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Újra felpezsdült a falu 2012. szeptember 29-e délután-

ján. A szüreti vigadalom napján szép időnk volt, és jó ked-

vünk. Ez utóbbiról egyrészt a meghívott vendégek, a soha 

ki nem fulladó König Péter Zeneiskola Fúvószenekara 

Szegedről, a látványos táncot bemutató Németkéri Német 

Nemzetiségi Tánccsoport, a szenzációs Tengelici lovasok, 

másrészt az óvodások, az iskolások, a Sióagárdi Hagyo-

mányőrző Egyesület, a Büdös Vornyik zenekar és a falu 

apraja-nagyja gondoskodott. 

  Folytatás a 2. oldalon 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
a 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázatra 

Sióagárd Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is meghirdeti a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázatot a sióagárdi, szociálisan rászoruló hallgatók számára. 

A pályázat teljes szövege elérhető a www.sioagard.hu lapon, további felvilágosítás kérhető Leicz Pé-

ter igazgatási ügyintézőtől. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 23.  

 
FELHÍVÁS 

 
Jó állapotban lévő mozaiklapot gyűjt az önkormányzat a ki-

alakítás alatt lévő „Civil-ház” (Kossuth u. 3., régi Barsi-ház) 

további szépítésére.  

Akinek van bontásból maradt, felesleges, de még használha-

tó állapotban lévő ilyen jellegű padlólapja, kérem támogassa a 

kezdeményezést és hozza el a lapokat az önkormányzat vagy a 

Civil-ház udvarára. Már pár darab is nagy segítséget jelent a 

cél megvalósításához. Köszönjük! 

http://www.sioagard.hu
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SZÜRETI VIGADALOM 2012. 
 
A fiatal és lelkes bíró- és jegyzőpár a való életben is párt alkotnak, reméljük ez az élmény még jobban összeková-

csolta őket. Izgalomból is kijutott, aki ott volt, látta a külön utat bejáró, jegyzőpárt szállítani hivatott paripákat…  

lehet, hogy legközelebb átgondoljuk az útirányt.  

A megállóknál kisbíró dobolta ki az elmúlt két év rangosabb eseményeit, amit a már hagyományos tánc követett. 

Az állomásoknál ránk váró „terülj-terülj asztalkám” minden elképzelést felülmúlt, jutott is, maradt is, a nyugdíjasklu-

bot és minden kínálót nagy köszönet illet ezért!  

Az iskola udvarára kicsit fáradtan tért vissza a közben átrendeződött menet, az itt megtartott gálaműsorra is sokan 

kíváncsiak voltak, remélem mindenki egy szép élménnyel gazdagabban tért haza. A napot batyusbál zárta a Művelő-

dési Házban, hajnali négyig mulatott, aki bírta. 
 

Köszönet illeti a óvodát és iskolát, az önkormányzat és a konyha dolgozóit, a Sióvölgye Növénytermesztő Kft-t, a 

helyi borosgazdákat, a Nyugdíjasklubot, a Hagyományőrző Egyesületet, Katus Józsefet, Ódor Józsefet, Simon Lász-

lót, Kovács Dénest, és minden résztvevőt! 
 
Köszönetet mondunk a jegyzői korona árverezése után befolyó összeg felajánlójának is, amit a Baba-Mama klub 

kapott meg, valamint a koronát díszítő édességek felajánlását is az iskola részére. 

Az alkalomról készült képek a www.sioagard.hu weboldalon láthatóak (több részletben). 

IDŐSEK NAPJA 
 

Október 1-én Idősek napjának adott otthont a Művelődési Ház. A délután folyamán különböző szűrővizsgálatokon 

vehettek részt az érdeklődők, majd az este kellemesebb része következett.  

Háry János polgármester köszöntője után elsőként az óvodás kis mesemondók bűvölték el a nézőket, Marosi Gré-

ta, Felszegi Kamilla és Koller Ábel bátran álltak ki a színpadra. Nekik ez volt az igazi  főpróba, mivel okt. 5-én a 

Medinai mesemondóversenyen ők képviselték Sióagárdot. A Kis Fecskék következtek a sorrendben, Virágszemű 

című bábjátékukat nagy tapssal jutalmazták a vendégek. Végül Hauszer Beáta és Fetzer Gábor énekes páros szóra-

koztatta a nézőket, igazán nagy sikerrel. A műsor végeztével az önkormányzat látta vendégül a szépkorúakat, akik 

ismét jól érezték magukat, kellemesen töltötték el az időt együtt. 

            Az alkalomról készült képek a www.sioagard.hu weboldalon láthatóak . 

 
AZ ÓVODA HÍREI 

 
Október első hétvégéjén nem a gyerekek zajától volt han-

gos az óvoda udvara. Dolgos kezek és gépek vették birtokba 

az ovi udvarát, járda épült szülői és vállalkozó segítség-

gel.  Példa értékű összefogással és egyetértéssel készült el két 

nap alatt a járda. 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek, aki vala-

milyen módon (pénzadománnyal, munkájával, vállalkozásá-

val, étellel, itallal) segítette a  járda elkészülését!  
 

A munkálatokró képsorozat is készült, a  

www. sioagard.hu oldalon megtekinthető. 

