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A képviselő-testület döntéseiről

ADVENT IDEJÉN

Az elmúlt hónapokban a képviselő-testület a korábbiaknál is
sűrűbben ülésezett és számos fontos döntést hozott.
Több pályázat benyújtására is sor került. A képviselők döntöttek
a település központjában kialakítandó helyi piacra, valamint a
Községháza már elkészült utcai homlokzatához hasonlóan történő felújításának folytatására pályázat benyújtásáról. A piac kialakítása érdekében telekrendezési eljárást is kezdeményezett az
önkormányzat. Ehhez kapcsolódóan egy másik pályázat sikere
esetén köztéri szobor készülne Szatmári-Juhos László szobrászművész tervei alapján, mely egy mindennapos viseletben portékáját kínáló sióagárdi piacos asszonyt ábrázolna.

Advent idején kicsit máshogy készülődünk, takarítunk,
díszítjük a házunk táját, valahogy jobban esik a munka,
mint az év bármelyik más szakában. Az is igaz, hogy szenteste vagyunk a legfáradtabbak, de még ez is olyan jól tud
esni!
Falunkban is sűrűsödtek a programok az év végére, sok
olyan esemény történt, ami a karácsony közeledtét jelezte.
Kezdjük a mézeskalácssütéssel. Az asszonyklub segítségével sok díszítési praktikát megtanultak azok, akik eljöttek,
Mancsi Andi pedig a gyerekeket bűvölte el a fehér cukormázas díszítéssel.
Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

KEDVES SIÓAGÁRDIAK!
Közeleg a karácsony, amire készülődve, az adventi időszakot éljük. Ilyenkor
mindenki számba veszi szerettei sorát, tervezget, hogy miként tölthetik együtt
az ünnepeket, milyen legyen a családi összejövetel. Fontos az asztalra kerülő
ételek sora, fontos a meglepetés, az ajándék, mellyel kifejezhetjük annak, akit
szeretünk, hogy mit jelent nekünk.
Mindenkinek mást jelent készülni a karácsonyra. Józsefnek és Máriának az
igen kimondását, elfogadva azt, hogy minden az Úrtól van. Hetek óta mindenféle programokon és rendezvényeken, óvodában, iskolában, közösségi
színtereken, munkahelyeken felgyulladnak az ünnepi fények.
Mindegyik ünnepségnek a lényege az, hogy valami többet szeretnénk, készülünk és várjuk, hogy megjelenjen a valóságban is. A szeretet az, ami közelebb visz egymáshoz bennünket, csökkenti, vagy legalább feledteti, a problémákat, felmelegíti a szívünket. A karácsonyra készülve kimondhatjuk, hogy a
kereszténység nem idegen az európai kultúrától, sőt annak meghatározója.
Kívánok minden kedves sióagárdinak szerettei körében áldott szent karácsonyi ünnepeket, és békés, boldog újesztendőt, sikereket a 2013. évben!
Háry János polgármester

Közös önkormányzati hivatal
Mint az ismeretes, 2013. január elsejétől a tizenhárom éve alakult körjegyzőség nem működhet tovább, mert Sióagárd a szekszárdi, Fácánkert pedig a tolnai járás része lesz. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve Sióagárd a
környező Harc, Medina, Kölesd és Kistormás községek önkormányzataival együttműködve Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal néven, kölesdi székhellyel új hivatalt hozott létre.
A megállapodást az öt község önkormányzata Sióagárdon, együttes képviselő-testületi ülésen, egyhangúan fogadta
el. A tárgyalások során az volt a vezérlőelv, hogy egyik település lakói se kerüljenek hátrányba a többivel szemben.
A tervek szerint Sióagárdon a jövőben is a hét minden munkanapján nyitva áll a hivatal, mely a jelenlegi ügyfélfogadási rend szerint fogadja az ügyfeleket.
Folytatás a 2. oldalon
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SIÓAGÁRDI KRÓNIKA
SIÓAGÁRDI ELISMERÉSEK
Szűcs Józsefné, Pál Ilona sikeresen pályázott a Magyar Kézművességért Alapítvány által hazai és határontúli magyar kézművesek,
tárgyalkotó népművészek, kézműves iparművészek számára meghirdetett ,,Betlehemi Jászol" pályázatra.
A csipkézett-fúrt karácsonyi és betlehemi mintás tojásdíszekkel
lehetőséget nyert egy olyan kiállításon való részvételre, ahol csak a
Hagyományok Háza, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által zsűrizett alkotások kerülhettek be.
A hivatalos kiállítás megnyitó december 12-én a Budai várban, a
Mátyás templom szomszédságában található Magyarság Házában
(Szentháromság tér 6.) lesz.

A pályázat válogatott anyaga 2012. december 13. és 2013. január 13. között tekinthető meg ugyanott.
Gratulálunk ehhez a komoly sikerhez!
MECÉNÁS DÍJ
Szekszárd város önkormányzata minden évben jutalomban részesíti azokat a diákjait, akik tehetségüket valamilyen
országos versenyen tudják kibontakoztatni és ott 1-3. helyezést érnek el. A tanulmányi és művészeti versenyek mellett a sportolók is részesülnek az elismerésekből.
Az idei évben Sióagárdról az alábbi tanulók Csillagné Szántó Polixénától az önkormányzat humán bizottságának
elnökétől vehettek át jutalmukat.
Straubinger Gréta
Varga Cecília

Fábián Luca
Farkas András

Takács Márk
Gratulálunk nekik ehhez a szép elismeréshez!

