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Kedves Falubelim! 

Eljött az év vége, ezzel együtt a tél is. A téllel eljött a hideg és a hó időszaka. Tudom, 

ahogy az én kisfiam is várja már a hóesést, hogy gyönyörű dolog, ahogy kinézünk és 

fehérbe öltöznek az ismerős fák, épületek. Milyen jó is hóembert építeni, és milyen jó 

tiszta levegőn sétálni a szállingózó esésben. Sajnos azonban másról is szól ez az időszak. 

Ez a természeti csoda elfoglalja a házunk előtt a járdákat is. Sőt, a szél barátja néha 

felhordja, akár távolról is odafújja, hogy még nagyobbá építse, máris azt vesszük észre, 

hogy nem is tudunk közlekedni.  Ilyenkor pedig elkél a gondoskodó hozzáállás azoknak, 

akik valamilyen ok miatt (pl.: tartós betegség, hosszabb távollét, „erős kéz” hiánya…), 

segítségre szorulnak a hó miatt. Ezért úgy gondoltam, hogy egy telefon, egy e-mail, vagy 

bármilyen jelzés alapján juttassák el hozzám, hogy kinek van szüksége az Önkormányzat 

segítségére. Várom azt is, ahol a szomszéd ház üresen áll, és sajnos nem takarítja senki az 

előtte lévő járdát. Ezeket az Önkormányzat el fogja takarítani! Kérem ne legyünk 

szemérmesek, fogadjuk el a segítséget, mert higgyék el lehet, hogy egyszer még én is 

örülnék a segítő kéznek. Figyeljünk egymásra, gondoljunk a szomszédunkra, és kérem 

jelezzék, hogy hol tudunk segíteni.  

Telefonszámom: 06/20/965-5333 

E-mail: polgarmester@sioagard.hu 

Bátran keressenek, nem csak most, hanem bármikor. Kérem, ne csak akkor hívjanak, ha 

baj van, hanem csörgessék ezt a számot akkor is, ha információra van szükségük. Csak 

azért, mert elég gyakran vannak olyan hírek, beszédtémák közszájon, aminek néha 

információ hiányból vagy másból, szinte semmi igazságtartalma nincs. Ilyenkor is 

nyugodtan hívjanak, nincs olyan, amire nem válaszolnék, és szerintem nincs olyan, amiről 

nem tudnék. Így megelőzhető lenne az, hogy ne csak most, hanem egész évben „Békés, 

Boldog Karácsony”-i hangulat legyen.  

Az Advent és a Karácsony is a reményről, a szeretetről és a megnyugvásról szól. Ilyenkor 

boldogság együtt lenni az egész családdal, szeretteinkkel, barátainkkal. Egymásra 

mosolyogni és elfelejteni, hogy a hétköznapok mennyi embertelenséggel és gyűlölettel 

találkozunk. Minden Sióagárdinak és Családjának  

„ÁLDOTT, BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYT” 
az elkövetkező, reménnyel teli 2017. évre pedig  

„BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK”! 

 
                                              Gerő Attila 

                                                             Sióagárd Polgármestere 

 

Elment a Balogh Miska! 
 

          Fáj az emlékezés, különösen így, hogy abból a hajdani 

diákbandából, akikkel minden nap együtt gyalogoltunk a Tüskékig, 

már csak egyedül vagyok itthon. Elment Deli Gyurka, Kőszegi 

Gyurka, Szeleczki Miska, Sárosi Pista, Molnár Zoli, és Katus Jóska is. 

A korosztályból már Fejős Miska sincsen. Csak az emlékekben él 

Somogyvári Ottó meg Nagy Amdor. 

          Hajnalonként nem hallom már a kokasok kukorékolását, és nem 

látom már, ahogy a kormányt egy kézzel fogva hajtja a biciklit. Nem 

érzem kemény kézfogását, és nem hallom mindig nyugodt 

bölcsességgel kimondott szavát. Elment csendben, úgy ahogy élt.  

          Már az óvodába is együtt jártunk. Hun Margittól egymás mellett 

tanultuk a betűvetést, Király Iréntől a matematikát. Nagy Pista – akit 

sajnos a napokban temettünk el – mindkettőnknek tanítói példaképe, 

később barátja lett. Szabadidőnkben együtt barangoltunk a Berek-

okdalban. Találtunk egy tölgyfát, belevéstük a nevünket. Egy osztályba 

jártunk a gimnáziumba, aztán egy időben végeztünk a pedagógiai 

főiskolán is. Matematikus agyával ő jobban értette a politikai 

gazdaságtant, az ő jegyzeteiből készültem a vizsgára. Tanári pályáját 

Bonyhádon kezdte, én a szomszéd faluban Majoson. Aztán évtizedekre 

elszakadtunk egymástól. Mivel mind a ketten a távollét ellenére is 

sióagárdiak maradtunk, itthon szoktunk találkozni. 