 

 
 

Október 5-én 18. alkalommal rendezték meg Medinán az óvodások mesemondó délelőttjét.  A sióagárdi  óvodás 

gyerekek évről évre részt vesznek a rendezvényen és mindig eredményesen szerepelnek.  

Az idén három sióagárdi gyermek képviselte óvodánkat.  Felszegi Kamilla  2. helyezést ért el,   

Marosi Hanna 3. helyezett lett. Koller Ábel különdíjat kapott.    

          Gratulálunk nekik! 

http://www.sioagard.hu
http://www.sioagard.hu
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SZOMSZÉDOLÓ 
 

A Dózsa utcában lakik Szabó Zsófi (anya), Horváth Laci 

(apa) és két kisfiú, a tűzrőlpattant 3,5 éves Sebi, és a 10 

hónapos Barnus, aki olyan szép, hogy akár lány is lehet-

ne. Beköltözésük óta a ház gyönyörű külső vakolatot ka-

pott és bent is minden a kiváló ízlésről árulkodik. Zsófi 

korán kelt és teljes kiőrlésű lisztből készült kakaós ka-

láccsal kínál (mennyei), Laci pedig körbevezet és meg-

mutatja a ház minden zegét-zugát. Ha gyerek lennék, 

csak hozzájuk járnék bújócskázni… Kérdeznem alig 

kell, szívesen mesélnek magukról.   
 
MESÉLJETEK ARRÓL, HOGY KERÜLTETEK SIÓ-

AGÁRDRA, MIK A GYÖKEREITEK? 

Laci: Habár Pakson születtem szekszárdi vagyok/voltam. Zsófi 

szekszárdi lány. 
 
Zsófi: Édesanyám soltszentimrei, édesapám debreceni, alföldi-

ek mindketten, de én már Szekszárdon születtem. Ők az 50-es 

évek végén, 60-as évek elején, amikor a vidéki fiatalokat Pestre 

csábították munkával, lakással, felmentek munka reményében, 

külön-külön és ott találkoztak. Aztán vidéken kezdtek el építeni 

gyárakat, pl. Szekszárdon a Műszergyárat, Mohácson a Vasipa-

rit, akkor vidékre hívták a fiatalokat, önkormányzati bérlakáso-

kat ígérve. 68-ban költöztek végülis Szekszárdra, én már ott 

születtem. 

Mikor a költözés jött szóba köztünk Lacival, két irányunk volt, 

Budapest, vagy helyben maradni. Budapest azért, mert a mun-

kánkban lett volna perspektíva, akár mind a kettőnknek is. Elég 

sokat hezitáltunk ezen, aztán kismama lettem, és amikor már a 

második babát terveztük, belegondoltam, milyen lesz egyedül 

Pesten vagy a környékén kismamának lenni… Abban marad-

tunk, hogy maradunk helyben. 
 
Laci: Mielőtt elkezdtünk házakat keresni építkezni szerettünk 

volna, már meg is terveztettük álmaink házát, de inunkba szállt 

a bátorságunk a költségvetés láttán.  
 
Zsófi: Vidék szempontjából Sióagárd logikus választás volt, 

mert édesanyámék is itt laknak, kb. 15 éve a Zrínyi utcában. 

Szimpatikus volt az elhelyezkedése, a rendezett környezet, a 

lakosok és falusi élet tekintetében is nagyon szimpatikus volt 

Sióagárd, városközeli de mégis nyugodt környezet. 

Három évvel ezelőtt egyébként ezt a házat anyuval már meg-

néztem, de csak kívülről, akkor még nem tett rám mély benyo-

mást. Egy évvel ezelőtt viszont írt a Laci egy e-mail-t, ”Ezt 

nézd meg!” Kijöttünk és ahogy beléptünk a nappaliba, rögtön 

megtetszett a nagy tér, hogy élhető, lakható a ház, arról szól, 

amit mi szeretnénk. Tetszett, hogy a ház szinten minden ajtaján 

át megközelíthető a kert és sok helyről látom, hogy mi történik 

az udvaron. A gyerekek mellett is szeretek aktív lenni, mást is 

csinálni, de ezt mondjuk a 2. emeletről már nehéz lett volna 

megtenni. 
 
Laci: Sokat nyomott a latba a költözés szempontjából, hogy az 

óvoda nagyon nyitott volt, így Sebi 2 és fél évesen a közösség 

tagja lehetett. Tavaly decemberben vettük meg a házat, márci-

usban költöztünk, eközben újítottuk fel. Leginkább helybeli 

iparosok dolgoztak a felújításon, ezúton is köszönöm Hámori 

Szabinak és Major Józsefnek a türelmet és a kissé lehetetlen 

határidők tartását. 
 
Zsófi: Alapelv volt, hogy ha van helyi vállalkozó vagy munka-

erő, akkor őket bízzuk meg.. Amúgy úgy fogadtak itt minket, 

mintha helyiek lennénk. Akárhová mentem, postára, takarékba, 

boltba, mintha csak hazajöttünk volna. 
 
MESÉLJETEK A MUNKÁTOKRÓL, HOGY ISMER-

KEDTETEK MEG? 

