkülönítetten tárolja. 
Az adatbevitelt követően a papír kérdőíveket megsemmisítik, a keletkezett papírhulladékot újrahasznosítják. 

Biztonságunk érdekében 

Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 5 millió címet, 4,4 millió lakást keres 
fel a népszámlálás lebonyolítása érdekében. A számlálóbiztosok sorszámmal ellátott okmánnyal kötelesek igazolni, 
hogy megbízatásuk e munkára szól. Az igazolvány a garancia arra, hogy az illető a lakásba kizárólag a népszámlálás 
miatt szándékozik bejutni 

Dr. Varga Katalin körjegyző 

 

    Háziorvos:   Horváthné Dr. Horváth Erika 
 

Elérhetőség:

Orvosi rendelő: 7171 Sióagárd, Kossuth u. 46.   

     Tel: 437-051 

         Mobil: 30/929-5645 
 

NÉPSZÁMLÁLÁS 2011. 

Rendelési idő: 
 

Hétfő: 8.00-13.00 

Kedd: 8.00-13.00 

Szerda: 14.00-18.00 

Csütörtök: 8.00-11.00: vérvétel     

        11.00-13.00: rendelés 

Péntek: 8.00-13.00 

HÁZIORVOS RENDELÉSI IDŐ 
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ANGOL ÉS NÉMET  
NYELVTANFOLYAM! 

 

Ismét meghirdeti idegen nyelvi tanfolyamait a 
helyi Német Kisebbségi Önkormányzat. A tanfo-
lyamokra jelentkezni szeptember 26-ig lehet az 

Önkormányzatnál, Leicz Péter ügyintézőnél. 
 

Tanfolyami egyeztetés, kezdés:
 

Angol nyelv: szeptember 28.: 18.30 óra 
 (a tanfolyam díját 50 %-ban a Kisebbségi Ön-
kormányzat támogatja) 
 

Német nyelv: október 6.:18 óra 

PROGRAMSOROLÓ 
 

Szeptember 22. 

Egészségnap az Iskolában 
 

Szeptember 23. 18 óra 

Álmodunk, alkotunk… 
 

Kiállítás a Művelődési Házban 

 

Szeptember 29.  

Egészségnap az Óvodában 
 

Szeptember 30. 

Idősek Napja 
 

Közreműködik a zombai Nyugdíja-
sok Őszirózsa Dalköre  

RENDHAGYÓ JEGYZŐKLUB A LEÁNYVÁRBAN 
 

A szekszárdi kistérségben vendégeskedő erdélyi jegyzők delegációja a 

múlt héten Sióagárdra látogatott. A Leányvárban található Hímzésmúzeum-

ban Varga Jánosné Kovács Veronika tárlatvezetésével ismerkedtek a sió-

agárdi hímzéssel. 

A meglepetés-programnak szánt múzeumlátogatás több szempontból is 

ámulatba ejtette a vendégeket. Bajkó Károly, Gyergyóditró község jegyzője 

például elmondta, hogy régóta kutatja nevének eredetét, és meglepetten hal-

lotta, hogy a régi sióagárdi viselet egy jellegzetes darabja, a mai löbi elődje, 

az úgynevezett gyöngyös bajkó. Nem tudni persze, hogy mindennek van-e 

köze a ditrói jegyző családnevének eredetéhez, mindenesetre még nagyobb 

érdeklődéssel vettek részt az erdélyi vendégek az est további sióagárdi prog-

ramjain. 

A vacsorát szintén a sióagárdi pincefaluban, Leányvárban költötték el a 

Dél-Tolnai Jegyzőklubot képviselő őcsényi, bátaszéki, bogyiszlói, faddi és 

györei jegyzők, a vendéglátó sióagárdi körjegyző és munkatársai, valamint 

családtagjaik társaságában. 

