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Páli György mellett az iskola meghatározó személyiség volt a II. világháború után Harcon.

Először helyettesítőként kezdte itteni pályafutását. 

vállalta fel nem csak a tanítást, hanem a község teljes kulturális életét.

művelődési ház igazgatója is.  Sokat tett azért, hogy a falu földműv

állattenyésztési témájú előadásokat szervezett. Az egészség fejlesztése érdekében a vöröskeresztes 

előadók rendszeresen világosították fel a lakosokat, de Páli György példáját követve a színjátszás is 

tovább vitte. 1961-től a helyi iskolát kezdték visszafejleszteni. Először a f

tagozatot Sióagárdra helyezték át. Így került vissza Doszpod János szülőfalujába, Sióagárdra.  

tanított Harcon, a tűzoltó testület pénztárosa és a 

visszahelyezéséig. Nyugdíjazásáig Si

mai napig. 

 

Doszpod Doszpod Doszpod Doszpod JánJánJánJánosososos    

mellett az iskola meghatározó személyiség volt a II. világháború után Harcon.

Először helyettesítőként kezdte itteni pályafutását. Majd az 1950-as évektől ő 

vállalta fel nem csak a tanítást, hanem a község teljes kulturális életét. Ő volt ekkor az 

művelődési ház igazgatója is.  Sokat tett azért, hogy a falu földművesei fejlődjenek, kertészeti és 

ú előadásokat szervezett. Az egészség fejlesztése érdekében a vöröskeresztes 

előadók rendszeresen világosították fel a lakosokat, de Páli György példáját követve a színjátszás is 

től a helyi iskolát kezdték visszafejleszteni. Először a felső tagozatot, majd az alsó 

tagozatot Sióagárdra helyezték át. Így került vissza Doszpod János szülőfalujába, Sióagárdra.  

a tűzoltó testület pénztárosa és a falu utolsó tanítója volt

visszahelyezéséig. Nyugdíjazásáig Sióagárdon tanított, annak a falunak is megbecsült díszpolgára a 

mellett az iskola meghatározó személyiség volt a II. világháború után Harcon. 

ő és felesége, Emma 

Ő volt ekkor az iskola és 

esei fejlődjenek, kertészeti és 

ú előadásokat szervezett. Az egészség fejlesztése érdekében a vöröskeresztes 

előadók rendszeresen világosították fel a lakosokat, de Páli György példáját követve a színjátszás is 

első tagozatot, majd az alsó 

tagozatot Sióagárdra helyezték át. Így került vissza Doszpod János szülőfalujába, Sióagárdra.  12 évet 

falu utolsó tanítója volt az iskola 

óagárdon tanított, annak a falunak is megbecsült díszpolgára a 


