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Lengyelországban járt a Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület.
Öt napot tölthetett el a Fecske Bábcsoport Szálkán július
Az együttes egy rövid beszámolóban osztja meg élményeit az ol- közepén, a Sióagárdi Önkormányzat által elnyert tábori
vasókkal.
pályázat kedvezményezettjeként.
Az első két napon a Nagy Fecskék vették birtokukba a
Táncosaink a 49. Beskidy fesztiválra kaptak meghívást idén
nyáron. Az együttes július 27-én indult el a több helyszínen meg- szálkai Páfrány Panziót, amit sikerült belaknunk. Igazi csarendezett nemzetközi fesztiválra, ahol többek között Lengyelor- patépítés, összetartás zajlott szinte a nap 24 órájában. Új
szág, Románia, Bulgária, Spanyolország, Chile, Törökország, célokat tűztünk ki a 2013-as évre, és jutott idő a játékra, a
Horvátország, Csehország, Szlovákia, Grúzia, Oroszország és Irak nagy beszélgetésekre, no meg a főzésre is, hiszen a táborban magunk gondoskodtunk a kulináris élvezetekről.
mutatkozott be Magyarország mellett.
A harmadik napon megérkeztek a Kis Fecskék is. Hozták
„Reggel 8 óra tájékán indultunk el Sióagárdról és este 8-kor magukkal meghívott vendégünket, Tarlósné Edit nénit.
érkeztünk meg Szczyrk nevű településre, ahol már vacsorával Ebéd után Csaláné Bohli Cecília bábkészítővel mindenkivártak bennünket. E gyönyörű ország fenyvesekkel, hegyekkel nek elkészítettük a gipsz álarcát, amit aztán ki is lehetett
tarkított amerre csak a szem ellát, a települések pedig egy-egy díszíteni. Este grillparti zárta a mozgalmas napot, és elkövölgyben terülnek el.
szöntünk a Nagy Fecskéktől.
Folytatás a 2. oldalon
Folytatás az 5. oldalon