A jó hangulatú est folyamán kötetlen beszélgetés zajlott a jegyzők között, 

melyen szó esett   az önkormányzati rendszer küszöbön álló átalakításáról és 

a közelgő népszámlálásról is, melyet az idén először az Európai Unió tagál-

lamaiban egy időben hajtanak végre. Elhangzott, hogy a tagországokban a 

2011-es népszámlálás során először lesz azonos az összegyűjtendő adatok 

köre is, de a végrehajtás módjában vannak eltérések. 

 A sióagárdi ismerkedés  a hímzés, a viselet, a Leányvár és a halászlé 

után a kiváló sióagárdi borokkal folytatódott, jelesül Papp Titusz 2011. év-

ben Sióagárd borának választott cuveé-jével és Doszpod István aranyérmes 

chardonnay-jával. 

A sióagárdi jegyző elmondta, hogy a településnek még nincs erdélyi part-

nerkapcsolata, de a sióagárdi élmények hatása alatt álló erdélyi jegyzők va-

lamennyien felajánlották a közvetítő segítségüket. 

KIÁLLÍTÁS 

 

címmel kiállítás nyílik a  
Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesülete szervezésében  

szeptember 23-án pénteken 18 órakor  
a Sióagárdi Művelődési Házban. 

 

 A kiállításon helybéli hobbiművészettel foglalkozó alko-
tók mutatják be munkáikat. 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

TORNA 
 

Október 3-tól újra elindul a torna-
klub a Művelődési Házban, minden 
hétfőn és csütörtökön 18 órai kezdet-
tel.  

Bővebb információ kérhető Szabó 
Emese Ágotánál (Zrínyi u.) 
 

 

APRÓ 
 

Korrepetálás! 

Matematikából általános iskolások 
korrepetálását vállalom! 
 

Tel.: 20/251-0225 
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MEGNYITOTTA KAPUIT A TÁRKEREKI MÓKÁZÓ 
 

Zárásként június 29-én Tehetségnapot szerveztünk a könyvtárban. Háry János polgármester úr méltányolta a kez-
deményezésünket, majd jelképesen is megnyitotta a TÁRKEREKI MÓKÁZÓ kapuit. (Az elnevezés arra a kis sarok-
ra utal, amit a könyvTÁR-ban használunk, a foglalkozásaink A MÓKÁZÓ pedig azt hivatott jelenteni, hogy minden 
programunk, foglalkozásunk elengedhetetlen módszere a játék. A közeli és távolabbi régióban – KEREKI – is szeret-

nénk bemutatkozni majd a jövőben.) 
Liebhauser János a Szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatója a remek szakmai együttműködésről és az 

összefogásról beszélt, és gratulált a megvalósításhoz. 
Dezső Renáta, a Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusa három napig volt a vendé-

günk: a Kíváncsi Láda Programot vizsgálta. Szakmailag megalapozottnak és minőségileg kifogástalannak vélte mun-
kánkat. Ezt bizonyítandó, felkért bennünket – mint a program sióagárdi gazdáit – az egyetem őszi tudományos kon-
ferenciáján egy előadás megtartására, amit nagy izgalommal várunk. 

Büszkék vagyunk arra, amit eddig elértünk, és számos tervvel a képzeletbeli hátizsákunkban folytatjuk tevékeny-
ségeinket, immár kibővült lehetőségekkel. 

 

A TÁRKEREKI MÓKÁZÓ októbertől az alábbi tevékenységeket, műhelyeket kínálja az érdeklődők számára: 
Kíváncsi Láda Komplex Tehetséggondozó Program 

4-8 évesek részére 

tehetségazonosítás a Kíváncsi Láda játékos feladataival + fejlesztő foglalkozások (hetente 1x 45 perc-
ben, délután a könyvtárban 16-17 óráig) 

Drámajáték az óvodában 

személyiségfejlesztés játékos drámapedagógiai módszerekkel 
minden héten szerdán délelőtt 11.00-11.45-ig 