Laci: ’93-ban ismertük meg egymást a Szekszárdi Középisko-

lások Szövetségén belül, ami akkor a Diákönkormányzatiság 

elejét jelentette, Zsófi volt ennek a szervezetnek a helyi elnöke. 

Már akkor is foglalkoztunk közösségi ügyekkel. Pár év után 

szétváltak útjaink – főiskola, munka -, 2004-ben kerültünk ösz-

sze újra, mikor az egyesületük hívott, hogy segítsek nekik a 

Digi 24 fesztiválon. Ennek keretében 24 óra alatt kellett kisjá-

tékfilmet forgatni, megvágni, leadni. Egész neves zsűri ítélte 

meg a filmeket pl. Jancsó Miklós, Jankovics Marcell, Jirzi 

Menzel. Non stop munka volt, rá egy hónappal keveredtünk 

össze Zsófival, azóta vagyunk együtt, 2007-ben volt az eskü-

vőnk. 
 
MI A VÉGZETTSÉGETEK? 

Laci: Alapvetően könyvelő, közgazdász, informatikus. 
 
MI AZ AMIT EBBŐL HASZNÁLSZ? 

Laci: Most éppen mezőgazdaságban dolgozom, a családi vál-

lalkozásban. A gazdasági részét viszem a cégnek. Baja és Sze-

ged között van a telephelyünk, alapvetően bérelt földeken gaz-

dálkodunk. Társaságunk 15 főt foglalkoztatat. Teljes infrastruk-

túrával rendelkezünk a termeléshez, vannak tárolóink, szárí-

tónk, gépeink. A mezőgazdaság szakmai részét most tanulom, 

idén elvégeztem az Aranykalászos gazda és az Agrár környe-

zetgazda képzéseket. Most a közgazdász végzettségem haszno-

sítom, ezt az iskolát Dunaújvárosban végeztem, majd az egye-

temet Gödöllőn. 
 
Zsófi: Sebit nagyon érdekli a mezőgazdasági gépek, előbb ki-

mondta, hogy kombájn, mint, hogy anya. Elmentünk tavaly 

Etyekre a tavaszi gépkiállításra, Sebi még 2 éves sem volt. Vet-

tem ki a kocsiból, óriási sárga gépet látott meg, és kimondta, 

hogy KOMBÁJN! Még jó hogy a papa is hallotta, nekem nem 

hitte volna el senki. 

Én mezőgazdasági technikus vagyok, Palánkon végeztem, 

egyébként Sióagárdról sokan jártak oda, nagyon sok mindenkit 

onnan ismerek. A nyári gyakorlatokat itt töltöttem a TSZ-ben, 

anyuék akkor még nem laktak itt. Ezután Bajára mentem műve-

lődésszervező szakra, majd munka mellett elvégeztem a 

Corvinus Egyetem igazgatásszervező szakát. A szakmámban 

nem helyezkedtem el, viszont még a Szekszárdi Középiskolás-

ok Szövetsége révén jó kapcsolatba kerültem Halmai Zsuzsá-

val, aki akkor volt a Babits Mihály Művelődési Ház igazgató-

nője, később országgyűlési képviselő lett. A bátyámmal családi 

vállalkozásban tűz – és munkavédelemmel foglalkoztunk, ami-

kor felkerestem a Zsuzsát, tudna-e segíteni elhelyezkedni olyan 

munkakörben, ahol az államigazgatási tanulmányaimat haszno-

síthatom. Mivel jól ismertük egymást, megkért, hogy dolgoz-

zak vele, legyek az asszisztense, területfejlesztéssel, ifjúsági 

közösségfejlesztéssel is foglalkoztam ebben az időszakban.. 

2004-től kistérségi ifjúsági koordinátor lettem, illetve a De-

mokratikus Ifjúsági Alapítványnál is dolgoztam.   
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2006-ban kerületem az MVMI Informatika Zrt-hez – ahol ak-

koriban Laci is dolgozott -, mint projektvezető. GYES-re 2009-

ben, már mint osztályvezető jöttem el Sebivel és ide mentem 

vissza még Barnus születése előtt még 1,5 évre.   

Sebivel megszenvedtük Szekszárdon a beszoktatást a családi 

napközibe, nagyon sokat betegeskedett, a gyerekorvos ajánlotta 

is, hogy vegyük ki a közösségből. Amióta kiköltöztünk, sokkal 

jobban van, mintha elvágták volna ezt a fonalat.  

Talán nagyobb itt a tér, jobban ellenőrzik az oviban az orvosi 

igazolást. Emiatt a gyerekek csak gyógyultan mennek a közös-

ségbe. Sebi nagyon szeret oviba járni, sőt imádja. 

Annyira édes volt, mikor kezdődött a nyári szünet, és mondta, 

hogy anya, az összes pajtásomat hívjuk el. Szétválaszthatatlan 

barátok a Danival (Horváth) de közben elképesztően sokat vi-

tatkoznak is. Se veled, se nélküled kapcsolat. 

Kis szünet a beszélgetésben, Barnus felébredt vagy talán el 

sem aludt. Zsófi szerint érzi, hogy zavar van a térben. Zsófi 

kihozza, mellénk ülteti az etetőszékbe, parafadugót, kana-

lat, újságot ad neki, hogy elfoglalja magát. Az újságból 

Barnus az interjú végére apró papírdarát, Laci szerint csi-

petkét gyártott. 
 