AUGUSZTUS 20., ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÜNNEPE
Szent István király ünnepén felidézzük azokat az eseményeket, melyek
meghatározóak voltak Magyarország létrejöttének kezdetén. A szent király
elhatározását, egy ideát, mely hite szerint az ország jövőjét és megmaradását
volt hivatott biztosítani, kívánta véghezvinni. Hogy mi lesz ennek az eredménye, nem tudhatta, de a hite erős volt, hogy a hazának jót cselekszik. Kevesen voltak azok, akik mellé álltak és vele együtt hittek a változás sikerében, ezért az eszközökben nem válogathatott a megvalósítás során. Mégis a
legnagyobb segítsége a hit volt és a szeretet, mely mindvégig erőt adott neki.
Ma is a változások korát éljük, és inkább csak reméljük a sorsunk jobbra
fordulását, mint hisszük. Az ország vezetői azon munkálkodnak, hogy kilábalva a válságból Magyarország felvirágozzon, azonban ez nem sikerülhet az emberek, a sióagárdiak közreműködése, együttműködése nélkül. A felemelkedés biztos záloga a hit és a
szorgalmas munka, most ugyanúgy, mint Szent István idejében.
Mindenkinek a saját háza-táján kell helyt állni és példamutató elkötelezettséggel építeni a jövőt. A gyermekeink az unokáink
figyelnek bennünket és példát keresnek az életük szervezéséhez. Fontos tehát a feladatunk és nagy a felelősségünk. Szent István
példáját felidézve erős hittel és szeretettel egymás iránt végezzük mindennapi dolgainkat, és nem marad el az eredmény, Sióagárd és ezen keresztül az ország boldogulása.
Háry János polgármester
FELHÍVÁS
Augusztus 20-án Szent Istvánra emlékezünk a templomban lévő emlékhelyen, a 11 órakor kezdődő szentmisét követően. Minden kedves sióagárdi lakost szeretettel várok a megemlékezésen.
Háry János polgármester
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SIÓAGÁRDI HAGYOMÁNYŐZŐ EGYESÜLET
LENGYELORSZÁGBAN
A hőmérsékletingadozás igen nagy, napközben 30 C fok körüli
hőmérséklet volt a jellemző, estére viszont erősen lehűlt a levegő.
Volt olyan éjszaka, amikor csak 7-8 C fokot mutatott a hőmérő
higanyszála.
A turné első napjainak délelőttjei folyamatos próbával teltek,
készülvén az ötödik napon Wislában megrendezett nagy megmérettetésre, a versenyre. Mivel kint tartózkodásunk alatt csak egy
szabadnapunk volt, úgy döntöttünk , hogy ezt kihasználván elmegyünk és megnézzük Krakkó városát.
Nem csalódtunk, sőt! Szemünk, szánk elállt ettől a gyönyörű,
igencsak gazdag történelmi múlttal rendelkező várostól. Megnéztük a várat, ami a Visla folyó partján fekszik, a különböző szebbnél-szebb templomokat, a hangulatos kisutcákat és a csodálatosan
szép főteret. Aki teheti és arra jár, mindenképpen látogasson el
ebbe a városba.
Fellépéseink már az első napon megkezdődtek. Elsőként Wislában menettánccal kezdtünk, majd negyvenöt perces műsort
adtunk. Volt olyan nap, amikor a menettánc mellé kétszer negyvenöt perc színpadi műsoridőt kellett adnunk mindig más városban.
Fellépéseink helyszínei a következők voltak: Biesko Biala, Wisla, Szczyrk, Zwyiec - ahol látogatást tettünk a helyi sörgyárban és kiváló sört kóstolhattunk meg - , Auschwitz, ahol a hideg is kirázott, amikor az „Arbeit macht frei” (A munka szabaddá
tesz) felirat alatt átsétáltunk a volt koncentrációs tábor területén, belegondolva abba, hogy az a sok ember mennyit szenvedett
azon a helyen.
Természetesen idén is találkoztunk magyarokkal, sőt abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy a csoportkísérőnk egy
magyar származású hölgy, Zsóka volt, akinek presztizskérdés az, hogy minden évben csoportot kalauzoljon ezen a hatalmas
fesztiválon. Mint magyar kiderült, a férje és a gyermekei is gyönyörűen beszélnek magyarul, és valamikor 49 évvel ezelőtt Zsóka férjének nagyapja álmodta meg és váltotta valóra ezt a fesztivált.
Egyikünk sem tagadja azt a tényt, hogy igen elfáradtunk a tíz nap alatt. Még az utolsó napon is volt egy fellépésünk, amit
gyors zuhanyozás, bepakolás a buszba, vacsora, búcsúzkodás Zsókától és családjától és a hazautazás követett.
Hajnali öt óra tájékán érkeztünk haza, kicsiny falunkba, így a napfelkeltét már itthon csodálhattuk meg.”
Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület

ANYATEJES VILÁGNAP
Augusztus 1-én már sokadjára került megrendezésre Sióagárdon az Anyatejes Világnap. A szervező idén is Csontos Judit védőnő volt, a programok, előadók az anyatejes táplálás fontosságára hívták fel a résztvevő kismamák figyelmét. Elsőként Háry János polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a „Tárkereki Játszó”, Pekari Bernadett és Novákné Retkes Anett vezetésével vonta be a gyerekeket egy vidám közös játékba, éneklésbe.
Szabó Zsófia „Öt világrész szoptatási szokásai a 21. században” címmel tartott egy vetítéssel egybekötött nagyon érdekes előadást, eközben a kismamák szorgosan töltögették az Anyatejes kvízt.
Az előtérben termékbemutatók, termékismertetők kaptak helyet, az édesanyák, kismamák pedig ismét tapasztalatot
cserélhettek a gyermeknevelés során felmerülő ügyes-bajos dolgokról.

A rendezvényen készült képek a www.sioagard.hu weboldalon tekinthetők meg.