Tanulószoba 

ajánljuk mindazoknak, akiknek kell egy kis bátorítás, segítség az iskolai felkészüléshez 

elsősorban felső tagozatosok számára 
 

Várjuk az érdeklődőket szeretettel!  
Elérhetőségeink: 

Pekari Bernadett – 20/469-17-33 

Mancsi Mónika – 20/ 312-84-54 

NYÁRBÚCSÚZTATÓ CSALÁDI SPORTNAP 
 

Az ebédet követően desszertkóstolót tartottunk, amire nagy örö-
münkre négyen is neveztek. Deliné Kohajda Anikó Gyümölcsös pité-
vel, Bessenyei-Ress Nóra Magyaros csigával, Schüller Anna és Flóra 
Sacher-tortával és Felszegi Judit Mandulás kuglóffal készült a ver-
senyre. A közönség szavazatai alapján a nyertes desszert végül a 
Schüller lányok Sacher tortája lett. (Közkívánatra a receptet közzé-
tesszük) 

Az ebédet követő szusszanás után már össze is verbuválódott a 
Harcsák, a Hódító Hódok, a Nyerő csajok, és az Agárdians csapata, 
hogy részt vegyenek az ügyességi vetélkedőn. Takarmányválogatás, 
mocsárjárás, petrencés rúd tartás, helyismereti kérdéssor, valamint 
váltóversenyeken mérhették össze ügyességüket az induló csapatok. 

A vidám hangulatú vetélkedőt végül az Agárdians csapata nyerte, 
második helyen a Nyerő csajok, harmadik helyen a Hóditó Hódok 
végeztek.

A nap talán legérdekesebbnek tartott programja a függeszkedés és 
a fotózás sajnos a szeles időjárás miatt meghiúsult, ebbéli tervünkről 
azonban nem mondunk le, és jövőre megkíséreljük újra megszervezni. 
 

A családi sportnap hűsítőjét a Dombi Szóda biztosította, felajánlá-
sukat ezúton is köszönjük!

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

SACHER-TORTA RECEPTJE: 
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     SPORTHÍREK  2011-2012. évi labdarúgó bajnokság 

1. forduló    Zomba-Sióagárd    1:4 (0:1)  
 

Zomba: 100 néző, Vezette: Weitner 
Sióagárd: Szegedi-Dombi (Lépő), Orosz, Domokos, Páli – 

Brill, Horgos (Molnár D.) Tóth F., Győrfi Sz., (Vajda) – Kész, 
Tóth A. (Zsinkó) 

Edző: Szabó Tibor 

Három kihagyott nagy gólhelyzet után a 38. percben megsze-
rezte a vezetést csapatunk. Tóth F. balról szabadrúgást lőtt kö-
zépre, Orosz jó ütemben ugrott fel és középről a léc alá fejelt. 
0:1. 

61.perc: az éppen beálló Zsinkót jól ugratták ki, de a zombaiak 
felvágták az ötösön. A büntetőt Brill végezte el és a bal alsó 
sarokba lőtt, 0:2. 

78. perc: egy kapu előtti lemaradás után Vajdának sikerült kö-
zépre gurítani a labdát Kész elé, aki a rátámadó védők mellett 
ballal okos gólt rúgott a léc alá. 0:3. 

84. perc: szöglethez jutottak a hazaiak, amit a teljesen szabadon 
hagyott támadó jól használt ki és középről a léc alá fejelt. 1:3. 

90. perc: Molnár D., jól tört előre a bal oldalon, Zsinkóhoz 
passzolt, aki 15 m-ről a jobb sarokba lőtt. 1:4. 
 

Góllövők: Orosz, Brill, Kész, Zsinkó 

Jók: Szegedi, Orosz, Horgas, Tóth F. 
Összefoglalva: Csapatunk nagy akarással, de sok átadási 

hibával játszott. Így is sok gólhelyzetet dolgozott ki és kb en-
nek harmadát sikerült értékesíteni, és megérdemelt győzelmet 
aratni 

Ifjúsági csapatunk: 5:0 (3:0)-s vereséget szenvedett. Sokan 
túlkorosak lettek, és így új csapatot kellett szervezni, amely a 
kezdet nehézségeivel küzd. 
 