Közös önkormányzati hivatal
Az önkormányzat helyet biztosít a járási hatáskörbe tartozó ügyek intézésével kapcsolatban a járási ügysegédnek
is. Ez azt jelenti, hogy bizonyos járási ügyek esetében, meghatározott napokon a járás embere a sióagárdi hivatalban
felkereshető, átadhatóak a kérelmek, segítség kérhető tőle az ügyintézésben. Ennek részleteiről később tudunk tájékoztatást adni.
***
Búcsú
Egyúttal szeretném tájékoztatni a sióagárdiakat arról, hogy január elsejétől a Bogyiszlói Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzőjeként dolgozom tovább. Köszönöm a körjegyzőség élén töltött tizenhárom év alatt a munkánkhoz nyújtott támogatást, együttműködést és a kritikát is.
A hivatalban dolgozóknak, kollégáimnak és az önkormányzat dolgozóinak külön is köszönöm a munkámhoz nyújtott segítséget! Biztos vagyok benne, hogy a maradók továbbra is a legjobb tudásuk szerint, a település lakóinak boldogulása érdekében fognak dolgozni.
Az új kihívásokat tartogató munkához a közös hivatal vezetőjének és minden munkatársának sok sikert kívánok!
Kívánom, hogy a sióagárdiakért végzett munkában olyan sok örömöt leljenek, mint amennyi nekem jutott.
Megtiszteltetés volt Sióagárd jegyzőjének lenni!
Minden sióagárdinak áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok!
dr. Varga Katalin körjegyző
Köszönetnyilvánítás
A Sióagárdi Sport Egyesület ezúton is köszöni az egész éves támogatást! Külön köszönjük a Sióagárd Község Önkormányzata, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat segítségét!
Békés, áldott ünnepeket kívánunk!
Vezetőség
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SIÓAGÁRDI KRÓNIKA
A képviselő-testület döntéseiről
Pályázat készült továbbá a Kossuth utca 3. szám alatti
Civilház felújításának második ütemére, valamint a Művelődési Ház melletti „kisház” Hagyományok Házaként
történő kialakítására is. A sportolni vágyók igényeinek
jobb kiszolgálása érdekében a futballpályához kapcsolódó területen többfunkciós - tenisz, röplabda, tollaslabda pálya létesülne a pályázat sikere esetén.
*
A képviselő-testület elfogadta a járási hivatal kialakításával kapcsolatos, a kormányhivatallal kötött megállapodást. Eszerint az önkormányzat a járási ügysegéd munkavégzésére ingyenesen biztosít a járás számára egy irodát a
hozzá tartozó infrastruktúrával.

Döntés született arról, hogy Sióagárd csatlakozik a Siómenti települések részvételével kiadni tervezett lap előkészítő munkáihoz. Ehhez kapcsolódóan várjuk a településsel kapcsolatos tudományos és szépirodalmi munkákat,
írásokat, verseket, műveket, valamint a lapban megjelentethető rajzokat, fotókat.
*
A képviselő-testület támogatta a Sióagárd Jövője Alapítvány által felkarolt óvodai járdaépítés költségeit, egyúttal
köszönetét fejezte ki a széleskörű szülői összefogásért.
*
A helyi döntéshozók többször is tárgyaltak az iskola működtetéséről. Mint az ismeretes, jövő évtől minden iskola
állami fenntartásba kerül, míg az óvodák továbbra is önkormányzati fenntartásúak lesznek. Az állami fenntartás
mellett a helyhatóságok megvizsgálhatták, hogy képeseke az iskolák dologi költségeinek viselésére. A sióagárdi
képviselő-testület először szándéknyilatkozatban vállalta
a működtetés költségeit, később azonban – a részletszabályok megjelenését követően, - meg kellett állapítania,
hogy nem tudja átvállalni ezeket a költségeket az államtól. Ugyanakkor kinyilvánította, hogy a sióagárdi iskola
működéséhez ragaszkodik, továbbra is fontosnak tartja az
általános iskolai alsó tagozatos gyermekek helyben történő oktatását. A Sióagárdi Tagiskolát tehát január elsejétől
az állam fogja fenntartani és működtetni is, míg az óvodát
az önkormányzat.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy Csontos Judit
védőnőnket várhatóan egy évig a korábban már itt dolgozó szekszárdi védőnő, Broviacné Stallenberger Anita fogja helyettesíteni.
*
A testület 50.800 forint összegű támogatást nyújtott Tolna Megye Történelmi Atlasza megjelentetéséhez Szeri
Árpádnak.
A képviselő-testület felülvizsgálta a helyi adórendeleteket
és úgy döntött, hogy az adótételeket nem emeli meg.
*
A képviselők megismerték az önkormányzat összes épületeiben végzett munka- és tűzvédelmi szemle megállapításait, és döntést hoztak a hiányosságok megszüntetéséről.
Elkészült a jövő évi programterv is, melyben ismét kiemelt szerepet kap a Halfőző Verseny.
*
Részletes beszámolót hallgatott meg a testület a SIÓKÖZ
Sióagárdi Víz- és Csatornamű Kft. működéséről. Major
József ügyvezető beszámolt többek között arról, hogy az
idei évben , - a biztonságos szolgáltatás mellett - milyen
fejlesztéseket sikerült megvalósítani. Eszerint más rádiókapcsolatot építettek ki a Leányvári medence és a
vízműtelep között, melynek révén a medence vízszint
pontosan beállítható, nincs túlfolyás vagy leürülés. A
mintavételi közkutakhoz tolózáraknák építésére került
sor, mely kizárja a talajból a szennyeződés bejutását. A
szennyvíztelepi és a vízműtelepi kezelőépület karbantartását is megoldotta sok év után a helyi cég. A Sióköz Kft.
gondoskodott a III. kút felújításáról is, mely a vízbázis
biztonságát nagyban növelte. Ebbe a kútba új szivattyú is
került. Elkészült, - a képviselő-testület által meghatározott feladatként - a ravatalozó előtetőzete is.
*
A képviselő-testület döntött a vízdíjak inflácókövető, 4,2
%-os emeléséről.
*
A képviselő-testület döntött arról, hogy a hosszú évtizedek óta sikeresen működő Fecske Bábcsoportot ismét a
Művelődési Ház szakköreként működteti.
*
A Sióagárd Jövője Alapítvány kuratóriumának több
tagja is lemondott. A képviselő-testület megköszönte a
tagságáról lemondó Barsi Ildikó, dr. Fisi Istvánné, Simonné Finta Ildikó, Újvári Gábor, valamint a titkári tisztségről lemondó Felszegi Judit munkáját. A kihívásokat
továbbra is vállalta Rottler Anna elnök, valamint Málinger József és Felszegi Judit a kuratórium tagjaként. A
megüresedő helyekre a képviselő-testület által választott
új tagok: dr. Varga Katalin titkár, Kásler Cecília, Mancsi
Andrea és Szűcs Józsefné. A megújuló kuratórium munkájához sok sikert kívánunk!
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SIÓAGÁRDI KRÓNIKA
TÁMOP „Építő közösségek” nyitónap
December 1-én lelkes kis- és nagydiákokkal, szülőkkel, nagyszülőkkel telt meg a Művelődési Ház. A már sokat emlegetett, 2013. január
1-ével induló TÁMOP „Építőközösségek” szakkörsorozat nyitónapját, átadóünnepséget tartottunk.
A bevezető után minden egyes szakkör vezetője bemutatkozott, elmondta tényleges céljait, a szakkörök tematikáját. Beszéltek terveikről, az éves munka felépítéséről. Érdekes ismertetőjükkel, fotókkal, a közönséget is megmozgató játékkal közelebb vitték az érdeklődőket a választott művészeti ághoz.
A bemutatkozó rész után „műhelymunkák” kezdődtek. A különböző művészeti ágaknak előre kialakított asztaloknál kedvcsináló, az adott szakkör munkájához igazodó kis
foglakozás vette kezdetét. Itt a résztvevők közvetlenül beszélgethettek a vezetőikkel, tehettek fel kérdéseket nekik. Mivel advent idejére esett a megnyitó időpontja,
próbáltunk karácsonyváró hangulatot teremteni.
Az általános kézművesek asztalánál tobozból hóember készült, a leendő kreatív
kézművesek ajándékkísérő kártyákat készítettek. Ezalatt a citera szakkör asztalánál a
„Pásztorok, pásztorok” című dallal próbálkoztak a gyerekek (a Boci-bocin kívül). A fotósok különböző háttereket varázsoltak fényképek mögé, a népi kézművesek pedig
megismerkedtek az eszközökkel, amiket használni fognak az év során. A bábosok a
Fecske Bábcsoport bábjait húzhatták kezükre és egy-két szakmai instrukciót is kaptak.
Minden résztvevő jól érezte magát és izgatottan várja a januári kezdést.