HOGY ÉRTESÜLTÖK A HELYI ESEMÉNYEKRŐL, 

MENNYIRE VESZTEK RÉSZT BENNE? 

Zsófi: Eddig szinte mindenen részt vettünk, főleg ami a gyere-

kekkel kapcsolatos. Én azt gondolom, hogy amíg kisgyerek van 

a háznál és benne van egy helyi intézményben, addig nagyon 

sok információt kapunk onnan. Mert ugye hívják a gyerekeket 

a szüretire, a védőnő, aki hivatalból jár ide, ő is hív minket, pl. 

az anyatejes világnapra. De nekünk nagyon jó csatornánk az 

anyu. Ő mindig nézi a képújságot, a gyereknapról majdnem 

lemaradtunk, ő szólt hogy most van, lesz habparti. Akárhány-

szor arra megyünk, Sebinek mindig eszébe jut, kérdi, mikor 

lesz megint. 

Laci: Én időnként megnézem a falu honlapját. 
 
SEBIT LÁTTAM A SZEKSZÁRDI ÉS AZ AGÁRDI SZÜ-

RETI FELVONULÁSON IS, SZÉP SZÍNES ÁRVALÁNY-

HAJAS KALAPPAL A FEJÉN. 

Zsófi: Szülői értekezleten, az Andi kérdezte, hogy ki az aki 

beöltözne. Összenéztünk a Radványi Petrával, ebből bajunk 

nem lesz, jelentkeztünk. Megkértem anyut, hogy kérdezze meg 

a Balázs Ili nénit, (szembeszomszéd) hogy honnan lehetne sze-

rezni ruhát, vagy mutasson egyet. Na ő átjött, megmutatta. Kb. 

három napba telt, míg összeszedtük a ruhát, vettünk selymet, 

anyu megvarrta, a madérát is. A kalap az Ilike nénitől van és 

még az ő bátyjáé volt, kb. 50 éves. Eredetileg fácántoll volt 

rajta, de amikor látta az Ilike, hogy így be vagyunk indulva, 

odaadta a régi árvalányhajat. Víghné Ica később hozott egy 

kalapot, jövőre jó lesz már neki. Sebinek nagyon jól állt ez a 

stílus, vagány volt benne, mintha echte sióagárdi lenne. Aztán 

felfűtöttük a Horváth Danit is. 
 
MILYEN KEDVES TÖRTÉNET JUT ESZETEKBE A 

FALURÓL? 

Zsófi: Egyszer békaszáj volt a menü az oviban, én még soha 

életemben nem hallottam erről az ételről, nem tudom mennyire 

sióagárdi. Meséli Ilike ovónéni, hogy ez volt az ebéd és a Sebi, 

amikor a levest merte neki Andi dadus, megkérdezte, hogy ez 

az a békaleves? Azóta már én is sütöttem békaszájat. 
 
SZABADIDŐTÖKET HOGYAN TÖLTITEK? 

Zsófi: Minden a gyerekek körül forog, attól függ, hogy éppen 

milyen szabadidős tevékenysége van a gyerekeknek, azt csinál-

juk mi is. Kirándulni megyünk, aztán olyan programokra, ami 

őket érinti. Apának van azért más is. 
 
Laci: Ha igazán sok időm van, elmegyek motorozni. Nászúton 

is motorral voltunk Sopronban. Volt a motoron egy nagy do-

boz, abba belefért kétnapnyi ruha, meg a notebook (csak a leve-

lek miatt). Csomagküldővel jött a többi bőrönd a hotelbe. Le-

mentünk az Őrségig, fel a Fertő-tóhoz, kimentünk Ausztriába 

is. 
 

 
MI TETSZIK NEKTEK A FALUBAN? 

Laci: Tetszik, hogy rendezett a környezet és figyelnek egymás-

ra a szomszédok a tapasztalataim szerint. Barátaink, rokonok 

többször voltak nálunk Pestről, az alföldről és irigykednek: van 

óvodai hely a gyereknek, van posta, gyógyszertár, orvos és ha a 

szódásnak kirakod a pénzt, ott is marad. 
 
VÁLTOZTATNÁTOK VALAMIN? 

Laci: Jó lenne egy non-stop bolt kicsit hiányzik a városi kénye-

lem ;). De hallottam, hogy a Nagybolt szeptembertől nyitva van 

vasárnap 7-tő 10-ig ami nagy segítség, mert mindig vasárnapra 

fogy el valami. 
 
HOGY ÉRZITEK, SIKERÜLT BEILLESZKEDNETEK? 
Zsófi:Az iskolák révén sok agárdit ismerek, pl. a Tuller Ta-

mást, Kovács Dénest, a Komlósi Ancsát, Kolozsvári Irént, ő az 

osztálytársam volt. Augusztusban Csontos Judit felkérésére 

örömmel tartottam előadást  a helyi anyatejes világnapon, Judit 

hamar észrevette, hogy számíthat rám. 
 
KIT JAVASOLTOK KÖVETKEZŐ RIPORTALANY-

NAK? 