2. forduló   Sióagárd-Tengelic   5:3 (2:1) 2011.08.28. 
 

Sióagárd: 130 néző, Vezette: Farkas R. 
Sióagárd: Szegedi-Dombi (Czinege), Orosz, Domokos, Páli-

Brill (Vajda), Horgos, Tóth F., Győrfi Sz., (Molnár D.) – Kész, 
Zsinkó 

Edző: Szabó Tibor 

13. perc: Páli balról ívelt át a másik oldalra, a vendégek kapusa 
rosszul ütötte ki a labdát és Kész kapásból okos gólt lőtt. 1:0. 

15. perc: bal oldalon futott a vendégek támadása, majd középre 
lőtték a labdát, a támadó kapura küldte, ezt még Szegedi védte 
és a kipattanót a vendég támadó a kapuba lőtte. 1:1. 

38. perc: Páli balról keresztbe ívelt Brill elfejelte a rosszul be-
futó kapus elől, majd egy pattanás után a kapuba fejelt. 2:1. 

50. perc: bal oldalról kb 30 m-ről végeztek el szabadrúgást a 
vendégek és a jól meglőtt labda Szegedi fölözz a hosszú fölső 
sarokba hullott. 2:2. 

56. perc: Zsinkó balról jól adott be és Orosz a bal alsó sarokba 
fejelt. 3:2. 

67.perc: Szép kényszerítőkkel hozták fel a vendégek a labdát és 
a végén a támadó kapásból a jobb alsó sarokba lőtt. 3:3. 

75. perc: Tóth F. nagy labdával indította Zsinkót, aki a jobb 
sarokba lőtt. 4:3. 

90. perc: fölszabadító rúgás után a kifutó vendég kapus lyukat 
rúgott, Zsinkó egyedül vihette kapura a labdát, majd némi bi-
zonytalankodás után a léc alá emelt. 5:3. 
 

Összefoglalva: a nagyon fegyelmezetten játszó vendégek há-
romszor is egyenlítettek, de így is megérdemelt hazai győzelem 
született 

Gól: Kész, Brill, Orosz, Zsinkó (2) 
Jók: Orosz, Tóth F., Kész, Zsinkó 

Ifi csapatunk: 4:2 (2:1)-es győzelmet aratott 
 

3. forduló   Madocsa-Sióagárd    6:1 (2:1) 2011.09.04. 
 

Madocsa: 150 néző, Vezette: Álló T. 
Sióagárd: Szegedi-Dombi (Lépő), Orosz, Brill, Páli – Vajda, 

Horgos (Tarlós), Tóth F., Győrfi Sz. (Molnár D.)-Kész (Sörös 
D.), Zsinkó 

Edző: Szabó Tibor 
22. perc: Vajda jó labdát kapott a jobb szélen, jól adott középre 
és a berobbanó Zsinkó a jobb sarokba perdített. 0:1. 

26. perc: Egy előreívelt labdára Szegedi kifutott, , könnyedén 
megszerezte, de kiejtette; a hazaiak középre adtak, és az üresen 
hagyott támadó az üres kapuba lőtt. 1:1. 

45. perc: Egy előre ívelt labdánál a kapus és a vdőkl egymásra 
vártak, a hazai támadó pedig a hálóba lőtt. 2:1 

70. perc: Brill szabálytalankodott a 16-oson belül, 11-es. A 

büntetőt a bal sarokba lőtték. 3:1. 

82. perc: Tóth F. elpasszolta a labdát a hazaiak középre adták 
és a támadójuk a kifutó Szegedi fölött a hálóba emelt. 4:1. 

86. perc: Ismét elvesztették védőink a labdát a madocsai táma-
dó két csel után a bal kapufa mellett a hálóba lőtt. 5:1. 