ADVENT IDEJÉN
Váratlan vendégünk is akadt… egy egérke. Megállapítottuk, hogy jó ízlése van, de jövőre nem hívtuk meg. December 6-án eljött hozzánk a Mikulás, de előtte a Fecske Bábcsoport „bemelegítette” a gyerekeket. Fekete színházas darabjuk Némóról, a kis bohóchalról
szólt, izgalmakkal volt teli. A gyerekek olyannyira beleélték magukat a történetbe, hogy
bekiabálásaiktól lett teljes a darab.
Gyönyörű ezüstfenyő került a Művelődési Ház nagytermébe, Doszpod Jánosnak a
Kossuth utcából ezúton köszönjük a felajánlást! Viszont megért volna egy filmfelvételt,
ahogy a helyére került! Hotter Attila szerint még soha ilyen terebélyes fa nem állt még itt,
öten húztuk be, mint a répát a földből abban a bizonyos orosz népmesében. Végülis az ajtót
leakasztva, és egy vontatókötéllel egyenesbe állítva csodaszép fácska lett belőle!
A falu fája idén Pósz József Széchenyi utcai lakos felajánlása, igazán délceg fa,
köszönjük neki is! December 8-án este teltházunk volt annak ellenére, hogy behavazott. Talán ennek is köszönhető, hogy nagyon bensőséges hangulat teremtődött. Három
kiállítás nyílt meg ezen az estén, Rell Kata textilkép alkotó, Fetzer János fa dísz- és
használati tárgy készítő és az Általános Iskola Művészeti csoportjának képei töltötték
meg a falakat és a dísztermet. Az estet a Gagliarda Kamarakórus Adventi hangversenye
zárta, igazi ünnepi légkört varázsolva. Még két program áll előttünk karácsonyig, a kézműves készülődés és az adventi vásár, ami idén a szépszámú jelentkezőknek köszönhetően biztosan színes és forgalmas lesz.

Menetrend változás 2012.12.09-től

Forgalmi rend változás a Sió-hídon!
Forgalmi rend változásra hívjuk fel a
lakosság figyelmét. A Sió-hídon 2012.
december 1-től egyszerre csak egy
jármű haladhat át. A Leányvár felől
érkező járművek elsőbbséget élveznek, erre kihelyezett táblák is
felhívják a figyelmet.
Kérjük a forgalmi rend betartását!

Eladó savanyú káposzta!
Tavalyi minőség, tavalyi ár:
300Ft/kg
Schüller Ákos
Sióagárd, Kossuth u. 12.
0630/555-32-15

A Gemenc Volán Zrt. tájékoztatja utasait,
hogy a 689 sz. járatot, mely Szekszárd
autóbusz állomásról 20.15 órakor indul
Sióagárd Községházához,
5 perccel később, 20.20 órakor indítjuk.
A 692 sz. járatot, mely Sióagárd Községházától 20.35 órakor indul Szekszárd autóbusz állomásra, 5 perccel később,
20.40 órakor indítjuk
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SIÓAGÁRDI KRÓNIKA
INTERJÚ TARR GYÖRGY RESTAURÁTOR ÚRRAL
Decemberi riportunk rendhagyó módon készült. Többen tehettek
fel kérdéseket Tarr György restaurátor úrnak, akinek a Sióagárdi
templom belső falainak megújulását, megszépülését köszönhetjük.
A restaurátor úr több hónapon át lakott itt Sióagárdon, jelenlétéről a templom bejárati ajtajához támasztott biciklije árulkodott. A
riportban megmutatkozik a művész úr széleskörű ismerete és a
munkálatok kulisszatitkairól is megtudunk egy s mást.
HÁRY JÁNOS: Milyen hatással volt Önre a templomunk a munka során?
T. Gy.: 3000 m2, milyen hatással lehet? Gigantikus hatással volt rám.
Falusi templomként mindenképpen impozáns, egy katedrális, pláne
most, hogy elkészült. Ez a háromhajós klasszikus bazilikális rendszer,
ezzel a gyönyörű szentéllyel… Érdekes, hogy kívülről egy egyszerű,
neoromán stílus mutatkozik, belülről pedig a magyar szecessziónak
egy értékes példája. Amikor első nap ideérkeztem, azt éreztem, hogy
ezek a falak agyonnyomnak. Ezek a fekete-szürke koszos falak, mint
valami hatalmas sötét sírbolt, beborított. Minden erőmre és lelkierőmre szükségem volt, hogy ebből minél előbb kijöjjek. A rutin borzasztó
sokat jelentett, az hogy 20 év és sok templom áll már mögöttem. Az
ember elkezdi csinálni és akkor ez az érzés elmúlik. De az első élményem ez volt. Ahogy Krisztián atyának a paptársai mondták:
„barlangtemplomod van”. Az enyves festék télen megszívja magát
vízzel, minden por lerakódik rá, elszallonásodik, nyáron pedig amikor
kiszárad, elveszti víztartalmát, lepereg. Ez egy kémiai folyamat. Minden fehérje lebomlik egyszer, az enyv is. Régen a házakban is ilyennel festettek, azokkal a hengerekkel, masnis és pillangós mintákat pl.
Ez egy jól megdolgozott templom, ahhoz képest, hogy enyves festékkel festették, nagyon sokáig bírta, le a kalappal!

