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FELHÍVÁS

Mint arról lapunk korábbi számában már olvashattak, a Nyárköszöntő
ünnepségsorozat az idei évtől május utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre, bízva abban, hogy a módosítás immáron végleg nyugvópontjára jut.
Május 25-én pénteken17 órától veszi kezdetét az ünnepi programsorozat,
melyet a Családi kör című kiállítás megnyitója, Balogh Rudolf fotóművész
munkásságának bemutatása, valamint a meghirdetett fotópályázat eredményhirdetése nyit meg.
Ezt követően kerülnek átadásra az ünnepi testületi ülés alkalmával a helyi kitüntetések, az azt követő ünnepi műsorban pedig közreműködik majd
az általános iskola tánccsoportja, valamint színjátszó köre.

A Sióagárdi Művelődési Ház művelődésszervezői feladatainak ellátására munkatársat keresünk.
Érdeklődni lehet a polgármesternél
május 23-ig munkanapokon 8-15
óra között a 06/20/9655-333 telefonszámon.

Folytatás a 2. oldalon

MAJÁLIS
Hatalmas érdeklődés övezte az idei majálisi programokat.
A kispályás labdarúgó versenyek már kora délelőtt elkezdődtek, a megmérettetésen induló 10 csapat így egész
nap kitartóan küzdött nemcsak az aktuális ellenfelekkel,
hanem a tűző napsütéssel, és a nap vége felé a fáradsággal
is.
A kisgyermekek is legalább annyira élvezték a majálist,
mint a felnőttek, ők sorversenyeken versenyen mérették
meg ügyességüket, olykor a vállalkozó szellemű szülőkkel
együtt.
A délutáni órákban az Alisca Nyilai Íjász Egyesület tagjai tartottak látványos íjász bemutatót.
A helyosztó mérkőzéseket és az eredményhirdetést követően egy rövid koncerttel szórakoztatta a legkitartóbbakat a Stone Free zenekar és Málinger Anita.
További képek: www. sioagard.hu weboldalon

KÉMÉNYSEPRŐ
A Caminus Tüzeléstechnikai Kft értesítése szerint a Kft. munkatársai községünkben 2012. május 2-31. napjai között végzik a kéményseprő-ipari közszolgáltatást.
Saját élet- és vagyon biztonságuk érdekében ajánlott a kémények átvizsgáltatása, szükség esetén azok kotrása.
Közvetlen élet- és tűzveszély esetén azonnali időpontban is rendelkezésre állnak. Ez esetben a 75/310-845 számon
érhetőek el.
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Szombaton délelőtt gyermeknapra invitáljuk a falu aprónépét a játszótérre, ügyességi versenyekkel, légvárral és
habpartival fél 10-től.
Újabb három esztendő elteltével hazaváróra hívjuk a településünkről elszármazottakat szintén szombaton délelőtt.
A délutáni órákban kitárja kapuit az iskola udvara, hogy megkezdődjenek a falunapi programok. Kézműveskedéssel,
arcfestéssel, főzéssel, gyermekműsorral. Idén hívtunk sztárvendéget is Ihos József személyében, de a kilátogatókat
szórakoztatja majd a Medinai Tambura zenekar, és hogy nyugtával dicsérjük a napot, retro disco is lesz.
Ezúton kérünk minden civil szervezetet és a falunapra kilátogató baráti társaságot, részvételüket jelezzék a Művelődési Házban a szükséges eszközök (pavilon, asztal, szék) biztosítása érdekében május 23-ig.

MINDEN KEDVES ISKOLA KÖRNYÉKI LAKOS MEGÉRTŐ TÜRELMÉT KÉRJÜK MÁJUS 26-ÁN,
MIVEL A FALUNAPI RENDEZVÉNY VALAMELYEST NAGYOBB HANGERŐVEL JÁR MAJD, ÉS
JÓCSKÁN BELENYÚLIK AZ ÉJSZAKÁBA.
BALOGH RUDOLF

HALFŐZŐŐŐŐŐŐ

Valaha az 1900-as évek első felében ezen a környéken járt Balogh
Rudolf a neves fotógráfus, aki a magyaros stílus fotográfiai irányzat
megteremtője.
Műveivel a falusi élet mozzanatait
próbálta megörökíteni az utókor számára.
A neves fotográfusról díjat neveztek el, melyet minden évben a legjobb fotósoknak ítélnek oda.

ÚJRA HAL KERÜL A BOGRÁCSOKBA JÚNIUS 23-ÁN A XVIII. SIÓMENTI ORSZÁGOS HALFŐZŐ VERSENYEN SIÓAGÁRDON A
LEÁNYVÁRBAN!
Itt lesz Kádár Ferkó fotószínháza, vendégünk lesz a Dűvő zenekar, és a
Szekszárd Jazz Orchestra. Bemutatkoznak a bajai Liszt Ferenc Művészeti
Iskola és AMI népzene és néptánc szakos nebulói, valamint a Gencsapáti
Hagyományőrző Együttes.
Lesz kézműves udvar, bepillantást nyerhetünk egy kovácsműhelybe is, és
idén is lesz VIZEK, HALAK, BOROK vetélkedő.
18. jubileumához érkezik az idei halfőző verseny, ezért „Életképek a halfőző verseny 18 éves történetéből” címmel fotókiállítást hirdetünk.