88.perc: Jobb oldali támadás után, a védőink aszisztálása mel-
lett a madocsai csatár a kapu közepébe lőtt. 6:1 

Góllövő: Zsinkó, Jók: Tóth F., Kész 

Összefoglalva: Eléggé sok hibával játszott mindkét csapat. A 
70. percig csapatunk jól tartotta magát és a győzelem esélye is 
megvolt. Ezután azonban érthetetlenül összeomlott csapatunk, 
és nagy vereséget szenvedett a szintén gyengén játszó Mado-
csától. 

 

Ifjúság csapatunk: szoros mérkőzésen, szintén nagy hibák 
után kapott gólokkal kapott ki 2:1 (1:0)-re. 

 

4. forduló    Sióagárd-Fadd 4:1(1:0)    2011. szeptember  11. 
 

Sióagárd: 100 néző, Vezette: Sörös J. 
Sióagárd: Szegedi - Dombi (Czinege), Orosz, Domokos, Páli 

(Lépő) – Vajda, Horgos (Tarlós), Tóth F., Brill (Molnár D.) – 

Kész, Zsinkó (Győrfi G.) 
Edző: Szabó Tibor 

4 perc:  Orosz balról szabadrúgásból 22 m-ről a jobb alsó sa-
rokba lőtt. 1:0. 
66 perc: Zsinkó elcsípett egy hazaadást és a kapust kicselezve 
lőtt a hálóba. 2:0 

70. perc: Zsinkó ismét elcsípett egy rossz átadást, kapura tört, 
majd a 16-nál balról középre gurított és Kész egy igazítás után, 
okos gólt lőtt. 3:0. 
77. perc: jobb oldali vendég beadás után védőink elméláztak és 
a befutó támadó balról, kapásból a jobb sarokba lőtt. 3:1. 
81. perc: a szentgyörgyi védő rosszul szabadított föl, Kész rá-
csapott a labdára és a jobb sarokba lőtt. 4:1

Góllövők: Orosz, Zsinkó, Kész (2) 
Jók: Orosz, Tóth F., Kész, Zsinkó 

Összefoglalva: a sok gólhelyzetet elhibázó hazai csapat így is 
biztosan győzött 

Ifjúsági csapatunk: 6:3 arányú vereséget szenvedett, úgy 
hogy félidőben még 2:1-re vezetett.

 

Tudósító: Finta Mihály 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
Sióagárd-Fácánkert Községek körjegyző-
ségének 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  

Horváthné Dr. Horváth Erika 

Tel: 30/929-5645 
 

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 

Szerda: 8-12 
 

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 

NAPLÓTÖREDÉKEK 
 

1942. július 27. hétfő 

A mai nappal rátértünk arra a területre, ami még télen szovjet kézen volt. A földek erre már parlagon 
hevernek, ami nem is csoda, hiszen pár hónapig a „senki földje” volt. Ezen a napon 46 kilométert 
gyalogoltunk Rjesicától elindulva, már 730 km-t jöttünk. A „nép” már nagyon ki van dögölve, mindig 
közelebb vagyunk a fronthoz. 

 

1942. július 29. szerda 

Ma reggel fél hatkor indultunk tovább. Az első faluba ahova beértünk van egy tábori kórház, itt volt 
egy rövid pihenőnk, és beszélgettünk a sebesültekkel (III. hadtest béliek); amint mondták a vesztesé-
geik elég súlyosak voltak. Útközben lemaradtam a 7. századhoz és a földiekkel beszélgettünk, el sem 
fáradtunk, pedig 35 kilométert gyalogoltunk. A földiek, falubeliek: Fejős József (1915., Szípes) tize-
des, Virág Mihály (1915.) honvéd, Navreczki János (1912., Szappanos), Grénus Mihály (1908., Szódás) 
honvéd. 