technikát bevetnie, ami érdekesebbé ill. értékesebbé tette az elkészült munkát?
T. Gy.: Az eredeti festés az egyfajta enyves festéssel készült, ez egy
szerves alapú festés, melynek kötőanyaga az enyv. Az enyves festék
előnye, hogy olcsóbb, gyorsabban és nagyon jól lehet vele dolgozni.
Akkoriban úgy gondolták, hogy egy templomfestés nem 100 évre szól,
hanem 20-25 évre. Ezt itt is követni tudtuk, az első festés 1907-ben
volt, erre megtaláltam a jeleket is, egy „Ralap 1907” feliratot a karzat
feletti nagy diadalíven. Ő volt valószínű a díszítőfestő. Aki a képeket
festette és magukat a figurális kompozíciókat, le lehet olvasni a freskókról. Aztán tudunk egy második festésről, ami az első festést hangsúlyozom - kiegészítette, az valamikor az 1920-as években történhetett, végül egy harmadik festésről is tudunk a 30-as években,
amikor a szentély mennyezetét festették újra. Nyilván annyira
elkormolódott, elpiszkolódott a gyertyák kormától, hogy erre szükség
volt. Itt utalok vissza arra, amit az előbb mondtam, hogy a templomok
festése általában 15-20 év, na most azóta , ahogy változott a társadalmi helyzet Magyarországon nagyon lelassultak ezek a dolgok, jó ha
egy templomfestés 40-50 évenként van. Én most általában II. világháború előtti festéseket szoktam helyreállítani.
A sióagárdi emberek szerették ittlétét és óvó figyelemmel kísérték
munkáját. Van-e olyan élménye ezzel kapcsolatosan, amit szívesen
megosztana velünk ma, amikor már minden a helyén van?
T. Gy.: Akitől én a legtöbbet kaptam, az Ildikóék - Barsiék - és a
Nagy Pistáék családja. Azonkívül nagyon sok alkalmi ismerős volt,
aki hozott süteményt, ezt-azt, a templombajáró „populációval” volt
inkább kapcsolatom, az utcán az embereknek köszöntem, szerintem
nem tudták, hogy ki is vagyok.

DR. VARGA KATALIN: Vannak-e követendő szabályok templombelsők díszítésére, ezek érvényesülnek-e a Sióagárdi templom
esetében, illetve vannak-e ettől eltérő sióagárdi sajátosságok, olyan
részletek, melyekre felhívná a figyelmet?
T. Gy.: A restaurálásnak szabályai vannak és törvényei, azoktól nem
lehet eltérni. Én felesküdtem a múlt védelmére, a műtárgy történetisége és hitelessége a legfontosabb. Ha attól én eltérek, már nem vagyok
restaurátor. Mikor én nekiálltam a sióagárdi templomnak, tudtam,
hogy azt kell helyreállítanom, ami ott eredetileg volt. A falakról az
összes mintát levettem, az összes kartont megrajzoltam, mindent A-tól
Z-ig, a fő tartóoszlopok kivételével. A kutatások során kiderült, hogy
azok eredetileg 1907-ben márványmintásak voltak. Az 1920-as festéskor, és ezt most megnyomom „lángvörös” volt a tartóoszlop, egy hevederszerű mintasorral. Mindaddig látszódott a nyomuk, amíg azt el
nem tüntettem. Igazából már úgy el volt koszolódva ez a szín, hogy
barnának látszott. Most képzeljük el, hogy én 2012-ben tűzvörösre
festem ezeket az oszlopokat… Kitört volna a palotaforradalom és
rögtön nem lennék ilyen rokonszenves ember. Hozzáteszem, az 1907es festés a legautentikusabb. Ha én ilyen harsány színnel festettem
volna be az oszlopokat, igazi vurstliszerű lett volna a templom hangulata.

Milyen szakmai kihívásnak értékeli a templom eredeti állapothoz
igazítását? Sikerült-e az elképzeléseit megvalósítani?
T. Gy.: Mindenképpen úgy indultam neki, hogy látom a végét. Egy
restaurátornak tudnia kell minden kérdésre válaszolni, olyan mint egy
orvos, mindenre kell hogy legyen receptje. Bármelyik pillanatban
felléphet valamilyen akut probléma és azt azonnal meg kell oldani. Az
eredeti elképzelésem szerint dolgoztam, úgy vittem végig a folyamatot, ahogy az elején elgondoltam. Mint egy Mozart szonátánál, minden
billentyűt le kell ütni ahhoz, hogy a mű teljes legyen. Ez itt is ugyanúgy működik. Én is eljöttem ide, körbefényképeztem a templomot,
tervek készültek. Nem műemlék a templom, ez mondjuk ebben az
esetben nagy könnyebbség volt, de néha visszaüthet ez a dolog, mert
vannak nem jóízlésű emberek, akik kárt is okozhatnak. A Műemlékvédelmi Hivatal jelenleg átalakulóban van, lehet mumus is, de gyakran
jó meglátásai vannak. Mivel nem műemlék a sióagárdi templom, az
egyházmegyétől, a püspökségtől kellett engedélyt kérni az egész munkára. Ezt még a Krisztián atya intézte.