          Otthona, és mondhatni családja lett a bonyhádi iskola. Tanár, 

úttörővezető, szakfelügyelő, közösségi ember. A hivatásának élt. 

Tanítványok és kollégák egyaránt szerették.  

          Nem szakadt el a szülői háztól, és ha valami esemény volt a 

faluban, mindig jelen volt. Magnetofonjával, fényképezőgépével 

igyekezett megörökíteni minden fontos eseményt. Közel húsz éve 

annak, hogy a nyugdíjazás révén mind a ketten hazakerültünk. Bár 

zárkózottan élt, tartottuk a kapcsolatot. Két könyvem illusztrálásához 

adott fotókat, így szerzőtársam lett. Volt alkalmam betekinteni az 

archívumába. Láthattam, hogy hatalmas mennyiségű fotó van a 

birtokában, ami Sióagárd utóbbi 60 – 70 évének hiteles dokumentálása. 

Próbáltam rávenni arra, hogy digitalizálja, el is kezdte, de nem tudom 

mennyire jutott vele. Ezeknek a felvételeknek a település történetének 

megítélésében felbecsülhetetlen az értéke. Vajon mi lesz a sorsa?  

          Múlik az idő. Fogynak a régi agárdiak, haloványodik a múlt 

képe. Balogh Miska hagyatékát meg kellene menteni ahhoz, hogy az 

újagárdiak jobban láthassák, mire kell építeni a jövőt.  

Szabadi Mihály 

 
Kiadója: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő: Egyes cikkek 

tartalmáért annak szerzője felel. Szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth 1. E-

mail: muvhaz@sioagard.hu, web: sioagard.hu  
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 DZSIDA JENŐ: ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY 
  

Itt van a szép, víg karácsony,                              Jó gyermekek mind örülnek, 
Élünk dión, friss kalácson:                                  kályha mellett körben ülnek, 
mennyi finom csemege!                                      aranymese, áhitat 
Kicsi szíved remeg-e?                                        minden szívet átitat. 
  

Karácsonyfa minden ága                                    Pásztorjátszók be-bejönnek 
csillog-villog: csupa drága,                                és kántálva ráköszönnek  
szép mennyei üzenet:                                         a családra. Fura nép, 
Kis Jézuska született.                                         de énekük csudaszép. 
  

                                    Tiszta öröm tüze átég 
                                    a szemeken, a harangjáték 
                                    szól, éjféli üzenet: 
                                    Kis Jézuska született! 
 

Advent idején, karácsony előtt 
 

Fura érzés keríti hatalmába az embert, így karácsony táján. Ismét vége van egy évnek, ami oly 
rövidnek tűnt. Úgy érezzük, szinte most múlt el az újévi-farsangi mulatság, a húsvét, most ért 
véget a nyaralás, a szüret, és máris itt van újra a karácsony. Számot vetünk mi minden történt 
velünk, környezetünkkel. Mi változott, ki jött, ki ment el, mit várjunk, miben reménykedjünk.  

Az advent a várakozás ideje. A várakozás mindig készülődést jelent. Mit várjunk? Jót e, vagy 

rosszat? Vagy kit várunk? Honnan jön, hová tart, marad e?  

Adventben díszbe öltöztetik a házakat, fényfüzérrel világítják ki az utcákat, nagy adventi 
koszorúkat építenek a tereken, és ünnepélyes keretek között gyújtják meg az éppen aktuális 
gyertyát. Díszítünk és készülődünk. A háziasszonyok takarítják a lakást, ablakot pucolnak, a 
konyhákban a mézes, diós, mákos sütemények kellemes, édes illata terjeng.  

Várakozunk, vendéget várunk. Ki a gyermekeit, unokáit, ki rokonokat, ismerősöket, barátokat. 
Van aki csak az emlékein mereng el – óh, amikor még együtt voltunk!  

A kis zöld ágacska azért ott van talán minden házban, lakásban, színes gyertyákkal, díszekkel, 
szalagokkal. Az advent színei megegyeznek a nagyböjt színeivel. Megjelenik rajtuk a lila, a 
bűnbánat színe; a rózsa, az örömé; a zöld, a reményé. Azonos színek, és mégis mennyire más 
a hangulatuk, érzelmi jelentésük. A húsvéti újjászületést a kegyetlen és könyörtelen halál előzi 
meg, míg a karácsony a megváltás, megtisztulás napja.  

