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Karácsony 
 

Az unokáimnak mennyezetig érő karácsonyfája van, valami különleges fenyő, amely még gyertyaszentelő után sem hullajtja le a tüskéit. Tele csillogó, 

villogó díszekkel, lámpácskákkal, szaloncukorral. Karácsony estéjén összegyűl a család, körülálljuk a fát, lekapcsoljuk a villanyt, szikráznak a csillagszórók, 

csengő csendül, és a családi vegyeskórus hangján megszólal a „Mennyből az angyal”. Aztán jön a keresgélés, az osztogatás, ajándékot mindenki talál.  

A pedagógus, meg népművelő fizetésből nem tellett ilyen dús karácsonyokra. A három gyerekkel sokkal szerényebben ünnepeltünk, de karácsonyfa min-

dig volt, és ajándék is jutott. 

Ma reggel a rádióban egy 101 éves ember emlékezett a régi karácsonyokra. Szinte félve írom le, mert már kis híján közhelynek számít, hogy azok a régi 

karácsonyok, bizony nagyon szegények voltak. Karácsonyfa sem volt mindig, és hát az ajándékok, azok más értékűek voltak, mint a mostaniak. Szerencsére 

az ajándék szeretet tartalmát nem lehet pénzen kifejezni. Valójában ajándék csak az volt, amit a körösztanyám hozott. Egy szem narancs, ha az nem volt, 

akkor alma, vagy néha Szent János kenyér. Ezt természetesen vissza is kellett adni. 

Ezt az ajándékot nagyon várta minden gyerek. Karácsony napján, nagymise után, vagy közvetlenül ebéd után jött a körösztanyám, kézenfogva vezette a 

komámat. Rendszerint a kíváncsiságtól űzve az utcaajtóban lestem, hogy mikor fordulnak be az utca végén. Amikor megpillantottam őket, uzsgyi, be a szo-

bába, és illedelmes várakozási állapotba helyeztem magam, mint ahogy az egy jó kisgyerekhez illik. A körösztanyám jó beszédes volt, a komám viszont 

rendkívül félénk, és leány létére nagyon szűkszavú. A komámasszonyok az ajándékokat kicserélték, elbeszéltek mindent, ami ilyenkor illett, aztán – Isten 

vele komámasszony! – elbúcsúztak. Ez az ajándékozás az év folyamán háromszor ismétlődött karácsonykor, húsvétkor meg búcsúkor. A komaság a mi 

történetünkben nem is jelentett ennél sokkal több kapcsolatot. 
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5. oldal 

 
KEDVES SIÓAGÁRDIAK! 

 
Elérkezett december, amikor az év egyik legszebb ünnepét tartjuk, a karácsonyt. Ez az ünnep nem csak a ka-

tolikus hívő emberek ünnepe, hanem mindnyájunké. 

Jézus megszületett, ezzel a nagy eseménnyel a világ sorsában nagy változás állt be. Az Ige megtestesült, meg-

született a kisded, József és Mária az ő Jézuskájukkal immár család lettek. Vállalták mindazt, ami egy kisgyer-

mek felnevelésével jár, vállalták azt a felelősséget, azt a sok-sok áldozatot, lemondást, ami ahhoz kell, hogy a 

családban a gyermek növekedjék testben és lélekben. Nem fontolgat-

tak, hogy meg van-e    minden kényelem és anyagi javak a jóléthez, 

hanem a jövőbe tekintettek. Jézus vállalta szülei körülményeit, Mária 

Jézus sorsát, József pedig mindkettőjüket. 

   A szent család üzenete ma is aktuális. Minden családot a  szeretet, 

az egymás iránti elkötelezett szeretet határoz meg, tart össze. A kö-

zös áldozatvállalás azért, hogy a megszületett   gyermek biztonság-

ban legyen, a közös küzdelem a külvilággal egymásért. 

   Legyünk hát derűsek és bizakodók karácsony ünnepén, öltözzünk 

fel szépen, a lelkünket is öltöztessük fehérbe, a feldíszített karácsony-

fa alatt öleljük magunkhoz szeretteinket, és a szépen terített ünnepi 

asztalt lengje körül a szeretet, amely soha nem fogy el, bármennyit is 

adhatunk belőle.   
 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményes, boldog újesztendőt kívánok  

valamennyi Sióagárdi embernek:! 
 

