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SZÜRETI VIGADALOM 

 
Szeptember 29-én ismét Szüreti Vigadalom veri fel 

a falu csöndjét. Délután 14 órától már érdemes he-

gyezni a fülünket és figyelni, mert a Tengelicről érkező 

lovasok, a bíró- és jegyző párok már elkezdik korzózá-

sukat az utcákon és a felvonulásra hívogatnak. 

14.00-kor már várjuk a fényképezkedni vágyókat az 

Iskola udvarára, a készülődés közben a Szegedről ér-

kező König Péter Fúvószenekar alapozza a hangula-

tot. 

15 órakor indul a menet (reméljük hangos és vidám 

lesz). 
Folytatás az 5.oldalon 

 
 
 
 

FELHÍVÁS 
 

Tisztelt Sióagárdiak! 
 

Kérjük Önöket, hogy adományaikkal legyenek szívesek támogatni az óvoda járdájának felújítását. Csekély össze-

gű (500.-Ft, 1000.- Ft) felajánlásokat is örömmel fogadunk. 

Adományaikat az Óvodában vagy a Takarékszövetkezetben szíveskedjenek befizetni. 
 

Köszönettel:  Sióagárd Jövője Alapítvány és az Óvoda Szülői Munkaközössége 

 
BECSENGETTEK! 

 
Az Általános Iskolában szeptember 3-án megkezdődött a 

2012/13-as tanév. Sióagárdon nyolc kis elsőssel bővült az isko-

la létszáma, a „kicsik” érdeklődve vették birtokba a teljesen 

felújított tantermet és már az évnyitó alatt nagy érdeklődéssel 

forgatták tankönyveiket.  

Háry János polgármester úr is csatlakozott a köszöntéshez és 

minden kis elsősnek ajándékcsomagot adott át az Önkormány-

zat nevében. 

Sok szeretettel köszöntjük Őket mi is és kívánjuk, hogy ér-

deklődésük továbbra is megmaradjon az új ismeretek iránt! 

 
NYILVÁNOS FŐPRÓBÁT TART A SIÓAGÁRDI  

HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 
 

Közeleg a Szüreti Vigadalom! Ennek apropóján 

ajánlja fel a Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület, 

hogy szeptember 27-én (csütörtök) este 20 órától,   

valamint 28-án (péntek) este 19 órától nyilvános fő-

próbát tart. Ennek keretében szívesen bemutatnak és 

megtanítanak olyan tánclépéseket, „figurákat”, ame-

lyeknek 29-én a szüreti felvonuláson, a közös táncon  

nagy hasznát vehetjük.  

Szeretettel várnak mindenkit, aki csatlakozni szeret-

ne a felvonuláshoz! 

 

A 90 ÉVES VIRÁG MIHÁLYT KÖSZÖNTÖTTÜK 

Virág Mihály sióagárdi lakos 2012. szeptember 1-én 90. életévébe lépett. Ez alkalomból köszöntötte őt Háry Já-

nos polgármester és dr. Varga Katalin jegyző. Miska bácsinak átadták Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő emlék-

lapját valamint egy virágcsokor kíséretében Sióagárd borát. 

Folytatás a  2. oldalon 
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PROGRAMSOROZAT 
 

A Magyarországi németek kultúrája program keretében előadássorozat indul Sióagárdon. 
 

Programok:  
 

Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport fellépése 

időpont és helyszín: szeptember 29. (szombat), Szüreti Vigadalom, Általános Iskola udvara 
 

Német Nemzetiségi Nap 

időpont és helyszín: október 19. (péntek), Művelődési Ház 
 

Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes fellépése 

időpont és helyszín: november 9. (péntek), Márton-nap, Művelődési Ház 
 

A programsorozat az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg. 

 

LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS  
 

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2012. OKTÓBER 18 -ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN  

INGYENES LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZ 
 

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a szállítás napján legké-

sőbb reggel 7 óráig helyezzék ki hulladéktároló edényük 

mellé az elszállítandó hulladékot. 
 

Az akció során a szolgáltató nem szállítja el az építési 

törmeléket, hűtő-szekrényt, elektromos berendezéseket, tv

-készüléket, veszélyes hulladékot (festék, vegyszer, akku-

mulátor, stb.), üzemszerű tevékenységből eredő ipari hul-

ladékot, gumiabroncsot, egyéb, ömlesztve kihelyezett hul-

ladékot.  
 

Elszállíthatóak a zsákokban, tároló edényben kihelye-

zett lakossági hulladékok, illetve egyéb darabos lomok 

(bútor, doboz, láda, stb.). 
 

Fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a zsákokban 

ne helyezzenek el szúró, vágó hulladékot, mert az sérülést 

okozhat a lomtalanítást végzők számára! 
 

Kérjük a lakókat, hogy idegeneket ne engedjenek be  

udvarukba és vigyázzanak értékeikre! 

 
ELEKTROMOS HULLADÉKGYŰJTÉS   

 
SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2012. OKTÓBER 17 -IG, SZERDÁIG  

INGYENES ELEKTROMOS HULLADÉKGYŰJTÉST 

SZERVEZ 
 

Elektromos hulladékok átvétele:  Sióagárd község  

Önkormányzatának udvarában! 
 

Átvétel időpontjai: 

2012. okt. 16. kedd      délelőtt    09.00-12.00  

                                     délután   13.00.-15.00   

2012. okt. 17. szerda   délelőtt    09.00-12.00 

             délután   13.00.-18.00   

 A 90 ÉVES VIRÁG MIHÁLYT KÖSZÖNTÖTTÜK 

A rövid üdvözlés után arra kértük Mihály bácsit, hogy 

meséljen élete legemlékezetesebb állomásairól. Ez bi-

zony nem ment elérzékenyülés nélkül. Feleséget Bara-

nyából hozott, őt nagyon jó asszonynak írt le. Mari lánya 

már megszületett, amikor őt a háborúba szólította az élet. 