SZŰCS JÓZSEFNÉ, PANNIKA: A templom világosabb lett, kellemesebb, vidámabb, olyan mintha megtisztult volna. Ez a színöszszeállítás honnan jött? Tud-e arról, hogy milyen volt régen, milyen
minták voltak?
T. Gy.: Az ún. restaurátori kutatás során, mindenre sor került, próbatisztításokat végeztem a falakon. Letisztítottam a piszkot és előjöttek
az eredeti színek. Minden ugyanolyan színűre került vissza, csak a
színek intenzitása változott. A lángvörös mondjuk átment egy fakóbb,
kellemes árnyalatú szintén vörösbe, erre csak egy festői szó van, a
pasztellhatás. A kékeket is visszafogtam egy kicsit, mert olyan kékek
Saját elképzelése szerint festette meg Szent Rita freskóját? Megvoltak, hogy ennél „kikebbek” már nem is lehettek volna. Egy visszarendítően megható számunkra az elkészült kép! Köszönjük! Mint
fogottabb, elegánsabb, pasztellesebb színvilágra törekedtem, az áltaművész és mint ember mit érez egy ilyen kép alkotása, illetve
lam használt mésztechnika finommá teszi a színek harmóniáját.
elkészülése idején?
KAJSZÁÉK: A restaurálás során kellett-e valamilyen különleges
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T. Gy.: Én magam katolikus vagyok, csak templomokban dolgozom,
kvázi testközelben vagyok a szentekkel, az teljesen nyilvánvaló. Ez a
kép a bejárat bal oldalán található, nem volt ott, én festettem egy hétfői délután. Az igazi művész a világtörténelem folyamán mindig feladatokat oldott meg. Pl. Raffaellonak is megmondta a pápa, hogy mit
szeretne erre a falra, ő pedig legjobb tudása szerint megoldotta. A
XIX. századtól van az, hogy a művészek önmaguknak festenek és
megpróbálják eladni műveiket. Kellett oda egy Szent Ritát festeni,
mert a szobor, ami ott volt, nem volt megfelelő, sem léptékében, sem
kialakításában sem esztétikai megjelenítésében. Én a Barsi Balázs
atyának Sümegen már festettem egy Szent Ritát, nyilván innen jött az
ötlet, hogy próbáljuk meg itt is. Én örülök, hogy tetszik az embereknek.

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA
OSZTERÉK: Melyik munkájára a legbüszkébb?
T. Gy.: A Váci Nagypréposti Palota emeletén található négy XVIII.
századi díszterem, négy egymásba kapcsolódó nagy helység, azoknak
a szintén XVIII. századi falfestésének a helyreállítására.
Hol él?
Budapesten születtem, jól szituált családból, II. kerületi úrigyereknek
számítok. Most Leányfalun élek a családommal egy hegy tetején a
Pilisben, gyönyörű kilátással. Ha nagyon szép az idő, ellátok a Mátráig, az 60-70 km. Látom a Dunát, a Szentendrei-szigetet, balra Vácot,
jobbra Gödöllőt.

FÁBIÁNNÉ JUDIT: Mit csinál szabadidejében?
T. Gy.: Olvasok, szeretem a hadtörténelmet a régi irodalmat, ShakesSIMON LÁSZLÓ CSALÁDJA: Mire emlékszik majd vissza szíve- peare a kedvencem. Mindent tudott az emberekről. Színész volt, költő,
sen, ha pár év múlva eszébe jutnak a Sióagárdon töltött hetek, a királynő részvényese stb. de egyszercsak letette a tollat, hazament
Stratfordba, gazdag kereskedőként, majdhogynem földbirtokosként
hónapok?
T. Gy.: A sok kedves emberre, végülis ez egy nagyon jó hangulatú végezte be. Utolsó 10 évében ki sem mozdult Stratfordból.
munka volt, nem próbáltak meg keresztbe tenni, kedvező volt mindvéHogyan látja ennek a szakmának a jövőjét?
gig a fogadtatás. Egy hölgy kérdezte csak, hogy miért lettek márváA képzőművészeti egyetemen a restaurátor tanszéken, képeznek festő
nyozva az oszlopok. Általában az emberek örülnek annak, hogy valarestaurátorokat. Évente általában 3-5 ember végez. Munka, feladat
mi felfrissül, megújul.
Na, és azt mondtam a konyhán a hölgyeklenne rengeteg, a jelenlegi restaurátor állománynak 150 évre lenne
nek, hogy a sióagárdi menza hírét elviszem. Megköszöntem nekik
elegendő munkája, csak éppen ahogy a kurucok mondták „ se pénz, se
százszor is. Összehasonlíthatatlanul jobb a menza, mint máshol.
posztó”. Elég a sötét helyzet.
KINCSES TIBOR PLÉBÁNOS ÚR: Mennyi erőt érez magában,
hány templomot szeretne még megfesteni?
T. Gy.: A sümegi Franz Anton Maulbertsch freskók restaurálása volt
szívem vágya, erre készültem gyerekkorom óta, de a Műemlékvédelmi
Hivatal gáncsoskodása miatt nem tudtam megcsinálni. A Sümegi
Plébániatemplom népszerű neve „A Rokokó Sixtusi kápolnája”.
Maulbertsch a XVIII. századi osztrák-német barokk festészet nagy
alakja, nincs hozzá hasonló. Magyarországon 18 helyen festett, ebből
a mai Magyarországonon kb. 10 maradt, templomokban, kastélyokban. Sümegen 2 templom van, az egyik a ferenceseké, ott van a Balázs
atya, a másik pedig a Plébániatemplom. Már két évtizede dolgozom a
ferenceseknek és a ferencesek főmérnöke vitt le kb. 10 éve a Balázs
atyához, azóta tulajdonképpen minden évben dolgozom neki valamit.
Az ő templomát is én festettem, az én terveim alapján készült. Hogy
hány templomot érzek még magamban? Még van erőm.
Mennyire veszi igénybe az egészségét ez a munka, a szélsőséges
körülmények?
T. Gy.: Hát, ez nem egy szanatórium. Michelangelo mondta, hogy a
falfestészet a legférfiasabb és legkeményebb munka a világon. Neki
nyugodtan el is hihetjük, aki hatalmas szobrokat faragott márványból,
és a Sixtusi kápolna mennyezetén szintén egyedül dolgozott. Az ő
nyaka annyira tönkrement, hogy a leveleit hónapokig csak felemelve
tudta nézni és elolvasni, a látóidegei annyira átalakultak. Mondjuk én
még nem tartok itt, de a nyakam néha beáll.