Háry János polgármester 
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LELKI ÚTRAVALÓ 
 

Emberi gyarlóságaink közé tartozik, hogy gyakran fennakadunk a külsőségeken. Ennek következményeként 

rejtve marad a dolgok és események belső arca, igazi lényege. Ez történik sokszor karácsony ünnepével is. Elgyö-

nyörködünk a gyertyafényes karácsonyfában, az alatta kezünkbe simuló ajándékokban, az arcokon felragyogó ünnepi 

örömben. Anélkül, hogy ezeket a jelenségeket leértékelném, félő, hogy megfeledkezünk karácsony igazi üzenetéről, 

amit az evangélium ebben az egy mondatban foglal össze: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta 

érte. Ez az Isten legnagyobb karácsonyi ajándéka, ezt kell, elfogadni a szeretet üdvözítő mozdulatával, nem csak egy 

két napig, hanem az esztendő minden napján. 
 

Az a körülmény, hogy Jézus kisdedként jött a földre, arra is figyelmeztet, hogy az isteni szeretet csak azok-

ban fejti ki áldásos hatását, akik ezt a gyermeket a szeretet mozdulatával magukhoz ölelik. Csak azok emelked-

nek a szeretet magasságába, akik befogadják Jézust az életükbe. Önként, szabadon, a józan értelem kitárulkozásával. 

Lassan mindenki előtt nyilvánvalóvá válik, hogy nem az értelem izmosodása, hanem a szív nemessége, szeretetbe 

öltözködése jelenti emberség jövőjét. A tudós ember lehet gonosz, csak a szeretet embere lehet igazán jó. A vezető 

ember lehet buta, csak a szeretet embere lesz igazán értékes. A technikai 

kultúra sírásója lehet az emberiségnek, csak a szeretet kultúrája, a szív 

nemessége garantálja jövendőnket. 
 

A téli égbolton nem ragyog szivárvány, de hétszínű hídja ott tündö-

köl mindazok szívében, akik befogadják Jézust az életükbe. Megtisztult 

szívükkel meghallják az angyali szózatot: Menjetek Betlehembe! A betle-

hemi jászol, a betlehemi istálló a mi Noé bárkánk, amely a több szeretet 

útján, a mi közreműködésünkkel szeli az isteni szeretet tengerét, és bizto-

san megérkezik az emberség csúcsát jelentő Ararát hegyére. 

 

ÜNNEPI MISEREND 

December 24.-én kedden: 24.-óra éjféli mise. 

December 25.-én szerdán: 10.-óra karácsony Jézus születése.  

December 26.-án csütörtökön: 10.-óra Szt. István diakónus első vértanú.  

December 27. én pénteken: 17.-óra Szt. János apostol és vértanú mise végén boráldás!  

December 28.-án szombaton: 17.-óra aprószentek. 

December 29.-én vasárnap: 10.-óra Szent Család vasárnapja mise végén családok megáldása.  

December 31.-én kedden: 15.-óra Szt. Szilveszter pápa év végi hálaadás.  

Január 1.-én szerdán: 10.-óra Szűz Mária Isten Anyja újév.  

 
Minden kedves sióagárdi léleknek békés szent karácsonyt és áldott újévet kívánok! 

 
Kincses Tibor 

Plébános 

Simon Ágnes: Karácsonyi képeslap 
 

 A házak ablakában távoli fények  Fenyőkből árad a reménység illata, 

 Átölelik hóarcát a didergő télnek.  Bútok és gondotok ne legyen már soha! 

 Csillagszóró szórja nevető sugarát,  Mézízű üzenet az ünnepi kalácson: 

 Szikrázik tőle a kristályos jégvirág. Szép legyen, jó legyen az idei karácsony! 

 

Áldott, békés, szent karácsonyt kívánunk  
minden kedves vendégünknek és az egész falunak! 

 
A konyha dolgozói 
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ADVENT IDEJÉN 
 

Az adventi koszorún már két gyertya ég, hó is esett a héten, igaz hogy csak mutatóba, de mégiscsak reményt adott  

arra, hogy idén talán fehér karácsonyunk lesz. 

A reggelek már igazán fagyosak, de a gyerekek mindennek tudnak örülni, iskolába menet jókat „pipáznak-füstölnek” a leve-

gőbe, útjukon a pocsolyákon jég nem marad.   