Zsófi: A Gyöngyösi Gáborékra gondoltunk, nekem ő osztály-

társam volt általánosban, anyuéknak majdnem szomszédjai. És 

képzeld el, sok évvel ez előtt körülbelül akkor költöztek ki, 

mint a Rozinkáék. 

Készítette: Fábiánné Málek Judit 
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Köszöntő ! 
 
A Szekszárdi Rendőrkapitányság kiemelt figyelmet fordít az idő-

sek és egyedül élők biztonságának a védelmére. 
 
A bűnözés nincsen helyhez, időhöz és alkalomhoz kötve. 

Újabb és újabb elkövetési formák jelennek meg, más és más ve-

szélyeket hordozva magukba. 
  
Ez a kiadvány csokorba gyűjti azokat a tanácsokat és gondolato-

kat, melyek mindennapi betartásával  biztonságosabb életet élhet-

nek. 
  
Fogadja nagy szeretettel nyomtatványunkat, lapozgassa és  

Emlékezzen tanácsaira !  

 

Személyes biztonságáért mindenkinek tennie kell ! 

 

Amit NE tegyen ! 

 

NE nyisson ajtót idegennek, ismeretlen személynek ! 

 

NE bízzon meg ismeretlenben, még akkor sem, ha kedvesnek és jó 

modorúnak tűnik! 

 

NE engedje be a házaló árusokat, a gáz- és áramszolgáltató, vörös-

kereszt és más hivatalos személyeknek álcázott embereket ! 

Tartsa őket a kapun kívül, ha erőszakosak kérjen a szomszédtól, 

járókelőktől segítséget ! 

 

NE hagyja nyitva a kaput, a ház, lakás ajtaját, még akkor se ha az 

udvarban  

vagy a kertben tevékenykedik ! 

 

NE hagyja a kapu, ház, lakás kulcsát a lábtörlő alatt, virágcserép-

ben vagy egyéb helyeken ! 

 

NE vegye elő senki előtt a pénzét, mert kifigyelik és ellopják! 

 

NE tartson otthon nagyobb összeget ! 

 

NE tartsák bankkártyájuk mellett annak PIN kódját ! 

 

NE ismerkedjenek közterületen, vendéglátó ipari egységekben 

idegenekkel ! 

Különösen akkor legyenek bizalmatlanok, ha valaki feltűnően ked-

vesen közeledik Önökhöz ! 

 

Bizalommal kérhetnek segítséget a környezetükben dolgozó hiva-

talos személyektől ! ( Körzeti megbízott, polgárőr, településőr, 

védőnő ) 

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válik, valamint 

bűncselekmény elkövetése jut a tudomására, azonnal hívja a rend-

őrség ingyenesen hívható segélyhívó számait -107, 112      

 

 

            
INGYENES SEGÉLYHÍVÓ 

TELEFONSZÁMOK 

 

Rendőrség : 107 

 

Mentők: 104 

 

Tűzoltók : 105 

 

Központi segélyhívó : 112 

 

A Rendőrség egyéb elérhetőségei : 

 

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 

7100 Szekszárd, Mészáros L. utca 19-21. 

Tel.: 74/501-100 

 

Szekszárdi Rendőrkapitányság 

7100 Szekszárd, Várköz utca 4. 

Tel.: 74-501-100 

 

szekszardrk@tolna.police.hu 

www.police.hu/tolna/szekszard 

 

Rendőrörs Tolna 

7130 Tolna, Bajcsy- Zsilinszky u. 10. 

Tel.: 74/540-016 

 

A Szekszárdi Rendőrkapitányságon áldozatvédelmi referens is 

készségesen áll a sértettek rendelkezésére. 

 

Á L D O Z A T S E G Í T É S 

 

Érdekérvényesítés elősegítése 

Szakjogászi segítségnyújtás 

Azonnali pénzügyi segély 

Állami kárenyhítés 

 

Ingyenesen hívható 24 ÓRÁS ÁLDOZATSEGÍTŐ VONAL 

 

06-80-225-225 

 

Áldozatsegítő Szolgálat 

7100 Szekszárd, Keselyűsi út 7. 

Tel.: 74/529-528 

( hétköznap hivatali munkaidőben ) 

 

T E L E F O N T A N Ú 

06-80-555-111 

ingyenesen hívható zöld szám 

 

mailto:szekszardrk@tolna.police.hu
http://www.police.hu/tolna/szekszard
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PROGRAMSOROLÓ 

 
Művelődési Ház, Sióagárd 

 

      november 9.  
Márton-napi felvonulás 

rendező: Német Kisebbségi Önkormányzat 
indulás 18 órakor  az Óvoda udvaráról,  

19 órától ünnepi műsor a Művelődési Házban, 
fellép többek közt a 

 Mórágyi Német Nemzetiségi Táncegyüttes 
 

 november 17.   
Erzsébet-Katalin bál 

helyszín: Művelődési Ház, 19 óra 
rendező: Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület,  

ők a bál előtt műsort is adnak, 
a bálra jelentkezni Horváth Csillánál lehet 

 

    november 24.  
    Évzáró taggyűlés  vacsorával 

Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesülete 
helyszín: Művelődési Ház, 18 óra 

 

          november 27., 16-18 óra  

BÖRZE! 

      november 29., 16.30   
adventi készülődés 

mézeskalács sütés 
kiszúróformát, sodrófát, díszítő  diót,  

mákot, tökmagot, kókuszreszeléket stb.,  
mindenki hozzon magával! 