Kérjük Olvasóinkat, amennyiben
birtokában vannak Balogh Rudolf
által készített fotógráfiáknak, juttassák el azokat a Művelődési Házba
május 23-ig (szerda), hogy egy kiállítás keretében bemutatásra kerülhessenek a Nyárköszöntő rendezvénysorozat alkalmából .
Köszönjük!

A kiállításra várjuk az elmúlt 18 év halfőző versenyei során készült fotókat,
akár digitális, akár papír alapon. A leadásnál kérjük feltűntetni a készítés
évét!
A fotók leadásának határideje, és helye: 2012. június 15., Művelődési Ház.

A jubileum kapcsán rajzpályázatot hirdetünk a gyermekek körében is,
„Halfőző verseny-gyermek szemmel” címmel.
A felhívás célja, hogy a gyermekek rajzaikon keresztül mondják el, mutassák
be legkedvesebb halfőzős élményeiket.
A pályázatokat A4-es méretű rajzlapon kérjük beadni, hátoldalán feltűntetve
a kép címét, az alkotó nevét, címét, és életkorát.
Leadási határidő: 2012. június 15., Leadás helye: Művelődési Ház

Részletes program HAMAROSAN!!!
MÉHNYAKSZŰRÉS SIÓAGÁRDON
2012. 05.03-tól ismét lehetőség van méhnyak cytológiai szűrésre a Védőnői Tanácsadóban!
Előnye, hogy a vizsgálatra és az eredményért nem kell beutaznia Szekszárdra, helyben történik minden, ingyenesen. A szűrésre április végén meghívólevelet kaptak, azok akik az ÁNTSZ nyilvántartása alapján a szűrés esedékes.
Kérem érdeklődjön minél hamarabb a tanácsadóban személyesen, vagy a 06 20-426-7744 telefonszámon.
Kérem akkor is vegye fel velem a kapcsolatot, ha időközben megtörtént a rákszűrés.
Együttműködésüket megköszönve:
Csontos Judit védőnő

NYÁRKÖSZÖNTŐ 2012 SIÓAGÁRD
MÁJUS 25. PÉNTEK
17 00 „CSALÁDI KÖR” című kiállítás
Kiállítók: Kovácsné Fejős Ilona, Kovácsné Nagy Eszter és Lambert Anna
Megnyitja: Szabadi Mihály

CSIPKEVARRÓ- ÉS ROJTKÉSZÍTŐ SZAKKÖR KIÁLLÍTÁSA
BALOGH RUDOLF MUNKÁI NYOMÁN - Fotókiállítás - megnyitja: Dr. Szabó Magdolna
17 30
18

00

19

00

20

00

AZÉRT VAGYUNK A VILÁGON, HOGY VALAHOL OTTHON LEGYÜNK BENNE
Fotópályázat eredményhirdetése

ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS
Kitüntetések átadása

ÜNNEPI MŰSOR
Közreműködők: Gyermek tánccsoport, Garay AMI Sióagárdi tagiskolájának színjátszó köre

BORKÓSTOLÓ, ÁLLÓFOGADÁS

MÁJUS 26. SZOMBAT
9 30

GYERMEKNAP a Játszótéren légvárral és ügyességi versenyekkel és habpartival

10 00

HAZAVÁRÓ - helyszín: Művelődési Ház
köszöntőt mond Háry János polgármester

13 00 Ünnepi műsor
Fellépnek: Sióagárd tehetséges fiataljai
Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület

15 00 FALUNAP - helyszín: Iskola udvar
Gyülekező az iskola udvarán, bográcsállítás
(jelentkezni és asztalt foglalni május 23-ig lehet a 437-309-es telefonszámon, vagy személyesen a Művelődési Házban)

15 00

17 00

Kézműves foglalkozások
A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület kézműveseivel
Arcfestés
Frederico és Bonifác gyermekműsora

18 30 SZTÁRVENDÉG: IHOS JÓZSEF
19 30 A Medinai Tamburazenekar Nótaestje
20 30 Retrobuli