Karácsonyra hangolódva az elmúlt hetekben két kézműves foglalkozással várta az érdeklődőket a Művelődési Ház.     

Gulyás Éva, a TÁMOP „Építő közösségek” Általános kézműves szakkörének vezetőjének segítségével készültek itt merített 

gyertyák, karácsonyfa- és asztali díszek és még sok-sok olyan ötletet láthattunk, ami otthon is könnyen megvalósítható. 

Say Kati irányításával pedig jópár csuhéangyallal, gazdagodott a falu. 

Messze Lappföldről eljött hozzánk a Mikulás is. A Fecske bábcsoport mesedarabjait nagy tapssal köszönték meg a gye-

rekek, a Mikulásnak pedig torkuk szakadtából énekeltek, hogy mielőbb idetaláljon.  

Önként jelentkezőből sem volt hiány, egymást követték a versek-énekek, talán a mindennapi német nyelvoktatásnak is 

köszönhető, hogy három német verset is hallhattunk. A Mikulás szerencsére minden nyelven ért és beszél, illedelmes 

„Danke schön”-nel köszönte az előadásokat és minden gyerkőcnek jól megtömött csomagot nyomott a kezébe. 
  

A szentestéig még tartogatunk néhány szívet melengető programot, a Gagliarda Kamarakórus hangversenyét, az adventi 

vásárt, az iskolások karácsonyi műsorát, reméljük mindegyik esemény számos érdeklődőt vonz majd és meghitt hangulatban 

telik.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megköszönve mindazok segítségét, akik az idei évben segítették a falu programjainak megvalósulását ,  

és mindazoknak, akik a programokon részt vettek, azokban örömüket lelték, 

valamint minden kedves Krónikaolvasónak boldog karácsonyt és békés új évet kívánok! 
 

Fábiánné Málek Judit 

 
SIÓAGÁRDI ELISMERÉSEK 

 
Örömmel kaptuk a hírt, hogy a jubileumi, 20. Országos Betlehemi jászol-kiállítás anyagának elbírálása során a szakmai 

zsűri Finta Mihályné sióagárdi hímzőt díjazásra javasolta. 

Pötyi néni fehér hímzéssel készült ünnepi terítőt, valamint „Mária kendő”-nek elnevezett, szintén fehér hímzéssel ké-

szült munkáját küldte el a neves versenyre. 

A pályázatra Szűcsné Pál Ilona is sikeresen nevezett, csipkézett, áttört és hímzett libatojásait szintén a kiállított 

munkák közt csodálhatjuk meg 

Az országos pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére, a díjak átadására – vagy annak kihirdetésére – december 13-án 

14h-tól Budapesten, a XI. ker. Bartók Béla út 29 sz. alatt található kiállító-teremben kerül sor. 

A kiállítás ugyanitt megtekinthető 2014. január 12–ig. 
 

Gratulálunk mindkettőjüknek a szép elismeréshez! 

Say Istvánné: Betlehem 

 
A FALU ÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZ KARÁCSONYFÁJA 

 
A falu karácsonyfáját idén Vígh Józsefné, Anikó ajánlotta fel a Zrínyi utca 9-ből,  

ezúton köszönjük neki a szép fenyőt! 

A Művelődési Ház fája Bucher János Rákóczi utcai lakos felajánlása,  

neki is köszönjük a szép gesztust! 
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Közös büszkeségünk… 

 
2013 nyarán a sióagárdi Óvoda és iskola részt vett az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés rendszerének gya-

korlati kipróbálásában, mely során átfogó szakmai ellenőrzést valósítottak meg az ellenőrök. Mi, akik valamilyen 

módon igénybe vesszük az oktatási intézményeink szolgáltatásait, elégedettek lehetünk, ezt alá is támasztja ez a 

szakmai akkreditáció. Nem csak elégedettek, de büszkék is lehetünk a Sióagárdon magvalósuló szakmai munkára.  

Minden szülőnek, nagyszülőnek fontos, hogy a gyermekeink magas színvonalú szakmai körülmények között fejlőd-

jenek, tanuljanak. A felülvizsgálat során a független szakértők egyértelműen kimondták hogy az Iskolánk és az Óvo-

dánk is megfelel a szülők ezen elvárásainak. 