 

 
KÖZÉRDEKŰ HÍREK 

 
Nem áll meg a busz a Mocfa csárdánál  

 
A Gemenc Volán Zrt. tájékoztatása szerint 2012. október 

15. napjától a 65-ös útról a 6-os útra érkező - köztük a Sió-

agárdról Szekszárd felé tartó - buszjáratok a Mocfa csárda 

megállóhelyen nem állnak meg. 

 
 

Változások a temetői szabályok terén 
 

A képviselő-testület módosította az úgynevezett temetési 

rendeletét. A változások egy része a már kialakult és helye-

selhető gyakorlatot és a szabályozást hozza összhangba, míg 

mások pontosítják a temetési helyre vonatkozó szabályokat. 

A sírhelyek körül ezentúl legfeljebb 30 cm széles, egyne-

mű anyagból készült (kavics, zúzott kő) szegély létesíthető. A 

sírboltok (kripták) körül azonban a jövőben csak a megváltott 

sírhely méretén belül létesíthető szegély, körülötte nem. 

A sírhelyek kijelölése során a már kialakult sírsorok eseté-

ben igazodni kell a meglévő állapothoz, méretekhez. 

A síremlékek köré ezentúl – a rendelkezésre álló helytől füg-

gően , - legfeljebb 40 centiméter távolságon belül  ültethető 

növény. A szabályozásra főként az utak karbantartása és 

használata miatt van szükség, ugyanis több helyen a virággal 

elfoglalt egy méter szélességet is elérő ágyások miatt az út 

használata korlátozott. 

A temetőben zajló bármilyen építési, bontási munkálat 

esetén annak pontos időpontját, valamint az építési anyagok 

szállítását minden érintett napon, az üzemeltetőnek előzete-

sen be kell jelenteni. 
 

ÉLELMISZERSEGÉLY 

 
Sióagárd Község Önkormányzata 2012. évben is csatlakozott az EU Élelmiszersegély Programhoz. A programban 

résztvevő rászoruló sióagárdiak 2012. október 17-én - az idei évben immár másodszor – kaptak élelmiszercsomagot. 

Ez alkalommal 1584 liter tej, 580 kg tészta és 74 kg édesítőszer került a sióagárdi családokhoz. A Katolikus Karitász 

adományából 58 család összesen 166 tagja részesült. 

Köszönjük a közreműködők segítségét! 

       Sióagárd Község Önkormányzata 

BÖRZE 

Ismét jótékonysági ruhabörzét szervezünk. Feleslegessé vált, megunt, de mások számára még használható ruhane-

műt, lábbelit, játékokat, használati tárgyakat várunk, amit egy jótékonysági vásár keretében fogunk árusítani. A be-

folyt összeget jótékony célra fordítjuk, a megmaradt portékákat pedig jótékony szervezeteknek továbbítjuk. 

A börze időpontja: 2012. november 27. (kedd) 16-18 óra 

Felajánlásaikat várjuk november 26-ig(hétfő) a Művelődési Házba 8-16 óráig! 

 

*** 

Tervezünk az Adventi Vásár napján, azzal egyidőben, az iskola udvarán egy csere-bere jellegű börzét is, ahová min-

denki elhozhatja, árulhatja, elcserélheti - ahogy tetszik - a kinőtt, nem használt, nem tetsző dolgait, gyerekek játékait 

stb. Ez a vásár nem jótékony célú, minden portéka olyan áron cserél gazdát, ahogy a felek megegyeznek. Bővebben a 

novemberi Krónikában. 
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SPORTHÍREK  2012/13-as bajnokság 

5. forduló 2012.09.16. Bátaapáti-Sióagárd 1:2 (1:1) 

Bátaapáti: 80 néző, Vezette: Bíró R. 

Sióagárd: Szegletes – Czinege, Orosz, Simon J. (Hosszú), Győr-

fi Sz. (Vajda) – Horgos (Horváth P.), Tóth F., Domokos, Brill – 

Kész, Tóth A. (Zsinkó), 

Edző: Szabó Tibor 

5. perc: Tóth A. megzavarta az apáti védőt, aki középre fejelte a 

labdát a 16-on belülre, Kész jól érkezett és 7 m-ről a jobb sarok-

ba lőtt. (0:1) 

33. perc: A hazai támadó jól ugrott ki a jobb oldalon, az alapvo-

naltól 1 m-re 10 m-ről középre lőtte a labdát, amely Orosz sar-

káról vágódott a hálóba. Öngól (1:1). 

49. perc: A csereként beálló hosszú a térfelünk közepéről mint-

egy 30 m-ről jól indította a jobb oldalon kiugró Tóth A-t, aki a 

16-os sarkáról a hosszú sarokba lőtte a labdát. (1:2) 

Góllövők: Kész, Tóth A. 