TEMETŐI REND
A képviselő-testület 2001-ben fogadta el a helyi temetkezési szabályokról szóló önkormányzati rendeletet. A jogszabály tartalmazza többek között a temetési helyek távolságára, a sírhelyek méretére, a síremlékek létesítésére, a sírhely gondozására, a
növények ültetésére vonatkozó szabályokat.
Kérjük, hogy a síremlék megrendelése előtt mindig egyeztessenek a temető üzemeltetőjével! A temetőben végzett minden
építési munkát be kell jelenteni az üzemeltetőnek, és a létesítendő síremlék tervét (vázrajzát) is be kell mutatni.
Nagyon kellemetlen a kész síremlék méretével, a síremlékek körbeépítésével kapcsolatos vita a családtagját gyászoló hozzátartozókkal. Kérjük, hogy az építési munka megkezdése előtt tájékozódjanak a lehetőségekről, és a temetőlátogatók kegyeleti
érzését tiszteletben tartva ne építkezzenek túl, - a síremléket védendő szilárd burkolattal sem, - a megváltott sírhelyeken!
A temető rendjét szabályozó önkormányzati rendelet a www.sioagard.hu oldalon elérhető.
Sióagárd Község Önkormányzata
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SZOMSZÉDOLÓ
A Béri Balogh utcában laknak Szigetiék, akiket a
Tamás család ajánlására kerestem fel. Jobb oldal,
utolsó ház, ez volt az útbaigazítás, elsőre odatalálok. A kapuban koromfekete kutyus fogad, ő Burkus, menhelyről fogadták be a háziak. Robi, a
családfő jön elém, aztán Petra, a feleség. A házban Flóra lányuk bújócskát játszik, de lassan előjön egy kisasztal alól és miután megtudja, hogy
fényképezkedés is lesz, tündérruhába öltözik.
Ő választja ki a megfelelő helyszínt a képhez. Késő délután van, de még meleg, így egy fa árnyékában, limonádét iszogatva ülünk le beszélgetni.
HOGY KERÜLTETEK SIÓAGÁRDRA?
Petra: Szekszárdról jöttünk, és másokhoz hasonlóan mi sem tudtuk kifizetni a szekszárdi ingatlanárakat, így a környéken keresgéltünk, és minden
szempontból Sióagárdra esett a választás. Mindenképp természetközeli helyet szerettünk volna,
nem öregedő falut kerestünk, hanem olyat, ahol
sok gyerek van, pajtások, akikkel a Flóra felnőhet.
Aztán a közbiztonság is legyen jó, ezek voltak a
fő szempontok.
Robi: 2009. februárjában kezdtünk keresgélni,
intenzív kutakodás után végül augusztusban vettük meg a házat. Másodszor jöttünk vissza megnézni, miután először nagynak találtuk. A méretek
miatt megijedtünk, sok volt a melléképület is, de
a végén fantáziát láttunk benne. Az volt a lényeg, hogy legyen rét, sok zöld, legyen hinta, legyenek állatok, és sikerült is megvalósítani hellyel
-közzel.
VOLT ISMERŐSÖTÖK ITT?
Petra: Igen volt, de pl. utánunk is költöztek ki ismerősök, köztük a Szabó Zsófiék.
MESÉLJETEK MAGATOKRÓL!
Petra: 13 éve vagyunk együtt, a főiskola első
évében, a gólyatáborban ismerkedtünk meg. Első
diplománk az általános szociális munka, ami
mondjuk jellemző is ránk. Közösségszervező szakirányon végeztünk Szekszárdon, utána rögtön
Pestre
mentünk
az
Államigazgatásira,
a
Corvinusra, de azt már munka mellett csináltuk
meg. Oda együtt jártunk a Rozinkáékkal és a Szabó Zsófival. Velük együtt végeztük el.
Robi: 2004-ben költöztünk össze, először kis lakásba, aztán egy kicsit nagyobba. Szép fokozatosan. 2010. szeptemberében költöztünk ki ide,
idén lesz a 2. őszünk itt.