Az Óvodánk… 

A sióagárdi óvoda szakmai programjának középpontjában a JÁTÉK áll, ez az óvodások számára a legfontosabb esz-

köz a fejlődéshez. E mellet kiemelt helyen szerepel a hagyományőrzés és az alapvető viselkedési szabályok megis-

merése és alkalmazása. Az ide járó gyerekek szeretik az óvónéniket, a dadusokat és összetartó közösséggé formálód-

nak.  

Az intézmény falain belül elérhető foglalkozás a karate, a hittan, a néptánc, az angol és a német nyelvoktatás. Az 

ide járó gyermekek körében kiemelt szerepet kap a tehetségazonosítás és a tehetséggondozás szakmai együttműkö-

désben a Trambulin Tehetséggondozó Alapítvánnyal. Szoros az együttműködés Horváthné dr. Horvát Erika családor-

vossal, valamint a helyi védőnővel is. 

Az óvodánkba járó gyerekek versenyeken vesznek rész és sikeresen szerepelnek mesemondásban, rajzolásban. 

Nekem elképesztő boldogságot jelent az az érzés, hogy a gyermekeim imádnak a sióagárdi óvodába járni. Ezt az a 

történet is alátámasztja, amikor a férjem elment egyik alkalommal Sebiért az óvodába 4 óra körül, hogy kicsit koráb-

ban haza hozza és a kisfiúnk szemrehányóan kérte menjen haza, mert ő még maradni szeretne. 

Pekari Bernadett, Singlár Panna édesanya is hasonlóan vélekedik az óvodáról, mivel 

Detti tanítóként dolgozik Szekszárdon véleménye szakmailag is helytálló: 

"Anya, holnap is menjünk óvodába!" A szülőnek nagy megnyugvás, ha a gyerekétől 

ezt hallja. Panni szeret óvodába járni. Ami nekünk szülőknek fontos még, az az óvó 

nénik által kialakított nyugodt, szeretetteljes légkör, valamint a hagyományok tiszte-

lete és ápolása. 

Az iskolánk… 

„Kis létszámú osztályban a tanító nem tudja elkerülni azt, hogy a lemaradókat fej-

lessze és a tehetségeket tovább gondozza.”  

Kapcsolódva az óvodai szellemiséghez még mindig fontos az iskolánkban a játék, 

játékosság, a játszva tanítás. Az iskolavezető asszony (Pannika) így fogalmazta meg 

az alsó tagozatos oktatás fő célját: 

„A tanítói munka lényege, hogy a tanulók számára biztosítsuk azt, hogy képessé váljanak önállóan megszerezni a 

szükséges tudást.” 

Az nemzeti oktatási irány szerint a Nemzeti alapterv biztosítja az egységes oktatást, az azonos tankönyvek haszná-

latát és követelmények szintjét. Ezek alapján minden magyar iskolában egységes oktatás valósul meg. Az általános 

iskola alsó tagozatában az alapok elsajátítása a fontos. A Sióagárdról Szekszárdra beíratott felső tagozatos gyerme-

kekről bátran mondhatjuk, hogy jól helyt állnak, mely az igazi mércéje a helyi oktatásnak. 

Az iskolánk egyik erőssége a művészeti oktatás, a német nyelv tanítása, de van tánctanítás, hitélet oktatás, biztosí-

tott az úszás, és a mindennapi testnevelés.  

Szakkörök helyett ma irányított foglalkozások vannak a gyermek és szülő szabad választása szerint. Ezek a színját-

szás, az olvasó szakkör, énekeljünk együtt németül, ügyes kezek foglalkozások. Iskolás gyermekeink gyakran járnak 

színházba és a kiemelkedő tanulókat a pedagógusok felkészítik szakmai versenyekre is. Azonban nagyon fontos az 

egyensúly megtartása, nem mehet az alapismeretek megtanulásának rovására a tehetséggondozás. 

A Garay Iskolából hallottam vissza, szülőktől, pedagógusoktól, hogy a sióagárdi gyerekekkel nagyon jól járt az 

iskola, mert nagyon tisztelettudóak, okosak, így jó példát mutatnak a többi kisgyereknek és könnyen veszik az akadá-

lyokat. 