Ausztrián át indult, ahol hadifogságba esett, a Kaukázus-

ban töltötte fogolyéveit. Haza, Magyarországra 1947-ben 

„Péter-Pálkor” érkezett vissza.  

A mezőgazdaság, azon belül a gépek iránti érdeklődé-

se, szeretete végigkísérte az életét. Nagy büszkeséggel 

mesélte, hogy Tolna megye első kombájnját ő vezette 

„haza” Budapestről. Szívesen emlékszik vissza egy film-

forgatásra is, ami a „Tengelici milliomosok”címmel ké-

szült az akkor felvirágzó Tengelici TSZ-ről. A filmben 

mindvégig Miska bácsi vezette a kombájnt.  

Példaértékű munkáját számos érdemrenddel tüntették 

ki, ezek közül kettőt személyesen a Parlamentben kapott 

meg Dobi Istvántól, az akkori államelnöktől. 

Tartalmas, sokszor szomorú életéből igyekszik a leg-

szebb, legjobb dolgokra emlékezni. 
 
Kívánunk Neki jó egészséget, humorát, éles elméjét 

megőrizve! 
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SZOMSZÉDOLÓ 

 
A Rozinka család Szigetiéktől vette át a stafétát, ebben az 

interjúban Őket ismerhetjük meg. Egy forró augusztus 

végi délutánon látogattam meg a családot, az úton feléjük 

egy teremtett lélekkel sem találkoztam, igazi vadnyugati 

hangulat volt a faluban. Rozinkáéktól szerencsére zajok 

szűrődtek ki, nemsokára Attila, az apuka nyit kaput, Mari-

ann, az anyuka a konyhában sürgölődik, egy hadseregnek 

is elég sajtos rudat süt. A házban Luca lányuk és egy ked-

ves ismerős, Szigeti Flóra önfeledten játszik. Bence fiuk 

sajnos nincs otthon, a mohácsi nagyszülőknél nyaral, így 

fénykép egy későbbi időpontban készült róluk.  
 
MI SZÉL HOZOTT TITEKET SIÓAGÁRDRA? 
Attila: Két évig laktunk Szekszárdon a Mariannal, és mikor 

a Bencussal már várandós volt, akkor kezdtünk családi házat 

keresni a környéken. Ez az utca (Dózsa utca) rögtön megtet-

szett, mert zsákutca, szép környezetben, olyan mint egy 

üdülőövezet. Derékig érő kerítések, mint az amerikai filme-

ken. De a házba is egyből beleszerettünk. 
 
SOKAT ALAKÍTOTTATOK RAJTA? 

Attila: A külsejét kellett befejezni, az félig kész volt, vagyis 

felújítás alatt állt. Csak szigetelni kellett, színezni, nappalit 

leburkolni. Igazából szerkezetileg mi már nem nyúltunk 

hozzá. 
 
MENNYI IDŐ MÚLVA TUDTATOK BEKÖLTÖZNI? 
Mariann: Azonnal. Úgy tudtunk kijönni, hogy eladtuk a 

lakásunkat, vagyis becseréltük az itt lakókkal. 

Attila: A miénket beszámították az árba, nekik szükségük 

volt egy lakásra. 
 
A ZÖLD RÉSZ NAGYON SZÉP, ÜLTETTETEK FÁ-

KAT? 
Attila: Ez az almafa volt itt, és a diófa, a többit mi ültettük, 

köztük négy rózsafát is, de sajnos tavasszal kifagytak, né-

hány más növénnyel együtt. Őket nagyon sajnálom. Majd 

pótoljuk. A diófáról azt hittük, hogy nem éli túl az idei fa-

gyot, úgy sajnáltam, azt hittem, hogy bele is hal. Nagyon 

lassan indult meg. 
 
ÁLLATOKAT TARTOTOK? 

Attila: Van egy kutyusunk, Tappancs. Őt a mohácsi nagy-

mamától kapta a Luca húsvétra. Próbáltuk lebeszélni róla, 

de nem sikerült. Ráadásul a Bence ugyanazon a húsvéton 

halakat kapott, akváriummal, úgyhogy a házat hirtelen ellep-

ték az állatok. 14 halacskánk van, azóta is szépen nőnek, 

élnek és már a kutyust is megszerettem. 
 
MESÉLJETEK MAGATOKRÓL, HOL DOLGOZ-

TOK, MIVEL FOGLALKOZTOK? 

Mariann: A Balassa kórházban dolgozom, asszisztens va-

gyok. Most éppen betanulok, jelenleg a fül-orr gégészeten, 

majd a sebészetre megyek. Nyár elején váltottam munkát, 

hogy ne kelljen éjszakázni és hétvégén dolgozni. Ez most 

nyolcórás munka lesz. Előtte nővér voltam a 

„belintenzíven”. Két műszakban dolgoztam, 12 órát, sok 

volt a túlóra is. 
 
 

 
VANNAK EGYÉBKÉNT NAGYSZÜLŐK A KÖZEL-

BEN? 
Attila: Hát…Mariann szülei Mohács mellett Kölkeden élnek 

az én édesanyám pedig Szabolcsban, Ajakon, édesapám 

sajnos már meghalt. 
 