Petra: Flóra akkor volt 1,5 éves. Bölcsibe még
Szekszárdon járt, aztán ovit kerestünk neki, és
végülis ide jár Sióagárdra. Flóra most 3 és fél
éves. Nagyon örülünk, hogy van itt ovi. Fontos,
hogy legyen egy településen, nyújtson jó szolgáltatásokat, tartsa itt a szülőket és a gyerekeket és
ne feltétlenül arról szóljon, hogy kis professzorokat képezzenek, mint sok kirakatóvoda.
Robi: Igazából két óvoda maradt, a szekszárdi
Wunderland (német nemzetiségi), és a sióagárdi.
Azért választottuk ezt, hogy legyen egyfajta kötődés a faluhoz. De mi is profitáltunk belőle, rengeteg ismerősre tettünk szert.
HOL DOLGOZTOK?
Petra: A Robi a Tolna Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatalán, én pedig a Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának Szociális és Gyámhivatatalánál.
Közben Flóra jön-megy, óriáshangyákat kerget,
rendezi a kutyát, folyamatosan csivitel.
ÉS MI A JELED AZ OVIBAN FLÓRA? KIK A BARÁTAID?
Flóra: Fagyi a jelem. Luca (Rozinka), Ádám, Kamilla (Felszegi), Cili, mindenki a barátom.
Sajnos többet nem sikerült kiszednem Flórából.
HOGYAN TÖLTITEK A SZABADIDŐTÖKET?
Robi: Szabadidőnk nem nagyon van, még nem
sikerült befejeznünk a lakást sem. Konkrét hobbink, mint pl. vadászat, vagy bázisugrás nincs.
Lekötnek minket a hétköznapok, folyamatosan
csinálunk valamit a ház meg a kert körül, elég kikapcsolódás ez a napi 8 órás számítógép előtti
monoton munka után.
Petra: Kirándulni nagyon szeretünk, társasággal
lenni, sokat jövünk-megyünk, az aktív pihenést
szeretjük. Most voltunk evezni a Tolnai Nagycsaládosok és a mi közös szervezésünkben. Medináról a Malomtól indultunk, a házunknál volt az
ebéd. A Vízmű házánál, a híd alatt kötöttünk ki,
onnan felsétáltunk hozzánk. A kenukat béreltük.
Sióagárdról is voltak köztünk, Tolnáról, Értényből,
Nagydorogról.
Robi: Próbáltuk belecsempészni a programba,
hogy kicsit Sióagárdot is megismerjék, úgy volt,
hogy a Faddi Vargáékhoz is megyünk, lesz borkóstolás, Hímzésmúzeumlátogatás, de elfáradtunk, és meleg is volt. A tájház után is érdeklődtünk, hogy megnézhetjük-e.
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Petra: Sióagárdi vonatkozásban is igyekszünk
nyomon követni az eseményeket, amin tudunk,
részt veszünk. Béndek Ferencnének pl. volt itt
egy nagyon jó pszichológiai előadása.
Robi: Azt szokták mondani, hogy a beköltözők
csak aludni járnak ide, de próbálunk erre rácáfolni. Attól féltünk, hogy ha kiköltözünk a faluba,
akkor beszűkül az élet, nincs mozi, nincs szórakozóhely, de éppen nem ez történt. Itt aktív az élet,
folyamatosan történik valami, jön valaki, mi megyünk valahová, most hétvégén pl. sátraztunk az
egyik udvarban. Kellemesen csalódtunk, most
már nem cserélnénk, ha lehetne akkor se.
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HOGY ÉRZITEK ITT MAGATOKAT?
Robi: Nagyon jó utcába sikerült költöznünk, a
szomszédokkal is jóban vagyunk. Mi vagyunk a
legfiatalabbak itt, de így a Flórának nagyon sok
nagymamája és nagypapája lett. Megyünk tanácsot kérni, sokszor a legbanálisabb dolgokért, általában kertészkedés miatt, de én is szoktam segíteni barkácskodásban. Kialakult a kölcsönösség.
Egyébként szerintem a mi telkünkről van a legszebb panoráma.