Tanítói értékelés szerint a helyi szakemberek gazdag módszertannal valósítják meg óráikat, felkészültek és kiváló-

an alkalmazkodtak a kis létszámú oktatási formához ebből a gyermekeink számára előnyt kovácsoltak. 
 

Legyünk hát mindannyian büszkék, fogjunk össze és támogassuk az itt dolgozó szakembereket és  

higgyünk abban, hogy kis települési szinten is van kiváló minőségű közoktatás és köznevelés.  

Szabó Zsófia 

édesanya 
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FELHÍVÁS 

 
Az utóbbi időben Hivatalukhoz több lakossági bejelentés is érkezett, miszerint településünk belterü-

letén egyre többször látni házak között, udvarokban, az utcákon rókát. 

 
A vad lakott területen való megjelenése miatt Hivatalunk kérte a Kormányhivatal Vadászati és Halászati Főosztá-

lyának, a helyi Vadásztársaság, valamint az illetékes rendőrkapitányság szíves segítségét, milyen eszközeink vannak 

ennek megakadályozására, visszaszorítására. 

 
Az illetékes vadásztársaság szakmai iránymutatásával Önkormányzatunk megrendelte a falu számára a rókacsap-

dákat, melyek segítéségével és a hivatásos vadász közreműködésével bízunk benne, hogy sikeres lesz a vadállatok 

lakott területen kívülre szorítása. 

 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fentiekkel kapcsolatos észrevételeiket Hivatalunknál szíveskedjenek meg-

tenni! 

Háry János polgármester 

Mézeskalács recept 
 
Végy két keverő tálat egyet a száraz és egyet a nedves összetevőknek. 

Az első tálban keverd össze az alábbiakat: 

1 kg finomliszt 

34 dkg porcukor 

1 kávéskanál őrölt szegfűszeg 

1 kávéskanál őrölt fahéj 

1 kávéskanál szódabikarbóna 

25 dkg margarin (bele kell morzsolni a fenti keverékbe) 

A második tálba keverd össze az alábbiakat: 

2 egész tojás 

2 tojássárgája 

2-2,5 dl méz (legjobb a vegyes virágméz) 

Az első tál tartalmát öntsd a tojásos méz keverékéhez. Ha simára gyúrtad, kiszaggattad 200 fokon kb. 2 perc 

alatt megsül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYEREKSZÁJ 
 

Az Oviban hallottuk a Mikulásünnepségen: 
 

Miután Emma átvette a Mikulástól a jól megérdemelt 

ajándékcsomagot, feltett a Mikulásnak egy kérdést: 
 

- Mikulás, hol hagytad a rémfarkasaidat? 

 
 



 
BARUTHI ADVENTI VÁSÁR 

 
 

Mikulás napján, Sióagárdot képviselve keltünk útra Baruthba az ottani adventi vásárra     5 fős kis csa-

patunkkal, élen Tornóczki Ákossal, aki mint sofőrünk kellemesen szórakoztatta az utazás alatt a csapat női 

tagjait, köztük Ambrus Pálné Ági nénit, Kásler Cecíliát, Simon Esztert és jómagamat, Fodorné Klein Bri-

gittát. A jó időjárásnak és tapasztalt sofőrünknek köszönhetően délután 14 órakor megérkeztünk Baruthba, 

ahol a németektől már megszokott kedvességgel fogadtak bennünket. A kipakolást követően és az általunk 

vitt ajándékok átadása után az estét Rolf és Liliana házánál töltöttük, ahol a finom vacsora után humoros 

mikulás műsorral kedveskedtek nekünk, és a mikulástól nem csak mi, hanem a sióagárdi óvódásaink és is-

kolásaink is nagyon sok ajándékot kaptak, melyeket nagy szeretettel gyűjtöttek össze előzőleg részükre. 

Az utazás fáradalmait kipihenve keltünk útra szombaton egy kirándulásra Görlitzbe, melynek része 

volt egy sörgyári látogatás a LANDSKRON sörgyárban, természetesen sörkóstolóval egybekötve, továbbá 

egy finom ebédet is elfogyasztottunk a gyár bemutatótermében. 