HOGY KERÜLTETEK TI EGYÁLTALÁN SZEK-

SZÁRDRA, EZZEL KELLETT VOLNA KEZDENI… 

Attila: Pécsen találkoztunk, oda jártunk főiskolára. Mariann 

az Egészségügyire én meg a Pollackra. Egy baráti társaság-

ban találkoztunk, de mivel jópár év van köztünk én előbb 

végeztem, Záhonyba mentem dolgozni az Önkormányzat-

hoz. Amikor Mariann is végzett, akkor jöttünk Szekszárdra. 

Tulajdonképp azt néztük, hogy hol van pályázat kiírva. Ak-

kor Villányban és Szekszárdon volt. Villányban ugye nincs 

kórház, ahol Mariann elhelyezkedhetett volna, így választot-

tuk Szekszárdot. Aztán mikor jött Bence, akkor kezdtünk 

családi házat keresni. 
 
TE HOL DOLGOZOL, ATTILA? 

A Szekszárdi Önkormányzatnál, az Építési Hatóságon, vég-

zettségem szerint településmérnök vagyok. 
 
MILYEN GYAKRAN TUDTOK HAZAJÁRNI? 

Attila: Nem gyakran, évente egyszer-kétszer, inkább anyu-

kám jön többször hozzánk. Mariann szüleihez gyakrabban 

eljutunk. 
 
SZABADIDŐTÖKET HOGYAN TÖLTITEK? 

Attila: Járjuk a környéket, strandolunk a gyerekekkel, kirán-

dulgatunk, mostanában egyre többet biciklizünk, Lucát jö-

vőre tervezzük megtanítani kétkeréken biciklizni, most még 

csak segédkerekekkel megy. Bencét, amikor annak idején 

tanítottuk, nem borult egyet sem. 

A baráti társasággal néha elmegyünk biciklitúrára, idén 

Nyitrára mentünk (a családból csak én) természetesen vissza 

is. Oda-vissza 750 km. Nem volt pontról-pontra megtervez-

ve, azt tudtuk, hogy hova akarunk eljutni, sötétedés előtt 1-2 

órával kezdtünk el mindig szállást keresni. Nyolcan voltunk, 

előre nem nagyon lehet kiszámítani, hogy kinek milyen baja 

lesz, így nem volt útiterv. Reggel és este mentünk, napköz-

ben pihentünk, várost néztünk. De elhatároztuk, hogy jövőre 

sík terepre megyünk, a Hortobágyra és környékére, Debre-

cenbe. Ott is el lehet fáradni, de többet lehet tekerni. 

A családdal ilyen messze nem megyünk biciklizni, a követ-

kező úticél velük a Medinai töltés lesz. 

Egyébként jól elvagyunk magunkban, de mindig van nálunk 

élet, olyan mintha nyaralóban lennénk, jönnek a barátok, 

szeretünk beszélgetni. Az utcabeliekkel jóban vagyunk, na-

gyon sok Bencével egykorú gyerek van, gyakran van kerti 

part valamelyikünknél. 
 

Mariann: Eddig nem is tudtunk hosszabb időre tervezni 

szabadságot az én munkabeosztásom miatt, de ezután már 

könnyebb lesz. Eddig mindig a mi Lucánk, a Balázs Bálint, 

és a Szigeti Flóra volt az utolsó az oviban, szegény 

óvónénik csak utánunk tudtak hazamenni. 
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Attila: Mi és a többi gyerek szülei egyidőben végeztünk a 

munkával Szekszárdon, fél ötkor, és csak ötre értünk ki, de 

most a Mariann már el tudja hozni a gyerekeket. 
 
MESÉLJETEK A GYEREKEKRŐL! MI ÉRDEKLI 

ŐKET? 
Attila: Luca most szeptember 30-án lesz 4 éves, Bence meg 

már 9 lesz októberben. A Luca, amióta megismerkedett a 

Flórával (Szigeti), beoltódott a hercegnős, tündéres dolgok-

kal, játékokkal, az Ő hatása alatt van teljesen. Ha náluk van-

nak, akkor mind a ketten tündérnek öltöznek. 

Mariann: A Bence szívesen legózik, és számítógépes játé-

kokkal játszik. A suliban például kedvet kapott a színját-

száshoz. Volt egy színdarab, most adták elő tavasszal, egy 

versíró versenyről szólt. Ő játszotta Bruckner Szigfridet, az 

oroszlánt, dühöngött, toporzékolt….önmagát adta. 
Bence egyébként nagyon közlékeny, ő ahova bemegy, be-

mutatkozik: Rozinka Bence vagyok, elmondja hány éves, 

hányadikba jár, hány jegye van, a Dózsa utca 10-ben lakik, 

van kutyám, halam, szeretek legózni, és te? 
 
JÓL KIJÖNNEK EGYMÁSSAL A GYEREKEK? 

Attila: Igazi testvérek, vannak jó és rossz pillanataik. Öt év 

van köztük, ez sok, pláne hogy a Bence a nagyobb. A Luca 

jobban keresi őt, ha nincs itthon. A Bence meg nagyra van 

vele, hogy Ő az idősebb „Te kicsi vagy még, te ezt nem tud-

hatod.” hasonló beszólások mennek. 
 
VÁRJA MÁR AZ ISKOLÁT? 
Attila: A nyár elején nagyon örült a szabadságnak, de most, 

hogy megkapta a könyveket, már menne a suliba. Nagyon 

tetszenek neki a könyvek, főleg a környezetismeret. Iskola-

szereket már megvettük, már csak rajzlapot kell venni.A 

becsomagolást meg általában az utolsó napra szoktuk hagy-

ni. 
 