Jók: Szegletes, Orosz, Tóth F., Kész 

Összefoglalva: Csapatunk a gyorsan megszerzett vezetés után 

végig uralta a játékot, sokkal kevesebb hibával játszott és ha 

jobban kihasználja helyzeteit, nagyobb arányú győzelmet is arat-

hatott volna. 

Ifjúsági csapatunk: Magabiztos 4:0 (2:0) arányú győzelmet 

aratott, egy pillanatnyi kétséget sem hagyva afelől, hogy melyik 

a jobb csapat. 

Góllövők: Szabó B. (3), Győrfi A. 

 

6. forduló 2012.09.23. Sióagárd – Zomba 4:0 (2:0) 

Sióagárd: 130 néző Vezette: Éreth 

Sióagárd: Szegletes – Katona (Czinege), Orosz, Simon J., Győr-

fi Sz. (Tarlós) – Horváth P., Tóth F. (Sólyomvári), Hosszú 

(Vajda), Brill – Kész, Tóth A. (Répás) Edző: Szabó Tibor 

11.perc: Brill jól ment el a balszélen az alapvonalról középre 

adott és a középen érkező Tóth A. a kapu közelébe talpalta a 

labdát. (1:0) 

31. perc: Hosszú 30 m-es szabadrúgásból a bal alsó sarokba 

bombázott. 

77. perc: A zombaiak csatárát kezezés utáni 2. sárgával kiállítot-

ta a játékvezető. 

84. perc: Czinege jól indította a jobb szélen Tóth F-t, aki kb. 10 

m-ről a jobb sarokba lőtt. (2:0) 

85. perc: Ismét Czinege indította a jobb oldalon kiugró Vajdát, 

aki szépen emelte át a kapus felett a labdát a jobb fölső sarokba. 

(3:0) 

86. perc: Horváth P. visszahúzásért megkapta a 2. sárga lapját és 

a játékvezető őt is kiállította. 

Góllövők: Tóth A., Hosszú, Tóth F., Vajda 

Jók: Orosz, Tóth F., Kész, Tóth A. 

Összefoglalva: Gyorsan megszerezte a vezetést csapatunk a 

listavezető ellen. A későbbiekben is irányította a játékot és fo-

kozatosan felőrölte az ellenfelet, amely a mezőnyben egyenlő 

ellenfél volt, de gólhelyzetet alig tudott kialakítani. Az ilyen 

nagy arányú győzelem is megérdemelt. 

Ifjúsági csapatunk: 4:4 (0:2) arányú döntetlent ért el úgy, hogy 

az ellenfél már 4:0-ra vezetett. Az utolsó 5-6 percben 3 gólt rúg-

tak a fiatalok és némi szerencsével még a mérkőzést is megnyer-

hették volna. 

Góllövők: Sümegi (3), Szabó B. 

 

7. forduló: Dunakömlőd – Sióagárd 2012.09.30. 2:4 (2:2) 

Dunakömlőd: 50 néző, Vezette: Mészáros 

Sióagárd: Szegletes – Dombi (Sólyomvári), Orosz, Domokos, 

Czinege – Katona, Tóth F., Hosszú, Vajda (Tarlós)- Kész, Tóth 

A. Edző: Szabó Tibor 

10.perc: Hosszú eladta a félpálya környékén a labdát, az ellenfél 

támadója megindult a bal oldalon és a jobb fölső sarokba lőtt. 

(1:0) 

14. perc: Hosszú jobb oldali szöglete a védőkről Tóth A. elé 

pattant és 5 m-ről a jobb alsó sarokba gurított. (1:1) 

33. perc: Egy hosszú indításra Szegletes bizonytalanul jött ki, a 

dunakömlődi támadó elvitte mellette a labdát, jobbról középre 

emelt és a szabadon lévő játékostársa az üres kapuba emelt. 

(2:1) 

44. perc: Kész 25 m-es szabadrúgásból nagy gólt lőtt a bal alsó 

sarokba. (2:2) 

53. perc: Domokos jól emelt a 16-nál kiugró Tóth A. elé, aki az 

5-ről a bal sarokba fejelt. (2:3) 

90. perc: Hosszú 30 m-es szabadrúgásból középre lőtte a labdát 

és a befutó Domokos szinte az alapvonalról fejelte a labdát a 

rövid fölső sarokba. (2:4) 

Góllövők: Tóth A. (2), Kész, Domokos 

Jók: Orosz, Tóth F., Kész, Tóth A. 

Összefoglalva: A mérkőzés elején az ellenfél jól használta ki a 

védelmünk megingásait, így 2-szer is vezetést szerzett. A 2. 

félidőben azonban fokozatosan fölénybe került csapatunk és 

megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. 

Ifjúsági csapatunk: rosszul játszva sok hibát elkövetve 2:1 (2:0) 

arányú vereséget szenvedett egy megnyerhetőnek látszó mérkő-

zésen. 

Góllövő: Szabó B. 

Tudósító: Finta Mihály 

 

GYEREKSZÁJ 

Nekünk embereknek adatott meg a kommunikáció 

legnagyobb ajándéka: a beszéd. Nem születik velünk ez 

a tudás, hanem gyerekkori környezetünkből, szüleinktől 

tanuljuk. Eljön az idő, amikor gyerekeink szájából ked-

ves, vicces mondatok hangzanak el. Érdemes ezeket 

megörökíteni, papírra vetni. Arra buzdítok minden szü-

lőt, hogy tegye ezt, és gyerkőcei legaranyosabb, legvic-

cesebb mondatait küldje el a muvhaz@sioagard.hu cím-

re, vagy személyesen is beadhatja a Művelődési Házba. 