Ezt követően a helyi adventi vásárba mentünk körülnézni, ami teljes hangulatával nem kis mértékben a 

karácsonyt és az azt megelőző készülődést idézte. E csodálatos élményt már csak az esti vacsora fénye 

emelte, amit egy 2 hónappal korábban a baruthi - sióagárdi kapcsolat tiszteletében foglaltak le Bautzenben 

a Nikopolis nevű görög étteremben, hogy egy nagy társaságban német barátainkkal közösen tölthessük el 

az estét. Az este itt is - mint összességében az itt eltöltött napok mindvégig - nagyon baráti, vidám és jó-

kedvű hangulatban telt el. 

Vasárnap reggel aztán küldetésünknek eleget téve települtünk ki a Baruthban megrendezett adventi 

vásárba, ahol a tőlünk megszokott derűvel, jókedvűen láttunk neki a munkának. Egész nap jöttek-mentek 

az emberek, vásárolták a már korábbi évekhez hasonlóan a magyar specialitásokat, köztük a diót, mézet, 

pálinkát, bort, paprikát, füstölt kolbászt-szalámit és közben jóízűen fogyasztották az általunk kínált forralt 

borokat és hozzá a sült kolbászt, valamint az Ákos által főzött, szinte már hagyománynak tekinthető ma-

gyar gulyást. 

Összességében nagyon sikeres napot zártunk, mivel szinte mindent megvettek tőlünk, így teljes megelé-

gedettséggel készültünk a búcsúestre, amire Hans Jürgenék házában került sor, és ahol ismét nagyszerű éte-

lekkel és italokkal, valamint a pár nap emlékeinek felidézésével búcsúztunk a Baruthban eltöltött napoktól. 

Szerencsére a hazautazás is akadályoktól mentes volt, így épségben érkeztünk vissza szeretett falunkba 

Sióagárdra, ám még biztosan sokáig  mosolyogva idézzük fel emlékeinkben ennek a kirándulásnak a törté-

néseit. 

 

         Fodorné Klein Brigitta 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Sióagárdi Kirendeltsége 

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 
Révész Andrea 

Tel: 20-294-8702 , 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  

Szerda: 8-12 és 15-19 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  

Karácsony  
 
Szaloncukor sem volt mindig. Emlékszem, a háború alatt, meg közvetlenül utána nem árultak a boltban sza-

loncukrot. De a parasztember leleményessége talált megoldást. Valami recept alapján az asszonyok főztek 

szaloncukrot. Valami barna színű cukros pép volt, aminek formára szaggatásában mi gyerekek is segítettünk. 

Lett hát szaloncukor, de azt csomagolni is kellett. Erre is volt megoldás. A ládafia dohány illatú rejtett zugából 

selyempapír került elő, azt négyszögletűre vágtuk, a két végét vékony csíkokra szabdaltuk, és ebbe tettük a 

magunk gyártotta édességet. De hát nem szaloncukor a szaloncukor fényesség nélkül. Szokás volt, hogy ha a 

fényes papírból a cukor már eltűnt a csomagolást nem dobták a szemétbe, – mint manapság – hanem szépen 

kisímogatva összerakosgatták, és eltették szűkösebb időkre.  Így aztán teljes értékű, és szépségű házilag előál-

lított szaloncukor került a karácsonyfára. 

A karácsonyfát vízkeresztig meg kellett őrizni. Egy - egy szem szaloncukorhoz bizony csak nagy könyörgések 

árán lehetett hozzájutni, vagy valami csalafintasággal. Ilyen csalafintaság volt bohókás öregapám találmánya. 

Az édességet ő is szerette, és bizony, amikor senki sem látta ki – ki bontott néha egy szemet. De hogy a vámo-

lás ki ne derüljön, a cukrot ügyesen kibontva még ügyesebben fokhagyma girizdet csomagolt a helyére. A tur-

pisság persze kiderült, a tettes személye sem volt kétséges, és a papa magkapta a magáét.  

Fényességes dekorációk sem voltak, nem csillogott aranyszál, nem volt villogó elektromos égősor, sőt még 

gyertya sem. Néhány szem piros alma, vagy ezüst porba forgatott dió, amit beleszúrt gyufaszál segítségével 

akasztottunk a fára. A karácsonyfa alatt az ajándékba kapott csodaszámba menő déli gyümölcs, amit egy idő 

után lehetett csak megenni, egy - egy girizdet a felnőttek is kaptak, meg aszalt szilva volt. A szilvát megmosták, 

aztán beleforgatták egy kis cukros vízbe, amitől fényesebb lett, meg egy kicsit ragacsos. De ez volt az a cseme-

ge, amiből eszegetni lehetett. Bójás mama – apai nagyanyám – szénát, meg szalmát tett a karácsonyi asztal 

alá, meg kalácstésztából Ádámot, meg Évát formázó alakot sütött, és  előrehozván a névnapot azt is a kará-

csonyfa alá tette. 