A FALU RENDEZVÉNYEIRŐL MI A VÉLEMÉNYE-

TEK? 
Attila: A halfőzőre ki szoktunk menni, a Márton napi felvo-

nulást ki nem hagynánk, azt nagyon szeretjük. A gyerekek is 

élvezik, biztos a sok lámpás hangulata miatt. A szüretin csak 

párszor voltunk, általában akkor vendégeink voltak. 
 
IDÉN IS LESZ SZÜRETI MULATSÁG, ELJÖTTÖK? 

Attila: Hát, ha valami nagy betegség nem jön közbe, akkor 

elmegyünk. 
 
MI TETSZIK NEKTEK A FALUBAN? 

Attila:  Szeretem, hogy vannak  vizek, nincs 

átmenőforgalom, ha hazajövök, átöltözök, megnyugszok. 
 
AZ IDEI NAGY HÓHOZ MIT SZÓLTOK? 

Mariann: Én tapostam ki az ösvényt. Olyan korán mentem 

dolgozni, hogy nem volt még út a hóban.  Álltak az autók az 

út szélén, én mentem elöl, ők jöttek utánam. A munkahelye-

men elővettem a hólapátot, parkolóhelyet ástam magamnak, 

este meg kilapátoltam magam. De az a szép a télben, ha van 

hó. 
 
HÁNY SZÁZALÉKÁT ISMERITEK A FALUNAK 

SZERINTETEK? 

 

 
Mariann: Nagyon keveset, a mi utcánkat talán, aztán hébe-

hóba akikkel dolgunk akad. 
 
SEGÍTETT EZ AZ INTERJÚSOROZAT, HOGY JOB-

BAN MEGISMERJÉTEK AZ EMBEREKET ÉS A FA-

LUT? 
Attila: Igen, sokat segített. Szerintem jó lenne elkezdeni 

nekünk bemutatni az „őslakosokat”, mert rájuk meg mi len-

nénk kíváncsiak. A betelepültekkel lassan végeztek is. 
 
MIT VÁLTOZTATNÁTOK A FALUN? 

Mariann: Normális bicikliutat el tudnék képzelni a töltésen, 

olyan jókat lehetne biciklizni . Egészen a Balatonig, lehetne 

mondjuk egy Sió-túra. 

Attila: Egy kenukikötőt kialakítanék, ha már itt vannak a 

vizek. Lehetne csónakázni is. A gátőrházban megszállhatná-

nak a turisták. 

 
MILYEN KEDVES SZTORI JUT ESZETEKBE A FA-

LURÓL? 

Mariann: Nagyon szép az utcánk karácsony idején, decem-

ber elejétől januárig mindenki feldíszíti a házát, érdemes 

mifelénk elsétálni. Itt szinte minden háznál - kinél jobban, 

kinél kevésbé - gyönyörű díszek, világító füzérek vannak a 

házakon, kertekben, a fákon. Van, ahol életnagyságú miku-

lás van kiültetve. De olyan ház is van, ahol 2-3 mikulás lóg 

a falon. Főleg Izabelláéknál, Eta néniéknél szép. Mi az első 

két fenyőfát díszítjük fel, fehér fénnyel. 
 
MELYIK CSALÁD LEGYEN A KÖVETKEZŐ RI-

PORT ALANYA? 

Horváth Lacira, Szabó Zsófira gondoltunk, ők jó barátaink. 

Ők is a Dózsa utcában laknak, a Nagy Ákosék házát vették 

meg. 

 

Az idő Mariannt igazolta, a közben betoppanó barátoknak 

(Szigetiék, Petz Ildi) köszönhetően az összes sajtos rúd el-

fogyott. 

       

   Készítette: Fábiánné Málek Judit 



 
NYÁRBÚCSÚZTATÓ 

Idén a nyugdíjasklub vezetése úgy döntött, hogy a hagyományoktól eltérően a nyárbúcsúztatót 2012. augusztus 28

-án, egy horgászhelyen, nevezetesen Szedres mellett „Vizes Bandi Horgásztavai”-nál tartja meg. Az utazást részben 

tagjaink saját gépjárműveivel – 8 gépkocsi – részben pedig a Sióvölgye Növénytermesztő és Szolgáltató Kft. mikró 

buszával oldottuk meg. 

Tagjaink igény szerint horgászhattak, illetve a fogott halat a helyi árak szerint haza is hozhatták. Meglepetésként 

Kökény Andrásné felajánlásában és kivitelezésében lángos sütésre került sor, és a 40 fő résztvevő mintegy 80-100 

darab lángost fogyasztott el. Természetesen a segítő kezek ellenére nem sikerült nagyobb kupacot összeállítani, hi-

szen ahogy sült, úgy fogyott. A lángos még el sem fogyott, már nagy szeletekben állt rendelkezése friss dinnye, me-

lyet egy szedresi vállalkozó ajánlott fel a klub tagjainak. 

Természetesen a hely jellegének megfelelően az ebéd halászlé volt, melyhez a hal alapanyag a helyi tóból szárma-

zott. A jó étvágyat, és a halászlé minőségét dicséri, hogy a halhús az utolsó darabig elfogyott, csupán a léből maradt 

egy kis kóstolónak való. Ebéd után újabb súlyos dinnyeszeletek kerültek elő, így a szerényebb fogyasztók is egy ültő 

helyükben egy negyed dinnyét tudtak elfogyasztani. 

A jó hangulat és a horgászok kitartása egészen a 17.00 óra körül visszainduló, mikrobuszra történt felszállásig tar-

tott, mely során kérték tagjaink, hogy ezt a kirándulást máskor is iktassuk be programunkba. 

