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1918. augusztus 19.-én született a helyi kántortanító fiaként.

édesapja második felesége a rendkívül szegény körülményeik ellenére is vállalta taníttatását.

Édesapjához hasonlóan ő is kánto

tanítóként kezdte pályáját, több helyen is tanított, többek közt Zombán és Harcon is. Első 

kinevezett tanítói munkahelye Sióagárdon volt, ahová családjával együtt költözött.

A háborút és a hadifogságo

ban került haza. 

Tanítói munkáját Sióagárdon, majd Szekszárdon folytatta. Közben földrajz 

tanári diplomát is szerzett. 

Családjával 1957-ben költözött vissza Harcra. Innét járt

kulturális életébe is bekapcsolódott. A Művelődési Ház vezetőjeként műsorokat, előadásokat, 

kirándulásokat szervezett. Évtizedeken keresztül aktív közéleti tevékenységet végzett Szekszárdon is. 

Alapító tagja volt a Liszt Ferenc Pedagógus Kórusnak is.

Nyugdíjba vonulása után óraadóként tanította a sióagárdi és harci gyerekeket.

Tagja volt annak a civil szervezetnek, amely községünk önállóságáért küzdött. Munkájuk 

eredményeként Harc elszakadt Sióagárdtól, újra elnyerte köziga

lehetővé a falu későbbi látványos fejlődése.

helyi kirendeltséget több éven keresztül ő képviselte.

Életét az igazi néptanítókhoz híven élte le. Mindenkin segített, aki 

magánjellegű kérésben hozzá fordult.

 

Pető GyulaPető GyulaPető GyulaPető Gyula    

(1918(1918(1918(1918----2005)2005)2005)2005)    
 

én született a helyi kántortanító fiaként. Szüleit korán elveszítette, de 

édesapja második felesége a rendkívül szegény körülményeik ellenére is vállalta taníttatását.

Édesapjához hasonlóan ő is kántortanítói végzettséget szerzett. Ideiglenes helyettesítő 

tanítóként kezdte pályáját, több helyen is tanított, többek közt Zombán és Harcon is. Első 

kinevezett tanítói munkahelye Sióagárdon volt, ahová családjával együtt költözött.

A háborút és a hadifogságot ő is végigszenvedte. Ötéves oroszországi hadifogságából 1948

Tanítói munkáját Sióagárdon, majd Szekszárdon folytatta. Közben földrajz 

ben költözött vissza Harcra. Innét járt be Szekszárdra, de közben a falu 

kulturális életébe is bekapcsolódott. A Művelődési Ház vezetőjeként műsorokat, előadásokat, 

kirándulásokat szervezett. Évtizedeken keresztül aktív közéleti tevékenységet végzett Szekszárdon is. 

erenc Pedagógus Kórusnak is. 

Nyugdíjba vonulása után óraadóként tanította a sióagárdi és harci gyerekeket.

Tagja volt annak a civil szervezetnek, amely községünk önállóságáért küzdött. Munkájuk 

eredményeként Harc elszakadt Sióagárdtól, újra elnyerte közigazgatási önállóságát. Ezután vált 

lehetővé a falu későbbi látványos fejlődése. A Zombai Takarékszövetkezet egyik alapító tagjaként a 

bb éven keresztül ő képviselte. 

Életét az igazi néptanítókhoz híven élte le. Mindenkin segített, aki 

magánjellegű kérésben hozzá fordult. 

Szüleit korán elveszítette, de 

édesapja második felesége a rendkívül szegény körülményeik ellenére is vállalta taníttatását. 

Ideiglenes helyettesítő 

tanítóként kezdte pályáját, több helyen is tanított, többek közt Zombán és Harcon is. Első 

kinevezett tanítói munkahelye Sióagárdon volt, ahová családjával együtt költözött. 

t ő is végigszenvedte. Ötéves oroszországi hadifogságából 1948-

Tanítói munkáját Sióagárdon, majd Szekszárdon folytatta. Közben földrajz – biológia szakos 

be Szekszárdra, de közben a falu 

kulturális életébe is bekapcsolódott. A Művelődési Ház vezetőjeként műsorokat, előadásokat, 

kirándulásokat szervezett. Évtizedeken keresztül aktív közéleti tevékenységet végzett Szekszárdon is. 

Nyugdíjba vonulása után óraadóként tanította a sióagárdi és harci gyerekeket. 

Tagja volt annak a civil szervezetnek, amely községünk önállóságáért küzdött. Munkájuk 

zgatási önállóságát. Ezután vált 

A Zombai Takarékszövetkezet egyik alapító tagjaként a 

Életét az igazi néptanítókhoz híven élte le. Mindenkin segített, aki akár hivatalos, akár 