Minden Krónikában párat megjelentetnénk, hiszen ezek 

a mondatok elröpülnek, örökítsük meg őket! 
 

Elsőnek írok egyet én: 
 

Luca lányom négy éves lehetett, Virágos Csillához 

mentünk beszerezni virágokat, földet, ezt-azt. Az égvi-

lágon nem találtunk senkit, kiabáltunk, mindent megtet-

tünk, hogy bejussunk. Luca a következő megállapítást 

tette: 

- Anya, szerintem mindenki a nejlonban van… 

mailto:muvhaz@sioagard.hu
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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 cím: Sióagárd, Kossuth u. 1.,  

email: muvhaz@sioagard.hu,         web: www.sioagard.hu 
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NAPLÓTÖREDÉKEK 
 

1943. március 7. vasárnap 
 

Odahaza valahol Magyarországon farsang van. Mi meg itt vagyunk 
Spitkiben. Délelőtt volt az orosz (ukrán) templomban vallás-erkölcsi ok-
tatás és általános feloldozás. Misét nem tud celebrálni, tartani a pap, 
mert amint mondja a pap, az oltár felszerelése egy árkász kocsin ma-
radt, amit nem tud, hogy hol van. A pap egy igen kedves ember, szim-
patikus és nagyon szépen beszélt. Most már másodszor, mert egy hét-
tel ezelőtt Kievben is Ő tartott oktatást. Felelevenítette bennünk az ott-
hon érzését még jobban.  

Az élelmezésünk pár nap óta elsőrendű minőségű, csak egy kicsit 
kevés, node istenem, hát háborúban vagyunk. Odahaza ma este biztos 
nem lencseleves volt a vacsora, de itt ez is nagyon jó volt. Majd jövőre, 
ha az isten hazasegít, eszünk jó húshagyói fánkot és túrós rétest. Bí-
zom az istenben, hogy ezt megengedi érnem. 

Mikor ezeket a sorokat írom éjfél előtt, távbeszélő ügyeletes vagyok, 
könnyű ez a szolgálat, mert egy elsőrendű német készülék van itt. Eh-
hez nem kell fejhallgató, mert csengőjeles. Éjszaka kell csak a szolgála-
tot adni, nappal, amikor a tiszturak itt vannak, nem kell. A vonal karban-
tartását a híradósok végzik. Az Apari Misi  - földim – lebetegedett és 
flektífusz (kiütéses tífusz)gyanúval kórházba került 40 fokos lázzal., én 
segítettem fel a teherautóra. Közvetlen együtt voltunk vele, néhány hét 
óta. 
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Tizedikén délután eljöttünk Spitkiből, 20 kilométerrel jöttünk visszafe-
lé és ott egy faluban elszállásoltunk éjszakára. Másnap reggel indultunk 
a vonatra Kiev egyik külső pályaudvarára. Reggel felvételezés volt, ami 
kielégítő volt. Különösen annak, aki élelmesebb volt. Egész nap vára-
koztunk, mire este 8 órára megjött értünk a szerelvény. Beszállás után 
hamarosan el is indultunk és reggel 4-kor érkeztünk Korosztyenbe. 
Nagy állomása van ennek a kis  ukrán városnak. Az állomás épülete 
szép tiszta és teljesen sértetlen. Itt aztán ezredenként úgy ahogy elosz-
tottak bennünket, de a mi ezredünket nem olvasták és még kettőt vagy 
hármat sem. Így aztán vártunk utoljáig, de aztán minket is elirányítottak.  

Érdeklődtünk aztán, hogy miért nem olvastak minket? Azt mondták, 
hogy mi már leváltott ezredként szerepeltünk, ez tényleg így is volt janu-
árban, de aztán minden másként lett. Innen egy faluba lettünk irányítva 
(a hó már olvadt), másnap délután vissza kellett menni a városba, 
Korosztyenbe, hogy majd másfelé megyünk, de újra oda mentünk visz-
sza. Ma pedig idejöttünk ebbe a Chodaki nevű faluba. 

Azt mondanom sem kell, hogy a pár napi huzavona után az élelme-
zésünk rendetlenné vált. Tisztünk egyáltalán nincs, így aztán olyanok 
vagyunk, mint a gazdátlan kutyák. Hogy mi lesz a sorsunk, nem tudjuk, 
de valahogy csak lesz. Itt, ahol el vagyunk szállásolva, együtt lakunk a 
hazaiakkal. Elég jó népek, emberek – főleg az asszonyok – laknak.  

Az asszonyok még fonnak, de otthon öreganyám azt mondta, hogy 
húshagyó után nem kell a rokka. A rokkájuk egészen más, mint a mienk 
otthon. De a kendert nagyon vékonyra tudják ereszteni. Erre már szövő-
szék is van és szép szőtteseket is lehet látni. 

         

 Írta: Fejős János 
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