Köszönetet mondunk tagjainknak és a Sióvölgye Növénytermesztő és Szolgáltató Kft-nek, akik ellenszolgáltatás 

nélkül vállalták tagjaink szállítását és ezzel lehetőséget biztosítottak egy kellemes, pihenéssel egybekötött nap eltöl-

tésére.  

        Írta: Kökény András 

 
Ezüsttel tértek haza a Fecskék Egerből 

 
A tizenkilenc éve Eger nevéhez kötődő, ma a legrangosabbnak tartott amatőr gyermekbábos rendez-

vényre 16 csoport jutott be az idén, köztük a Kis Fecskék Bábcsoport.  

A kétnapos fesztiválon, szeptember 14-én, pénteken este léptek fel Lázár Ervin Virágszemű című mesé-

jének feldolgozásával. Bár fárasztó volt a hosszú út, lelkesen álltak asztalhoz a gyerekek, mint előadók. A 

virágok játékát, és persze Riskát is nagyon megkedvelte a közönség, az esti szakmai értékelésen a zsűri is 

pozitívan nyilatkozott a produkcióról – meséli Pekari Bernadett, a csoport vezetője. 
A szombati nap a kikapcsolódás jegyében zajlott. Kis Fecskéktől volt hangos az egri vár és a belváros. 

A fesztivál gáláján a Kis Fecske Bábcsoport a minősítő oklevélen túl különdíjban is részesült, amelyet a 

Magyar Bábjátékos Egyesület ajánlott fel a „Kiválóan összehangolt, életkorsajátos csoportmunka” elismeré-

seként. 

         Gratulálunk a szép eredményhez! 
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SZÜRETI VIGADALOM 

 
Megállóhelyek: 1. Óvoda környéke, 2. Széchenyi u - Rákóczi u. kereszteződése (Hotter-sarok),.  

  3. Domi Presszó, 4. Zrínyi u - Rákóczi kereszteződés (Keló).  
 

Köszönjük, hogy a korábbi években a megállóknál többen is készültek süteménnyel, pogácsával, üdítővel, bor-

ral és megkínálták a fáradt de lelkes vonulókat. Higgyék el, nagyon örültek neki és hálásak voltak! Kérni sze-

retnénk, hogy aki kedvet érez magában, és ezzel is szeretné színesíteni a programot, kínálja a résztvevőket! 

(aztán majd receptet cserélünk)   
 
17 órakor kezdetét veszi a gálaműsor az Iskola udvarán, ahol a Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport, a már 

említett szegedi König Péter Fúvószenekar, a Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület és a Sióagárdi Gyermek Tánco-

sok lépnek fel. 

20 órától szüreti batyus bálra várjuk a mulatni vágyókat, a zenét Simon Gábor szolgáltatja, a büfét a Keló biztosít-

ja. A báli belépő 1000 ,- Ft ( a viseletben vonulóknak ingyenes), a bálra jelentkezni előzetesen lehet a Művelődési 

Házban vagy Horváth Csillánál szeptember 28-ig.  
 
A jó időt megrendeltük, de mint tudjuk ember tervez… Eső esetén a műsort a Művelődési Házban tartjuk meg. 
 

TALÁLKOZZUNK A SZÜRETI MULATSÁGON! 



 
PROGRAMSOROLÓ 

 
 

SZÜRETI VIGADALOM 

szeptember 29. (szombat), 15.00 óra 
 
 

IDŐSEK NAPJA 

október 1. (hétfő), 

16.30-tól Egészségügyi szűrővizsgálatokkal,  

18 órától a sióagárdi óvodások,  

a Fecske Bábcsoport és  

Hafner Bea műsorával várjuk  

Sióagárd szépkorú polgárait  

a Művelődési Házban. 
 

NÉMET NEMZETISÉGI NAP 

október 19. (péntek) 

Művelődési Ház 
 
 

OKTÓBER 23. 

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS  

a Kopjafánál 

 
RÖVID HÍREK  

 
POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA 

 

Háry János  polgármester 2012. október  

1-től minden kedden 15 - 17 óráig fogadó-

órát tart az Önkormányzat épületében. 
 
 

VÁLTOZÁS 
 

Tisztelt Érdeklődők! 

A könyvtár nyitvatartási ideje megváltozik!  
 
hétfő:   15-19-ig 

csütörtök: 15-19-ig 

Minden érdeklődőt szeretettel várok! 

  Schüller Hedi 

 

PÁLYÁZAT VÉDŐNŐI ÁLLÁS  

BETÖLTÉSÉRE 
 

2012. november 1-től  védőnői feladatok ellá-

tására, 1 éves időtartamra munkatársat kere-

sünk. 
 

Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban  

dr. Varga Katalinnál lehet . 

 

TESTÜLETI ÜLÉS 
 

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete 2012. szeptember 4-én nyilvános 

ülést tartott. 
 
Az ülésről készült jegyzőkönyv megtekinthe-

tő a www.sioagard.hu honlapon. 
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A LEADER Egyesület hírei 
 

TUDATOS LÉT-ökofalvak, ökoporták, az önellátás lépcsői szakmai  
Rendezvényről, Kölesd, 2012. augusztus 31. 

 
A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület augusztus 31-én pénteken rendezte 

meg az országos érdeklődést kiváltó konferenciáját Kölesden, a Kismegyeháza épü-
letében és annak udvarában.  
Vidékfejlesztési szakemberek mellett neves építészek is érdeklődtek az esemény 
iránt, de túlnyomó többségben olyan résztvevők voltak jelen az ország minden ré-
széből , akik saját maguk és közösségük életén kívánnak változtatni, úgymond egy 
„tudatos lét” életformát felvenni.  
 