HOGY TETSZETT A HALFŐZŐ RENDEZVÉNY?
Robi: Második éve lakunk itt, és nagyon örültünk,
hogy idén már meghívtak minket egy pincéhez, a
Felszegiék, ami úgy tudom, hogy rang itt
Siógárdon, ha meghívják az embert. Abból az estéből többet már nem lehetett volna kihozni.
Százszázalékos volt. Nagyon-nagyon jól éreztük
magunkat.
Petra: Le-föl mászkáltunk, a bábelőadást néztük
meg, a Szekszárd Jazz Orchestrát is láttuk, nagyon tetszett. A Falunapon is ott voltunk, a
Gugás Gödörnél is segítettünk a takarítóakcióban.
MESÉLNÉTEK EGY KEDVES TÖRTÉNETET, AMI
Robi: Németoktatásra is jártam, nagyon jó a tárITT ESETT MEG VELETEK?
saság, hasznos, de sokszor én is úgy estem be.
Robi: Még amikor újítottuk fel a házat, kijöttem
LÁTOM VANNAK CSIRKÉITEK. MÁS ÁLLATOT szöszölni valamit. Tél volt, hó, minden fehér, és
IS TARTATOK?
elnéztem a szemem sarkából a rét felé, és azt láPetra, Robi közösen: Tíz csirkével kezdtük, már tom, hogy egy nagy fekete puskacsőszerűség
csak kilenc van, „egy kórházba került”. Jó dolog rám irányul. Megállt bennem az ütő. Később tudpl., hogy disznót vágunk, Miska bácsitól a Deák tam meg, hogy az nem egy puskacső volt, hanem
utcában vesszük a disznót. Ahhoz képest, hogy egy fényképezőgép objektívje, Dr. Streit Béla bávárosiak vagyunk, rögtön disznóvágással kezdtük, csi, lelkes ornitológus figyelte, fényképezte a mabaráti társasággal, úgy néz ki, hogy már hagyo- darakat.
mány lesz belőle. Úgy tudom, hogy a Laci bácsi a
CSUPA JÓT MONDTATOK A FALUVAL KAPCSOmelléképületben disznókat tenyésztett, füstölő is
LATBAN, VAN VALAMI AMIN VÁLTOZTATNÁvan, ezzel is őrizzük a hagyományokat. De mi
TOK?
nem fogunk tenyészteni.
Petra: Amit a korábbi interjúkban is mondtak a
Petra: Fontos nekünk, hogy legyen biotojás, saját
csatornázással, járdákkal kapcsolatban, azokkal
szalámi, amiről tudjuk, hogy miből van, látod,
mi is egyetértünk.
van ausztrál biokertem is… Nem volt eső, amiatt.
Robi: Jó lenne egy kerékpárút Szekszárdra, és
Ki van száradva, úgy kell megmutatnom, hogy hol
körforgalom a siófoki elágazónál.
van a padlizsán.
Robi: A kertünk nem így nézett ám ki. Az egyik KI LEGYEN A KÖVETKEZŐ CSALÁD, AKIRŐL OLfele lejjebb volt, feltöltöttük 40 cm-vel, hogy na- VASNÁTOK?
gyobb legyen a zöld rész. Garázs is volt itt meg Petra: Kedves barátainkról, Rozinka Attiláékról
járdacsík, de lebontottuk. A szőlő már nagyon szívesen olvasnánk, úgy tudom ők még kimaradszép lett idén, a gyümölcs talán jövőre jobb lesz. tak a szórásból.
Készítette: Fábiánné Málek Judit
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SZÁLKÁN PIHENTEK ÉS ALKOTTAK A FECSKÉK

A kicsikkel a következő két napon Edit néni segítségével felelevenítettünk
két régi darabot, amelyben a sióagárdi népviseletbe öltöztetett bábok élednek
újjá majd. Hangszert és síkbábokat is készítettünk, festettünk, bújócskáztunk,
táncoltunk, és mindkét csapattal megmártóztunk a Szálkai tóban, hiszen az
égiek kegyesek voltak hozzánk, szép időnk volt.
Köszönet az Önkormányzatnak, a szülőknek, Edit néninek a szakmai és baráti
jelenlétért, Grétának, Attilának és Petinek (a Nagyoknak), valamint Novákné
Anett pedagógusnak, akik mellettem aktívan részt vettek a szervezésben, és
kísérőként segítettek abban, hogy az öt nap élmény legyen. Nem utolsó sorban
pedig a Fecskéknek köszönöm, akikkel igazi élmény volt az eltöltött pár nap!
Pekari Bernadett a Fecske Bábcsoport vezetője