Ha lát egy rosszul felújított házat, reagál-e rá, el tud-e szakadni a
hétköznapokban a munkájától?
T. Gy.: Nem lehet elszakadni. A munkám a hobbim, nem tudok ettől
elszakadni. Aki képzőművész, az éjszaka is képzőművész. Ahogy
Napoleon mondta, hogy ő még pizsamában is császár.
KAJSZÁÉK: Nekünk, a mi templomunk a legszebb... hazánkban!
Az Ön által ismert magyarországi templomok sorában milyen
rangot képvisel a sióagárdi? Gondolunk itt a különleges színű mintasorra a falakon, a gyönyörű freskókra, a famegmunkálások mívességére - szószék, oltár fölött baldachin, stb.
T.Gy: A vidéki templomok sorában úgy vélem mindenképpen előkelő
helyet foglal el a sióagárdi, a falusi templomok szintjén pedig
százszázalékig, egészen különleges épület. Neoromán stílus, a belső
berendezése is különleges annak ellenére, hogy nem egykorúak. Vannak a tölgyfaberendezések, vannak az egyéb faragott berendezések,
oltárok, szobrok stb. A falfestészetről pedig úgy gondolom, hogy a
magyar szecesszió egyik érdekes példája, az európai art novo stílusnak
egy egészen érdekes és egyedi kialakítása, ami ebben a templomban
pregnáns módon érvényesül mint szín és mint formavilágában egyaránt.
A sióagárdi templomban is mint már említettem, enyves festéket használtak anno. Mivel az enyv fehérje, lebomlik, ha nedvességet kap
peregni kezd, vizesedik, átdunsztolódik, megszűnik festéknek lenni.
Na most én mindenképpen más technikával, más festészeti anyaggal
dolgoztam, ami megfelel a XXI. századi restaurátori elveknek is. Ennek alapja a mész, ami a legidőállóbb technika. Több százéves mészfestéseket ismerünk, amik nagyon jó állapotúak, úgyhogy én bízom
benne, hogy az általam elkészített festés is időtálló lesz.

Milyen megbecsülésben részesült eddig, állami, emberi?
T. Gy.: Semmilyenben. Sem az államtól sem az egyháztól nem kaptam eddig elismerést. Vácon a papok úgy hívnak egyébként, hogy a
„Váci egyházmegye udvari festője” ez egy idézőjeles cím, de ezenkíKöszönöm a beszélgetést!
vül… Fölterjesztettek sok állami kitüntetésre, de soha nem kaptam
meg. Egyházira meg még föl sem terjesztettek. Az is egyfajta elisme- T. Gy.: Én köszönöm, és minden kedves sióagárdi lakosnak boldog
rés, hogy soha nem kértek tőlem prezentációt, referenciát. Aki felhív, karácsonyt kívánok!
pontosan tudja, hogy ki vagyok és mit tudok.
Készítette: Fábiánné Málek Judit
Az emberektől viszont annál többet kapok. Ők kétszer örülnek nekem,
egyszer mikor jövök és egyszer mikor megyek. Nyilván amikor valami elkészül annak nagyon tudnak örülni, úgy mint itt. Ez általában a
vidéki templomoknál jellemző.
Visszajár-e korábbi munkái helyszínére? Pl. templombúcsúk alkalmával
T. Gy.: Nagyon ritkán. Nem nosztalgiázom. Van egy mondás, ami
szerintem nagyon találó:” A művész a legrosszabb anya, mert ahogy
megszüli gyermekét, rögtön újabb terhesség után vágyik.”
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SPORTHÍREK 2012/13-as bajnokság
13. forduló 2012.11.11. Mórágy – Sióagárd 3:4 (2:0)
Mórágy: 80 néző, Vezette: Csoboth
Sióagárd: Szegedi – Dombi (Sólyomvári), Brill, Simon J.
(Domokos), Páli (Répás) – Dusa (Vajda), Orosz, Hosszú, Horgos (Horváth P.) – Kész, Tóth A.
Edző: Szabó Tibor
14. perc: Védőink tehetetlenkedtek a 16-on belül és a vendég
támadó nyugodtan emelte az 5-ről a léc alá a labdát. 1:0
32. perc: Hazai támadás után a csatár szinte a szögletzászlótól
emelt a bal fölső sarokba. 2:0
49. perc: Orosz jól emelt középre és Kész a kapust megelőzve a
hálóba passzolt. 2:1
56. perc: Kész jól húzott el a bal oldalon, beadását Tóth A. a
jobb sarokba fejelte. 2:2
58. perc: Horváth P. futott el a bal oldalon, lapos beadását
Hosszú a 16-on belülről a kapu közepébe lőtte. 2:3
88. perc: Brill hosszú labdával ugratta ki Készt a bal oldalon,
aki lefutotta a védőket és a hosszú sarokba passzolt. 2:4
90. perc: Védőink ismét nagyot hibáztak és a keresztbe rúgott
labdát a hazai támadó a kapuba sodorta. 3:4
Góllövők: Kész (2), Tóth A., Hosszú
Jók: Szegedi, Brill, Orosz, Kész
Összefoglalva: Csapatunk játéka az 1. félidőben értékelhetetlen
volt, ráadásul egy gyengén játszó ellenféllel szemben. A 2.
félidőre összeszedték magukat a játékosok és szép akciókat
vezetve 10 perc alatt megfordították a mérkőzést. A játék azonban továbbra is akadozott, de így is biztos győzelem született.