A rendezvény fővédnöke Krizsán András, a Falufejlesztési Társaság elnöke volt, 
aki megnyitotta a rendezvényt Berényi István polgármesteri köszöntője után.  
A jelenlegi világban zajló gazdasági-társadalmi-természeti folyamatokat egy rend-
szerelméleti előadás keretében ismertette Kilián Imre, a Pécsi Tudományegyetem 
oktatója. Kilián Imre elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkezik az önellá-
tás folyamatában, ökofalvak alapításában és mindennapi életében. Világossá tette 
mindenki számára, hogy a föld túlnépesedése, az ásványkincsek kihasználása, a kör-
nyezet rombolása visszafordíthatatlan folyamatokat generált globálisan. 
 

A tudatosság egyik formája és lépcsője a mezőgazdasági földművelés és állatte-
nyésztés ökológiai gazdálkodássá alakítása, amelyről dr. Drexler Dóra az Ökológiai 
Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője beszélt. A fenntartható és minőségi élel-
miszertermelés alapja a természeti erőforrások tudatos használata. 
 
A mezőgazdasági termelés mellett a konferencia kitért az építészeti kérdésekre is. 
Dr. Medgyasszay Péter, a BME Magasépítészeti Tanszékének egyetemi docense a 
fenntartható építészetről tartott előadásában mutatott be összehasonlító adatokat, 
példákat megvalósult alternatív építkezésekre, a hagyományos építési elemek mellett 
a vályog illetve szalma épületek alkotóelemeinek összehasonlítására. 
 
Ezt a témakör folytatta az Energia és Környezet Alapítvány részéről Zalatnay Lász-
ló, aki a szalmabála építészetről tartott színes illusztrációkkal ellátott előadást. A 
résztvevők az udvarban felállított demonstrációs anyagokon és fotókiállításon is 
megtekinthették a szalmaépítészet folyamatát. 
A Szupervályog és Permakultúra Munkacsoport részéről dr. Kovács Mónika és Fe-
kete Zoltán mutatta be a szupervályog technológiának  felhasználási lehetőségeit, 
tulajdonságait . Ismertették a megvalósítás alatt álló Szivárvány Ökofalu terveit is, 
valamint meghívták a résztvevőket permakultúrás hétvégi tanfolyamaikra is. 
 

Az alternatív építészeti megoldásokat követően gyakorlati példák bemutatására 
került sor. Három működő ökofalu mutatkozott be: Gyűrűfű alapítója Kilián Imre 
beszélt az alapítás kezdeteiről, nehézségeiről, örömeiről, jelenlegi helyzetéről; az 
Öko-Völgy Alapítvány részéről Rév Szilvia mutatta be a somogyvámosi Krisnavölgy 
mindennapi életét, fejlesztési folyamatát, majd egy kisebb szünetet követően Gábor 
Eszter, a GAIA Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány igazgatója a galgahévízi 
ökofalut prezentálta.Utóbbi két gyakorlati példa is azt mutatta, hogy igazán fejleszte-
ni, beruházásokat végrehajtani (pl gyökérzónás szennyvízkezelő, biogáz üzem, saját 
malom stb) csak pályázati támogatások útján valósíthatóak meA nap utolsó előadója 
rendkívül színes palettát mutatott be a nagyvilág ökofalvairól. Livits Réka huszon-
éves fiatalként Fiatalok Lendületben program kapcsán járt a németországi Sieben 
Linden ökofaluban, valamint nemrég tért haza portugál útjáról, ahol szintén ökofalu 
projektben vett részt, tanulmányozta a fenntartható fejlődés lehetőségeit.  
 

Az egész napos szakmai rendezvényt a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület 
igyekezett helyi termék bemutatóval is színesíteni. A Kismegyeháza parkjában felállí-
tott faházakban a térség helyi termelői árusíthatták portékáikat, így a részvevők meg-
ismerhették Vecsernyés Irén lekvárjait, Hurtony Zoltánné mézeit, Illésné Magasföldi 
Amarill kecskesajtjait, helyi kölesdi borászok borait. Bemutatta kézműves hagyo-
mányőrző tevékenységét Pirisáné Nagy Katalin népviseletkészítő, és elhozta helyi 
termék boltját Gyűrűfű ökofalu is. A vendégek nagy örömére a borkútból is helyi 
fehér-és vörösbort folyt, ami igazi kuriózuma lett a szünetben eltöltött beszélgeté-
seknek. 
 

Magunk részéről, mint Leader egyesület megígérhetjük, hogy mi továbbra is ezen 
az úton járunk. 

Az előadások és a rendezvény fotói megtekinthetőek az egyesület weboldalán: 
www.sdse.hu. 
 
        Werner Krisztina,  munkaszervezet vezető 
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1. forduló 2012.08.19. Tengelic – Sióagárd 4:3 (1:2) 
 
Tengelic: 100 néző, Vezette: Sörös J. 

Sióagárd: Szegedi – Dombi (Czinege), Domokos (Sólyomvári), 

Győrfi Sz. (Tarlós) – Dusa (Vajda), Orosz, Tóth F., Brill – Kész,  

Tóth A. 