 

1942. július 31. péntek délután 

Tegnap reggel nem indultunk olyan korán, de időközben meg kellett állnunk, sokáig, hogy miért azt 
nem tudom. Délután nagyon megáztunk, estefelé értünk ebbe a rongy faluba, a falu mellett kiépített 
védőállások vannak, amelyek majdnem épek. 
Az utak mellett rengeteg lőszer hever, különösen gránátvető lövedékek. Ma reggel fél 6-kor mentünk 
el abból a faluból. Délelőtt ideértünk Sztarij-oszkol városába, melyet átszel az Oszkol-folyó. 
A város szélén még mindig megvannak az erődítések, az utca végén két méter széles fal, csak annyi-
ra van építve, amelyen lövészek és páncéltörő ágyúk beépített állásai láthatóak. A fal csak annyira 
van lebontva, hogy egy teherautó könnyen elférjen; valamikor a háború előtti időkben szép város 
lehetett. 

Bent a városban óriási a forgalom, persze német és magyar katonákból, és hadigépekből, rengeteg 
autó. A városba vezető Oszkol-híd előtt megszámlálhatatlan mennyiségű traklon a homokos talajon 
félig beágyazódva. Menteni akarták őket az oroszok, de itt ragadtak. Délután nagyon rossz utunk 
volt, fenyves erdőn keresztül, ami valóságos futóhomok volt. Ezen a napon ebéd nélkül megtettünk 
35 km-t, nagyon el voltunk fáradva, amikor ide értünk, szép helyen táborozunk. 

 

1942. augusztus 2. vasárnap délután 

Második napja itt vagyunk ezen a helyen, pihenőnk van. Tegnap voltam a tizennyolcas táborba, mert 
itt vannak a közelben. A testvérbátyámat kerestem, de megint csak nem találtam meg; néhány földi-
vel találkoztam, és ők mondták (Vas József 1912., szakaszvezető, Szepi Jóska), hogy a hadosztályhoz 
került. No legalább nem gyalogol tovább, talán autón jár? 

A távbeszélő vonal ki van építve az ezredhez, így aztán szolgálatot kell adnunk, most is itt ülök a 
készülék mellett és ábrándozok, hogy Istenem mennyire más egy otthoni vasárnap, mint ez a mai 
nekem - Most ebben az időben mennek haza a népek a templomból, otthon jó meleg étel várja őket,- 
de itt különösen ez a mai vasárnap emlékezetes marad egész életemben. 
A zászlós úr (parancsnok) fegyelmezőt tartott, de hogy miért azt senki sem tudja; nem elég naponta 
30-40 km-t gyalogolni, szinte teljes felszereléssel. De remélem, hogy még hazakerülök, és lesz még 
ennél boldogabb vasárnapom, amikor újra a családom körében ebédelhetek. Az élelmezés dolgában 
rosszul állunk, rettentően gyenge és kevés a szokatlan a német élelmezés. 

 

1942. augusztus 4. délután 

Tegnap reggel eljöttünk arról a helyről, ahol két napig pihentünk. Az út ezen a napon nem volt hosszú 
kb. 20 km. Dimitrovkán szálltunk meg éjszakára, ma reggel a szokottnál is korábban indultunk, de az 
út ma sem volt hosszabb. 
Útközben elbeszélgettünk jó hazai ételekről és egyebekről, és elég hamar ideértünk ebbe a faluba. A 
nevét nem tudom,  egy igen tiszta hideg vizű mély folyóvíz folyik itt, amibe megfürödtünk és mos-
tunk. Éppen ma mondta Szimon Jani bajtárs (1915., alsónánai fiú), hogy ki van a kilencszázadik kilo-
méterünk, ugyanis ő írja pontosan a naponta megtett km-et. 

Most egy kicsit jobban ráérek és nézem  a képeket, elmélkedem arról az eltöltött boldog időről, ame-
lyet veled töltöttem. 
Bízok Istenben, hogy majd haza segít és még boldogabban leszünk mint voltunk. 

 

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 