Gyerekkoromban karácsonykor mindig nagy hó szokott lenni. A nagy fehérség varázslatossá tette az ünnepi 

hangulatot. Különösen az éjféli misét. Ha behúnyom a szemem még most is magam elé tudom idézni a látványt, 

amint a havas éjszakában kezükben lámpást – amiben természetesen gyertya pislogott – tartó emberek ballag-

nak a templomba az utca két oldalán. Szent János bogarak a téli éjszakában. Később, amikor divatba jött a 

zseblámpa, az volt a legjobban áhított karácsonyi ajándék. Az volt az igazi, amelyik átvilágított az utca túlsó 

oldalára.    

Maga az éjféli mise is varázslatos volt. A templom égig érő mennyezete alatt rejtélyes ismeretlenségek 

töltötték meg a hatalmas teret. A pap titokzatos latin nyelven kántálta a liturgia szövegét, búgott az orgona, és 

a gyertyák fényében úszó a templomot megtöltötte az emberek áhítatos éneke.  

A templom egyik mellékoltárában karácsonykor mindig berendezték a betlehemet. A féltetős betlehemi istálló-

ban a születés szereplői József és Mária, előttük jászolban a kicsi Jézus aranyosan csillogó glóriával a feje körül. 

Előtte a barmok, feje fölött a vigyázó angyalok, oldalt imádkozó pásztorok és a háromkirályok. Fából, vagy 

gipszből készült figurák lehettek, nem tudom, meg vannak e még. Ezt mindig karácsony napján a reggeli, úgyne-

vezett pásztor mise után szoktuk megnézni. Anyám, vagy a nagymama vezetett oda kézenfogva. Vezetett, vagy 

vonszolt inkább, mert a templomban általában, de különösen ennél a mellékoltárnál mindig félelem töltött el. 

Még jobban féltem nagypénteken, amikor a Krisztus sírját kellett megnézni. Szorongó félelem lett úrrá rajtam, 

pedig én jó kisgyerek akartam lenni, de nyomasztott a rejtélyes ismeretlenség, az isteni hatalmasság, aki él és 

uralkodik fölöttünk mindörökké. 

Karácsony másnapján a gyerekek már a következő jelentős eseményre a mustohármagozásra készülnek.  

28-án, aprószentek napján a gyerekek végigjárták a rokonyokat, ismerősöket, utcabelieket, és 

mustohármagoztak. Ennek eszköze a mustohármag  -  hogy a név honnan eredhet azt nem tudom  -  ami nyolc 

ágból összefont vesszőkorbács. A nagypapa nagyon szépet tudott fonni, de én is megtanultam. Én csak a roko-

nokhoz és az utcabeliekhez szoktam elmenni. Nagy „Dícsértessék” után mindjárt rákezdtünk a mondókára, 

amely így szólt: 
 
   Hálá Isten megértük Aprószentek napját, 

  Adja Isten többeket is érhessünk, 

  De ne ilyen búval, bánattal, 

  Hanem több örvendetes napokkal.  

  Amellőnket az Úristen kiszólít az árnyékvilágból,  

  Adja meg az örök dicsőséget! 

  Ámmen. 

  Kellésesek ne legyenek az újesztendőben! 

  Kellésesek ne legyenek az újesztendőben! 
 

Ezzel a jókívánsággal végigvertük a házlakóit. Volt aki szelíden, csak úgy tessék-lássék ütögetett, de aki 

bátrabb volt az bizony jókat odasózott a háziak hátsójára. Az asszonyok farát bátran lehetett puffugtatni, mert a 

sok szoknyán át úgy sem érezték az ütés erejét. Volt olyan gazda, aki még az istállóba is bevitte a 

mustohármagozó gyereket, és az állatokat is megverette, hogy azok is egészségesek legyenek. Minden házban 

szívesen fogadtak bennünket, a fizetség egy forint volt, ami igen nagy kincsnek számított.  
 

  Írta: Szabadi Mihály 
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