Edző: Szabó Tibor 

22. perc:  Kész elfutott a jobb oldalon, jól adott középre és Tóth 

A. a hálóba passzolt (0:1) 

39. perc: Győrfi Sz. rosszul találta el a labdát és a tengelici táma-

dó 8 m-ről kapásból a hosszú sarokba lőtt. (1:1) 

40. perc: Kész jó ütemben indította Dusát, aki jobbról középre 

emelt, Brill jól érkezett és a bal sarokba fejelt. (1:2) 

47. perc: Kész nagy labdával indította a félpályánál kiugró Oroszt, 

aki lefutotta a védőket és 14 m-ről a jobb sarokba emelt. (1:3) 

64. perc: Jól ugratták ki a hazai támadót, aki a 16-on belülről, 

középről a bal sarokba lőtt. (2:3) 

67. perc: Védelmünk sokadszorra bizonytalankodott és a tengelici 

támadó 10 m-ről a bal sarokba lőtt. (3:3) 

85. perc: Védelmünk ismét megzavarodott, Szegedi kétszer is 

nagyot védett, de a kiütött labdát a befutó hazai támadó a bal sa-

rokba lőtte. (3:3) 

86. perc: Brillt beszédért kiállította a játékvezető. 

Góllövők: Tóth A., Brill, Orosz 

Jók: Szegedi, Kész 

Összefoglalva: Már szinte megnyert meccset engedett ki a kezé-

ből a csapatunk. A 2 gólos vezetés birtokában érthetetlenül kap-

kodtak, rosszul helyezkedtek, sok labdát eladtak és az egyre job-

ban fellelkesülő hazai csapat végül megnyerte a meccset. 

Ifjúsági csapatunk: Magabiztos, de néha kicsit könnyed játékkal 

győzött. 8:1 (3:1)-re 

Góllövők: Szabó B. (4), Horváth G., Vass G., Bogáncs, Kósa 

 

2. forduló 2012.08.26. Sióagárd – Mórágy 3:2 (2:1) 
 
Sióagárd: 150 néző, Vezette: Farkas F. 

Sióagárd: Szegletes – Katona (Czinege), Domokos, Simon J., 

Győrfi Sz. (Sólyomvári) – Dusa, Horváth P., Tóth F., Horgos 

(Zsinkó) – Kész, Orosz 

Edző: Szabó Tibor 

10. perc: Jobboldali szöglet után Dusa szép fejessel szerezte meg 

a vezetést. (1:0) 

19. perc: Szintén jobboldali szögletet követően Orosz középről 

kapásból 8 m-ről a bal sarokba lőtt. (2:0) 

42. perc: Egy védőinkről lepattanó labdát a vendég támadó 20 m-

ről kapásból bombázott a bal sarokba. (2:1) 

53. perc: A vendégek csatára a teljes védelmünket kicselezte és 10 

m-ről jobbról a hosszú sarokba lőtt. (2:2) 

58. perc: Kész 30 m-es szabadrúgása a kapusról kipattant és a 

befutó Dusa a jobb sarokba fejelt. (3:2) 

62. perc: Készt beszédért kiállította a játékvezető. 

90. perc: Orosszal szabálytalankodtak a 16-on belül, a megítélt 

büntetőt Tóth F. a bal kapufára rúgta. 

Góllövők: Dusa (2), Orosz 

Jók: Szegletes, Horváth P. Dusa, Orosz 

Összefoglalva: Viszonylag gyorsan szerzett 2 gólos előnyt csapa-

tunk, némi szerencsével, szögleteket követően. A játékunk azon-

ban továbbra is sok hibát tartalmazott és a vendégek 2 szép góllal 

egyenlíteni tudtak. Szerencsére ismét sikerült vezetést szerezni 

Kész nagy szabadrúgása után, de néhány perc múlva ugyanő telje-

sen feleslegesen kiállíttatta magát. Az utolsó fél órát azonban 

sikerült átvészelni és így csapatunk nehéz, de megérdemelt győ-

zelmet aratott. 

 

Ifjúsági csapatunk: magabiztos 5:3 (3:1)arányú győzelmet ara-

tott. 

Góllövők: Szabó B. (2), Dombi N., Győrfi A., Horváth V. 

 

3. forduló 2012.09.02. Madocsa – Sióagárd 3:1 (2:1) 
 
Madocsa: 100 néző, Vezette: Nyakas 

Sióagárd: Szegedi – Katona, Domokos, Simon J., Sólyomvári 

(Czinege)- Horváth P., Tóth F., Hosszú, Horgos (Szegletes) – 

Orosz, Tóth A., 

Edző: Szabó Tibor 

14. perc: Bal oldalról rúgtak szabadrúgást a hazaiak, és a berobba-

nó támadó, védőink asszisztálása mellett fejjel kapuba csúsztatta a 

labdát. (1:0) 

19. perc: A gólhelyzetbe került Tóth A-t fölrúgták a 16-on belül, a 

megítélt büntetőt Hosszú magabiztosan rúgta a jobb alsó sarokba. 

(1:1) 

24. perc: Jobb oldali hazai beadás után a 16-on kívülre szállt a 

labda és a madocsai támadó kapásból 18 m-ről a jobb sarokba 

bombázott. A védőink ismét hibáztak, mert nem támadtak ki.  

(2:1) 

74. perc: Szegedi a 16-on kívül ütötte el a labdát, a kitörő hazai 

csatár elől, amiért a játékvezető (jogosan) kiállította. A Horgos 

helyett bejövő Szegletes állt a kapuba. A 18 m-es szabadrúgást a 

vendégek középpályása a sorfal mellett a kapu bal sarkába csavar-

ta. (3:1) 

Góllövő: Hosszú (11-esből) 

Jók: Katona, Tóth F. 

Összefoglalva: Csapatunk bíztatóan kezdett, az 1. gólt még sike-

rült kiegyenlíteni, de aztán fokozatosan visszaesett. A második 

félidőben teljesen szétesett a csapatjáték és egy megnyerhető 

meccset engedtünk ki a kezünkből. 

Ifjúsági csapatunk: 2:2 (0:1) döntetlent játszott úgy, hogy végig 

vezetett és az ellenfél a hosszabbításban egyenlített. 