ÚJ PLÉBÁNOS SIÓAGÁRDON
Július 27-étől új plébánost köszönthetünk Sióagárdon. Az atyát Kincses Tibornak hívják, 20 éve szentelték pappá. Regölyből
érkezett hozzánk, egyedül Sióagárdot látja el a lelkipásztori teendőkkel. Bárkinek bármilyen kérése, kérdése, elintéznivalója van,
bizalommal fordulhat hozzá a helyi plébánián.
Új miserend:

csütörtök-péntek-szombat: du. 18 óra
Szeptember 1-től vasárnap: de. 10 óra (addig de. 11 óra)

tel.:
74/736-415
e-mail: sioplebania@tolna.net

RÖVID HÍREK
SZÜRETI VIGADALOM
BEHARANGOZÓ
Idén ismét Szüreti Vigadalomra készül a falu, szeptember 29-e, szombat
lesz a jeles nap. A program és a felvonulás útvonala hasonló lesz mint a korábbi
éveké, részletes ismertető a Krónika
szeptemberi számában lesz olvasható.
Vendégeink lesznek többek közt a Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport és a Király König Péter Zeneiskola Fúvószenekara Szegedről. A felvonulás után az iskola udvarán gálaműsort
adnak a résztvevők, a napot batyusbál
zárja majd.
Szeretnénk kérni Mindenkit, hogyha teheti vegyen részt a rendezvényen, öltse magára szépséges népviseletét!
Továbbá kérjük, hogy a megállóknál a korábbi jó szokáshoz híven
kínáljuk étellel-itallal a vonulókat!
Nagyon hálásak lesznek érte!
SZEREZZÜNK EGY VIDÁM ÉLMÉNYT
MAGUNKNAK!

TANKÖNYVOSZTÁS
Augusztus 22-én, szerdán de. 9-12-ig tankönyvosztás
lesz az Iskolában.
TANÉVNYITÓ
Szeptember 3-án (hétfőn) az Általános Iskola megnyitja kapuit, elkezdődik a 2012/2013-as tanév.
Ezen a napon, de. 8.00 órakor veszi kezdetét a tanévnyitó ünnepség
FALUNAP FÁCÁNKERTEBEN
2012. augusztus 19-én (vasárnap) Fácánkertben Falunap lesz. A rendezőség sok szeretettel meghívja és várja
a sióagárdi lakosokat is.
A részletes program megtekinthető a www.sdse.hu, és a
www.facankert.hu weboldalakon.
VÉRADÁS
Szeptember 8-án, szerdán a Magyar Vöröskereszt önkéntes véradást szervezett a helyi Művelődési Házban.
Az alkalomra 17-en jöttek el, voltak köztük többszörös
véradók és volt, aki most nyújtott először segítséget.
Mindannyiuknak köszönjük!
VÁLTOZÁS A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
2012. augusztus 1-től Gergely Judit ideiglenesen átadta a Művelődési Ház teendőit Fábiánné Málek Juditnak.
A Művelődési Ház és Teleház nyitvatartási ideje nem
változik, szeretettel várok mindenkit!
Fábiánné Málek Judi
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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

VI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM

NAPLÓTÖREDÉKEK
1943. február 4.
Visszavonulásunk már hetek óta tart. Jelenlegi tartózkodásunk egy kis orosz (ukrán) faluban van
Bjelgorod és Szumi között. Most ráérek feljegyezni egyet és mást. Szegény Rácz Pali, lehet, hogy fogságba
esett, vagy menekülés közben agyonlőtték. A Navreczki Jani sógor Popasninál maradt el tőlünk, nem
tudjuk minek folytán. Úgy is hallottam, hogy halálos sebet kapott. Ha így van, Isten nyugossza szegényt.
Már pár napja az Apari Miska földimmel is együtt vagyunk, ami jól eső érzés ilyen fejvesztett menekülésben. A Schmidt Jani szakaszvezetővel az első pillanattól együtt vagyunk, de Novijoszkol óta velünk van
még Gimesi Laci és a Szentgyörgyvári Jancsi is.
Hogy az élelmezésünk milyen, arról nem lehet beszélni. Ha az orosz lakosság nem adna egyet s mást,
hát éhenhalnánk. Néhány helyen találtunk menet közben kevés élelmiszert – szánkókon vagy elhagyott
raktárakban vajat, kenyeret. Óriási kocsikaravánokban gyalogolunk hátrafelé, siralmas látvány van az
utak mentén. A szél befújja az utat és ilyenkor a döglött lovak tetemei mutatják az utat, amik még egy
kicsit kilátszanak a hóból.
A kitörési helyeken, mint Bujenni előtt is, bizony sok magyar katona hagyta ott az életét, úgy hogy
alig lehet menni tőlük. De hál’ Istennek erre már ez egyre ritkább, de még lehet látni egy-egy megfagyott
magyar zsidó kihűlt tetemét. Most ezek a szerencsétlen zsidók akik még vándorolnak velünk ebbe a nagy
orosz télben, még siralmasabban néznek ki, mint mi. Sűrűn találkozunk már előre menő német páncélos
alakulatokkal, úgy hírlik, Charkov veszélyben van.