Ifjúsági csapatunk: Gyenge játékvezetés mellett igen gyenge
játékkal kapott ki 2:0 (0:0)-ra, egy nagyon gyengén játszó ellenféltől.
14. forduló 2012.11.18. Sióagárd – Madocsa 0:3 (0:2)
Sióagárd: 130 néző, Vezette: Szommer
Sióagárd: Szegedi – Czinege, Brill, Domokos, Horgos – Horváth P. (Vajda), Hosszú, Orosz, Tóth F., - Kész, Tóth A.
Edző: Szabó Tibor
7. perc: A kaputól 20 m-re középről szabadrúgáshoz jutottak a
vendégek, védőink nem figyeltek és a támadó a jobb sarokba
lőtt. 0:1
36. perc: Horgos szabálytalankodott a 19-on belül, a játékvezető 11-est ítélt és Horgost kiállította. A büntetőt a sértett a jobb
sarokba lőtte. 0:2
90. perc: A sokat reklamáló Brillt a játékvezető kiállította.
95. perc: Szép támadás után a középen kiugró támadó a hosszú
sarokba lőtt. 0:3
Jók: Szegedi, Domokos, Tóth F., Orosz
Összefoglalva: A figyelmetlenségből gyorsan megkapott gól
alapvetően meghatározta a mérkőzés hangulatát és menetét. A.
36. percben adott 11-es és kiállítás pedig szinte kilátástalan
helyzetet teremtett. Csapatunk azonban 10 emberrel is támadott
és ha kihasználja nagy helyzeteit, akár meg is nyerhette volna a
mérkőzést. Így azonban” meg kellett elégednie” a 3. helyezéssel.
Ifjúsági csapatunk: Jó játékkal győzte le 4:1 (1:0) – re a jó
erőkből álló Madocsát. Góllövők: Sümegi (2), Szabó B., Tóth
A.
Tudósító: Finta Mihály

A 90 éves Apari Mihálynét, Bözsi nénit köszöntöttük
Apari Mihályné, Bözsi nénit Hámori Szabolcs alpolgármester és Leicz Péter köszöntötte
november 23-án, pontosan 90. születésnapján. Bözsi néni az alkalomhoz illően, ahogy ő
mondta „egy kicsit ünneplősebb ruhában” várt minket. Rögtön bele is vág a közepébe:
Dolgos élete volt, 12 éves kora óta Kajmádról járt napszámba, jó erővel áldotta meg a
Jóisten, bárkivel, még férfiakkal is elment volna versenyt kapálni.
Mikor férjét a frontra vitték, a Don-kanyarba, a legveszélyesebb helyre, három tehén,
két ló maradt rá és egy idős ember gondozása. Ő hajtotta a lovakat, ő is fogta be őket,
ekézte a kukoricát, egyszóval férfi volt a háznál. Fejős János „Naplótöredékeiben” is említve van a férje, ő volt „Apari Misi”, aki tífuszt kapott. Szerencsére hazatért, 75 éves korában halt meg.
Bözsi néni nagymamája Szakályba került, a szomszédos gróf halála után eladták nekik a
hintókat, olcsón. Bözsi néni annyira belejött a hintózásba, hogy ő „hurculta” az urakat
hintóval, akik a Tanácsnál dolgoztak. Egész életében vizet ivott, régebben az artézi kútról
hordták, ezzel főztek, mostak, ezt itták. A vízhordás külön munka volt.
Voltak olyan napjai, hogy hazaszaladt a „Bogárzóból” (ez egy legelő volt, ahol a
lóbagócsok nagyon lepték az ökröket) gyalog, megfejt az istállóban, futás a csarnokba,
gyorsan feltette a vacsorát, de még beszaladt előtte Szekszárdra, gyalog. Mindezt egy nap.
De olyan is gyakran előfordult, hogy Bonyhádra ment a piacra gyalog, fején egy kosár
gyümölccsel, hátán egy nagy batyu.
Egy lánygyermeket nevelt fel, egy lányunokája van. A kendertermelésről is mesélt. Amikor megvolt az aratás, akkor jött a
kendermunka. A kendert lekaszálták, bekévélték és vitték a „hótsárba”, a Janyai-szigetbe’ voltak ezek az ún. hótsarak, rengeteg
piócával. Két hétig ázott itt a kender, azután csapkodták, hogy jöjjön le a levele, majd hazahozták, „gerebenyezték”, és télen feldolgozták, szőtték, fonták. Bözsi néninek még mindig van vagy 10 m kendervászna.
Amíg nem volt Tsz, addig 10 hold földön gazdálkodtak, állatokkal foglalkoztak, aztán a Tsz-időben részesmunkát vállalt, majd
a TOTÉV-hez került takarítani, onnan ment nyugdíjba. Manapság szívesen néz TV-t, nem nagyon mozdul már ki.
Kedves Bözsi néni! Kívánunk Önnek jókedvet, egészséget, hogy 10 év múlva is köszönthessük!
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SIÓAGÁRDI KRÓNIKA

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Sióagárd-Fácánkert Községek körjegyzőségének ügyfélfogadási ideje
Hétfő:
ügyfélfogadási szünet
Kedd - Csütörtök: 8.00-12.00
13-16.00
Péntek:
8.00-13.00
Elérhetőség: Kossuth L. u. 9.
Tel.: 74/437-295
E-mail: sioagard@sioagard.hu
http://www.sioagard.hu

ORVOSI RENDELŐ
Cím: Kossuth u. 46.
Tel: 74/437-051, Tel: 30/929-5645
Horváthné Dr. Horváth Erika
Hétfő, kedd, péntek: 8.00-13.00
Szerda:
14.00-18.00
Csütörtök:
11.00-13.00
vérvétel: 8.00-11.00

VÉDŐNŐ
Csontos Judit
Tel: 20/426-7744, 74/437-022

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Székelyi Anikó Tel: 74/437-022, 74/443-825
Fogadóóra: szerda 10-12 óra

GYÓGYSZERTÁR
Cím: Kossuth u. 6.
Tel: 74/437-098
Hétfő, Kedd: 11-13 óra
Szerda: 16-18 óra
Csütörtök, Péntek: 11-13 óra

KÖNYVTÁR
Cím: Kossuth u. 2.
Vezető: Schüller Ákosné Hedi
Hétfő: 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