Góllövők: Szabó B., Tóth Adrián 

 

4. forduló 2012.09.09. Sióagárd – Kajdacs 3:0 (1:0) 
 
Sióagárd: 150 néző, Vezette: Kövesdi 

Sióagárd: Szegletes – Dombi (Czinege), Domokos, Simon J., 

Győrfi Sz. (Répás) – Horgos (Hosszú), Horváth P., Tóth F., Brill 

– Tóth A. (Zsinkó), Orosz 

Edző: Szabó Tibor 

12. perc: Tóth F. balról középre rúgta a labdát, Tóth A. a védők 

gyűrűjében „kiverekedte” magának a helyzetet és a jobb sarokba 

lőtt. (1:0) 

58. perc: Bal oldali szögletet Horgos a hosszú oldalra ívelt, Orosz 

középre fejelte a labdát és Tóth A. a kapust megelőzve a hálóba 

csúsztatott. (2:0) 

89. perc: Hosszú bal oldalról a bal oldalról a másik oldalra ívelt és 

a befutó Brill szinte az alapvonalról lőtt a hosszú sarokba. (3:0) 

Góllövők: Tóth A. (2), Brill 

Jók: Horgos, Tóth F., Brill, Tóth A., 

Összefoglalva: Csapatunk ezúttal javuló játékot mutatott, főleg 

védekezésben. Néhány szép támadást is vezettek, de több gólhely-

zet is kimaradt. Az ellenfél a 2. félidő közepéig jól tartotta magát, 

de végül felőrlődött az állandó nyomás alatt. Ezúttal biztosan 

győzött csapatunk. 

Ifjúsági együttesünk hazai pályán kapott ki 5:3 (1:1)-ra. Fordula-

tokban gazdag mérkőzésen, felváltva vezettek a csapatok, kb. 20 

perccel a befejezés előtt még a mieink 3:2-re, de aztán sorozatban 

3 gólt kaptunk és vereséget szenvedtünk. 

Góllövők: Szabó B. (3) 

Tudósító: Finta Mihály 
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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: 15-19,  csütörtök: 15-19 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: 74/437-016 

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  
 

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 

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 

 

NAPLÓTÖREDÉKEK 

 

1943. március 5. péntek 

 

Másodikán reggel eljöttünk Kievből mégpedig nyugatra, 40 kilométerre 

egy Spitki nevű faluba. Valamelyest rendeztek bennünket. A mi századunk 

egy iskola épületben van elszállásolva; én rajparancsnoknak vagyok be-

osztva. De amikor ezeket a sorokat írom – éjfél körül – távbeszélő ügyele-

tes vagyok itt az irodán. Nem tudom mi lesz a sorsom, de a két beosztásom 

nem lehet valószínű. A fegyelem kezd a laktanyaihoz hasonlóvá lenni. A 

faluba kimenni-bemenni nem szabad. Az élelmezésünk valamivel jobb 

mint Kievben volt. 

 

Egy jóleső történet esett meg velem Kievben az elindulásunk előtt né-

hány perccel. Mint már említettem, amikor odaérkeztünk és még jobban 

lehetett lógni én átmentem az egyik bérház földszinti lakásába kását főzni. 

Az asszony 50-55 éves nagyon megszeretett és segített amivel tudott. Az-

tán a többi napon nem lehetett átmenni, mert őrség állt és beszegezték a 

nyílást. 

 

Az indulás előtt amikor már össze voltunk pakolva, átlódultam hozzá-

juk, mert éhes voltam, mert aznap még nem kaptunk kenyeret. Gondoltam 

átmegyek és kérek annyi kenyeret, hogy kibírjam addig amíg kapunk. 

Amint kinyitom a kaput, a „Mama” van ottbent és amikor felismert, felvi-

dult az arca. Hát amikor mondtam, hogy megyünk haza. Kimondhatatlan 

boldog volt. Kértem egy kis kenyeret, mert láttam, hogy van a sparhelten 

és a kaszlin. De nagy meglepetésemre benyúl a kaszliba és kivesz egy 

egész kenyeret. Nem akartam elfogadni tőle, kínáltam öt márkát, mert több 

pénzem nem volt, de nem fogadta el. Sohasem tudom elfelejteni ennek az 

áldott jó asszonynak a cselekedetét, mert bizony ők is nagyon szűken kap-

ják és mégis milyen szívesen odaadta. Időm nem volt, tehát mennem kel-

lett. Megköszöntem a kenyeret, ő megölelt meg is csókolt és valósággal 

sírt, de ezt már akkor is megtette, mikor először voltam náluk. 

 

Megkérdezte, hogy hány éves vagyok, megmondtam, hogy 23 éves. 

Megmutattam neki szeretteim képeit, ő sírt, hogy ilyen fiatalon a háborúba 

vagyok. De szegények, az ő vejük – (fiuk) is ott van a túlsó oldalon vala-

hol, ha még életben van. Szegény felesége itthon búsul utána és egy kislá-

nya is van. Szép tetszetős a menyecske és amint  beszél a kievi megszálló 

magyar katonák közül van már egy udvarlója is, mert mutatta a fényképét 

is. A kollégának Karcsi a neve, de többet nem tud róla a menyecske. A fiú 

jóképű és fiatal. 

 

Az Isten áldja meg az ilyen jó népeket és adjon nekik a mindenható a 

háború után minden jót – jó kenyeret, nem azt a fajtát amit nekem adtak, 

habár jobban esett mint odahaza a fehér búzakenyér. Most már azért vala-

hogy kibírjuk. Az élelmezésünk most elég jó. 

Írta: Fejős János 
 

 

mailto:sioagard@interware.hu