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: 16-19, péntek: 16-19 óra

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ
Cím: Kossuth u. 1.
Vezető: Fábiánné Málek 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: 74/437-012
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

1943. február 19. péntek
Az este értünk Kievbe. Vorozsbától már vonattal jöttünk, de nem szervezetten, hanem önállóan tehervonatokkal alkalmilag. Konotop-on két napot töltöttünk és elég jól felvételeztünk. Itt találkoztam több
sióagárdi földivel is. Egy éjszakát a vonaton töltöttünk, egyet pedig Darniza-n, ez Kiev Dnyeperen túli
rendezőpályaudvara. Este ideértünk az ukrán fővárosba, Darnizán állandóan működő német konyha volt
és sok ezer embernek főzték a levest. A január 14-i áttörés óta most ettünk először meleg főtt ételt.
A Schmidt Janit tegnap elvesztettük a nagy kavarodásban. Most egy nagy épületben, valami iskolafélében vagyunk elhelyezve, de mindenféle alakulatbeliekkel. Remélem, ha állományilag rendeznek bennünket, hamarosan találkozunk a Schmidt Janival is.
Kályhák nincsenek a termekben, de ezen a helyiségen jók az ablakok és az ajtók is. Így aztán ez a
sok ember befújja és elég kellemes idő van idebenn.
1943. február 23. kedd.
Pár nap óta Kievben vagyunk egy egyemeletes iskolaépületben. A Schmidt Janit tegnap megtaláltuk,
ő is itt van ebben az épületben. A puskákat, fegyverzetet leadtuk, de máskülönben nem igen törődnek
velünk. Az élelmezésünk gyenge, rossz, alig tudunk a lábunkon állni, eléggé le vagyunk gyengülve. 20
deka kenyeret kapunk egy napra és egy kanál lekvárt és sovány krumplilevest vagy káposztát. Az itt
mellettünk lévő németeknek annyi az ennivalójuk, hogy nem tudják hova tenni. Elég szomorú dolog ez a
magyar hadvezetés részéről. Az élet nagyon drága Kievben, a civilek 25-30 német márkáért hordják ide a
kenyeret, amit ők kapnak.
A nép le van gyengülve, egymás után mennek kórházba az emberek. Csupa rongy és piszok mindenki; azaz hogy valamivel tűrhetőbb a helyzet, mert lefürödtünk és le vagyunk fertőtlenítve. De tetű még
akad, mert talán a padlóban is van. A puskát, lőszert, kézigránátot elszedték tőlünk és mindennap írnak
össze valamit, de eddig még semmi eredményt nem láttunk. Az első napokban amikor idejöttünk, ki lehetett menni ezen a rossz kerítésen. Itt van mögöttünk egy ötemeletes bérpalotaféle és ott főztem kétszer
is kását. Nagyon szíves emberek itt, egy középkorú asszony egy földszinti lakásban.
Írta:Fejős János

SIÓ-KÖZ KFT.
Vízmű telepkezelő:
Balázs Mihály 70/930-9138
Szennyvíz telepkezelő:
Mészáros Ferenc 70/930-9137

Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő.: Fábiánné Málek Judit, megjelenik: havonta; szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu,
web: www.sioagard.hu