NAPLÓTÖREDÉKEK
1943. április 14. szerda
Ma délelőtt össze lettünk szedve negyvenes csoportokba, egy-egy vagonba ennyi ember fér el.
Az élelmezésünk az utóbbi napokban elég rendes volt. Új felszerelési lajstromok készültek és a
felesleges holmit menesztettük, az ukránoknak egy kis kajáért. Szegények úgysem tudják a ruhát
beszerezni. Ahol most vagyunk elszállásolva, nagyon jó népek, emberek laknak, különösen a háziasszonyuk nagyon szíves mindannyionkhoz, pedig kilencen vagyunk a háznál. Mégis van úgy, hogy
mindannyiunknak ad egy kis tejet. A Schmidt Jani szakaszvezető egyszer azt mondta neki, hogy én
vagyok az ő „zsenkája”, merthogy én főzök őneki is. Azóta mindig zsenkának hív és állandóan
jókedvű, jószívű mindannyiunkhoz. Félnek, ha elmegyünk, hogy meglátogatják őket a partrizánok,
mert a szomszéd faluba, ahol nincs magyar katonaság, már be-belátogattak kisebb bandák. A múlt
éjjel járőrbe kellett mennünk egy ilyen faluba, mondhatom nem nagyon tetszett, mert nem szeretném, ha most hazamenésünk előtt kerülnénk valami kelepcébe. Mert ah az Isten már megsegített,
hát akkor már szeretnék épségben hazakerülni.
1943. április 15. csütörtök
Január 10-e óta ma kaptam először postát, de sajnos nagyon rossz híreket kaptam. Szegény Pisti
(bátyám) sorsa felől szerettem volna hírt hallani. Most hallottam, de nem ilyet vártam. Sajnos meghalt. Az Isten nyugosztalja szegényt haló poraiban, sok elhunyt bajtársunkkal együtt, azokon a végtelen orosz mezőkön, földeken, amelyeket bejártunk.
Fejős István, szül. Sióagárdon 1907. december 7-én. Anyja neve István Anna, nős Fekete Évával,
gyermektelen, földműves, napszámos foglalkozású. 1942 áprilisában tartalékos honvéd rendfokozattal Bajára kapott behívót az ottani „árkász” alakulathoz. Ezzel az egységgel került ki az orosz
frontra.1942. október utolsó napja egyik éjszakáján a doni fronton az (179-esmagassági ponton)
műszaki zár karbantartása közben súlyosan megsebesült robbanó lövedéktől (dum-dum), tüdőlövést
kapott, néhány napi szenvedés után meghalt. Jekatyerinovka nevű orosz falucska „magyar” temetőjében lett eltemetve, 35 éves volt.
A hazamenésünk pár nappal eltolódott, húsvétra már sehogy sem érünk haza (nagyon hosszúak a
napok, hosszabbak, mint máskor kettő. De az Isten csak megsegít bennünket és szerencsésen hazaérünk.
1943. április 21. szerda
Még mindig Chodakiban vagyunk és koplalunk. Már két nap óta nincs kenyerünk és a hazamenésünk ideje is állandóan késik, tolódik. Mindig van egy dátum, de mire az ideér, akkor már másik
napra mondják. Így aztán csak vagyunk, egyik napról a másikra. Foglalkozás naponta két óra hoszszat van, ami csak játék, de már ezt is unjuk, az ember még szívesebben viselné ezt az idegőrlő
várakozást ha nem a húsvéti ünnepek közelednének. Azt hittük, hogy ezt a nagy ünnepet szeretteink
körében tölthetjük, de sajnos ez nem sikerült. Az időjárás most már nagyon jó, teljesen kitavaszodott – zöldellnek a fák és mi még mindig itt vagyunk.
1943. április 27. kedd
Húsvét vasárnap délután eljöttünk Chodakiból. Szegély „zsenka” őszintén megsiratott bennünket és mi tűrés tagadás, engem meg is csókolt. Délelőtt megvendégelt bennünket az ő szegényes
húsvéti ételéből, ami túróból, vajból, piros tojásból, kenyérből és kalácsból állt.
Délután indultunk és estefelé értünk ide Bardiba. Azóta itt vagyunk és ma délután megtudtuk, hogy
29-én este 8 órakor rakodunk be Korosztyenben. Megadták a szerelvényünk számát is. Most már
talán hazasegít bennünket az Isten. Más különösebb esemény nem történt az utóbbi hetekben. A
húsvéti ünnepek a körülményekhez képest elég kellemesen teltek el, majd talán az „agárdi” búcúst
már szeretteim között tölthetem. Engedje meg a mindenható.
1943. április 29. csütörtök
Itt vagyunk Korosztyenben, az éjszaka jöttünk, reggelre ideértünk és azonnal megkezdődött a
fertőtlenítés. Ez elég szaporán megy, most itt várakozunk a sétakertben. Szép idő van és kipihenjük
az éjszakai út fáradalmait. Ez a Kosrosztyen a békeidőben elég szép városka lehetett, mert most is
elég rendezett és tiszta. Végre elérkezett ez a várva várt nap is Igaz hogy elég hosszú, mert meg kell
várni míg az egész szerelvény népét lefertőtlenítik. Node ha nem is nagy türelemmel, de most már
kivárjuk, mer az eddigi várakozáshoz ez már semmi.
1943. április 30. péntek
Az este 8 óra óta vonaton vagyunk és 11 órakor indultunk el Koroszteyenből, de nem nagyon
haladunk, mert minden állomáson sokat állunk. Az idő elég szép. Eddig áthaladtunk NovográdVolinszkon és Sepetovkán. Majd Lavocsnera értünk, ez a Kárpáton túli határállomás-féle. Itt kisebb
díszszázad fogadott és a katonazenekar a „Szózatot” játszotta amikor megálltunk. Szívhez szóló
érkezés volt. Majd elindulva szinte lépésben átkeltünk a Kárpátokon és a történelmi Magyarország
e részén haladva Munkács, Ungvár, Csapon áthaladva Miskolc után Budapest.
1943. május 4. kedd
Tolnán vagyunk. Végre 11 hónap után ezt is megérhettük. Hála a mindenható Istennek, hogy
megérhettem a viszontlátást. De ez nem volt örömteli, ugyanis szuronyos katonák fogadtak bennünket és szinte csak pillanatokra lehetett üdvözölni a hozzátartozókat, közvetlenül nem lehetett érintkezni velük. Az állomástól a laktanyáig szuronyos katonák kísértek bennünket kétoldalról, mert
tífusz gyanúsak vegyunk. Ennek folytán huszonegy napig vesztegzár alatt leszünk (karantén) de hát
majd ez is letelik.
Ezzel a kis naplót lezárom, pedig amikor egyes sorait írtam, nem volt biztos, hogy be tudom fejezni.
Tolna, 1943. május 5.
Fejős János, őrvezető
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