Büfé a helyszínen!
Információ: Művelődési Ház, Kossuth u.1., Tel: 437-309, email: muvhaz@sioagard.hu
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Sióagárd-Fácánkert Községek körjegyzőségének 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 13.30-17.30 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
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NAPLÓTÖREDÉKEK
1942. december 2. kedd
Már megint régen írtam, de nem hanyagság az oka, hanem annyira el voltam foglalva az utóbbi időben,
hogy még pár sort sem tudtam írni. Ugyanis a vonalból le lettünk váltva és a hurcolkodással nagyon el voltunk foglalva. Eltelt az idő. A 18/II. zászlóalj a sárbogárdiak váltottak le bennünket. De éppen elég volt két
hónap itt elől, különösen mióta megjött a rossz idő. Most újra itt vagyunk Mihajlovszkijban, de nem abban a
házban, ahol ősszel voltunk, hanem annak szemben, még jobb házban. A szolgálat tűrhető, nem túl sok. Az
őrmester azt mondta ma, hogy meg kell tanulni síelni, nem tudom lesz-e belőle valami. Mostanában nagyon
furcsa intézkedések vannak, amit nem tudunk mire vélni, de az „urak” azt mondják „jó jel”. Istenem, de
szeretnék csak legalább karácsonyra hazamenni; de ebből nem lesz semmi, mert már nagyon közel van.
A posta még mindig nagyon gyatrán jön, a tízdekás csomagok teljesen elmaradtak, de a levélposta is utolsó. A ruszkik elég jól viselkedtek, amíg kint voltunk a vonalban. Bár adná a karácsonyi kis Jézus, hogy vége
legyen ennek az öldöklésnek.
A tegnapi napon december 1-jén találkoztam földim, falumbeli Víg Mihállyal (Kisvíg), aki pótmenetszázaddal
jött kifelé.
Itt a faluban Mihajlovszkij utcáján találkoztam vele. Felfejlődve mentek ki a vonalba, csak pár szót tudtam
váltani, mert ő meg sem állhatott.
1942. december 15. kedd
Éppen két hete írtam a naplóba, azóta sok minden történt.
Elkezdtünk síelni tanulni és elég jól haladtunk.
Az egyik nap át voltunk – sí gyakorlat folytán – a második faluba Maja-n keresztül Kolomeizevóba ott
vannak raktáraink és hasonló bázisok. Túlságosan hidegek nincsenek, elég jól bírjuk a -24, -25 C fokot. A
postaforgalom, mint eddig is, pocsék. A Schmidt úr – Schmidt Jani – visszaérkezett szabadságról. Hozott
csomagot és közvetlen hazai híreket.
Az új csapatok fölvonulása most van folyamatban. Egymás után vonulnak föl, mennek ki a vonalba. Beszéltem földiekkel és más ismerősökkel, úgy látszik, mi hátra megyünk, az intézkedések ezt engedik következtetni, mindenki várja a fejleményeket.
1942. december 24. Karácsony a fronton
Istenem, nem gondoltam volna, hogy az idén itt töltöm a karácsonyt. Különösen két héttel ezelőtt, amikor
hazamenési készülődések voltak.
Most korán reggel van, még azt sem tudjuk milyen lesz a szenteste, mert az orosz nap-nap után próbálkozik egyre nagyobb erőkkel. A hátramenésből, tehát vonalszolgálat lett. A mai nap ünnep, készülődik mindenki a kis Jézus születésének megünneplésére.
Este összeülnek a karácsonyfa alá, és mindenki örül, ez a szeretet ünnepe. Ilyenkor talán még a haragosok
szíve is fölenged egymás iránt.
Édes kis Jézusom adj az én szeretteimnek odahaza kellemes ünnepeket, mert boldog úgysem lesz nekik.
Hogy nekünk itt mi lesz, nem tudjuk, mert talán még kenyerünk sem lesz, de majd csak megsegít Bennünket
a kis Jézuska.
A hátramenetelből tehát az lett, hogy az első vonalban töltjük a szent karácsonyt. Nem is hiszek ezután
semmiféle hírnek.
1942. december 25. Karácsony napja
A szent karácsony est borzasztó volt. A ruszkik támadtak állásaink előtt elég nagy erővel, de sikerült viszszaverni őket. Veszteségünk egy halott és hat sebesült. Én is kint voltam tíz emberrel, a vezetéket szedtük
elő a hó alól. Azonban nem sokra mentünk vele, mert jöttek a ruszkik (bolsik) óriási géppuskavető és géppisztolytűz kezdődött és tartott jó ideig.
A rohamszázadunk is kint volt vállalkozáson, de alig tudtak bejönni, idegállapotuk is rettenetes volt. A
rohamszázaddal itt volt a földim Bognár Gyuri is. Beszéltem vele bevetés előtt és utána is. Éjfél után egy
óráig riadó volt, rettenetes csete-paté volt, csak úgy pattogott a géppisztoly golyó a futóárok fölött.
A rohamszázadbeliek közül fogoly is lett; aki meg tudott menekülni, az félőrült volt. Rettenetes karácsony
ez. No de majd a kis Jézus megsegít bennünket és jövőre otthon töltjük a karácsonyt. Sajnos az idei szent
karácsony estéjén az éjféli mise orgonája helyett nekünk itt a „Sztálinorgona” szólt, de azért végre reggel
lett.
1942. december 30. szerda
Még egy nap és vége az öreg esztendőnek és kezdődik az új esztendő. Vajon mit hoz ez a mi számunkra?
Vége lesz-e ennek a nagy vérontásnak és hazakerülünk-e még valaha? Reméljük! Az utóbbi napok aránylag
jól teltek el. Kisebb vállalkozások és járőrözésen kívül a napok mostanában elég gyorsan telnek.

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