Megszületik Jézus, aki új életet hozott a földre, és évezredekre formálta át a világot. Csak az 
érti meg a húsvét misztériumát, aki a karácsony üzenetét érti, és a csodáét, ami emberileg 
fölfoghatatlan és mégis történelmünk vérrel és keservvel írt részévé vált. Isten szeretete Jézus 
Krisztusban, a bűn áradatában reménytelenül vergődő és segítség nélkül maradt emberhez 
„leszállt”. Az „isteni” lehajolt az emberihez, a mennyei megérintette a földit. A bűn 
számunkra javíthatatlan és halálosan ránk telepedő terhe alól egyedül és kizárólag így van 
kiút, szabadulás. A karácsony történései arról szólnak, hogy Mennyei Atyánk kész volt addig 
is elmenni, hogy „lehajlította az eget, és leszállt…”/Zsolt.18.10./  

Azért, hogy egészen közelről vegye kézbe az embert, és adjon számára halálos betegségében 
gyógyulást, a mélységből szabadulást, a sötétségben fénysugarat. Ez az a mécses, amely 
tétova és igazi cél, értelem és reménység nélküli botorkálásainkban biztossá teszi lépteinket. 
Olyan utat mutat, és ezen vezet bennünket lépésről lépésre, amely a minden sötétségen is 
átragyogó mennyei távlatok felé segít. 
Tudjuk kit várunk, tudjuk honnan jön, de hogy velünk marad-e, csak rajtunk áll. Ő 
mindenesetre jön, beköltözik mindenki szívébe, és megbocsátó szeretetével igazgat a cél felé. 
Kívánom, hogy Sióagárdon befogadó és megtartó lelkeket találjon. 
Kegyelmekben gazdag, áldott ünnepeket kívánok sok szeretettel:               Kajsza Béla 

 

A „Karácsonyi ének” sikere 

   A Sióagárdi általános iskolások alkotásával neveztünk a Magyar Kézművességért 

Alapítvány pályázati felhívására, ami betlehemi jelenet szereplőit ábrázoló vagy a 

betlehemezés népszokásait megörökítő alkotás készítésére buzdította immár 23. alkalommal 

a kézműveseket, népművészeket, képző- és iparművészeket, hivatásos és műkedvelő egyéni 

alkotókat és csoportokat. 

   Az alkotások természetes alapanyagok felhasználásával készülhettek.  

Mi a sióagárdi diákokkal éneklő kerámia angyalokkal neveztünk, amit fa táblára 

ragasztottunk fel. Az alkotásunk címe: Karácsonyi ének. 

  Az országból és határon túlról 120 alkotás érkezett be és a szakértő zsűri az akkor 4. 

osztályosok alkotását is beválogatta a kiállításra. A Magyarság Házában 2016. december 8-án 

ünnepélyes kiállítás megnyitón vettünk részt.  

  A kiállítás 2017. január 8-áig a Budai Várban, a Szentháromság téren található Magyarság 

Házában megtekinthető. 

  Ezúton is köszönöm mindenkinek az együttműködést, a segítséget az alkotó csapatnak- 

Balázs Bernadett, Besei Tóth Anna, Fábián Luca, Mocsári Nóra, Pápai Martin, 

Schüller Flóra, Wittner Szilveszter – a kimagasló munkájukat. 

Szűcs Józsefné Pannikának az koordinálást, Finta Mihálynénak segített a pályázat 

benyújtásában,Perjés Csabának (szülő) hogy felajánlotta a mikrobuszt teli tankkal .Schüller 

Ákosnak (szülő) hogy biztonságosan elvitt bennünket Budapestre,Pekari Bernadettnek, 

hogy szabad napot adott mindenkinek és így nem csak az alkotás örömét, munkánk 

gyümölcsét is élvezhettük méltó keretek között. 

Boldog Békés Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!  

Tápai-Kovács Anna művészeti vezető 
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állófogadás vette kezdetét finom ételekkel, italokkal, melyet a Nyugdíjas Egyesület mellett a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat is igyekezett támogatni.  Vasárnap délután adventi vásárra gyűlt össze a falu 

lakossága az iskola udvarában, ahol a sok-sok kézzel készített gyönyörű tárgyak és ajándékok mellett a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében forró teával próbáltunk némi melegséget biztosítani mindenki 

számára a hideg időben. Természetesen német testvér településünknek köszönhetően nem maradt el, a már 

ilyenkor szinte megszokott karácsonyi csokoládék osztogatása sem, aminek a gyerekek mellett a felnőttek is 

örülhettek. A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, 

aki segítette, támogatta 2016-ban is munkánkat és ezúton kívánunk nagyon kellemes és boldog karácsonyi 

ünnepeket, továbbá egészségben, sikerben és boldogságban gazdag újesztendőt. 

                                                                      Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 

 

ADVENT SIÓAGÁRDON 

Sióagárd apraja nagyja is minden bizonnyal adventi 

hangulatba került, mivel idén is kezdetét vette az ünnepi 

készülődés a karácsonyi ünnepekre. Advent harmadik 

hétvégéjén, szombaton és vasárnap minden érdeklődő részese 

lehetett annak az ünnepi hangulatnak, amit szombaton este az 

ünnepi műsor nyújtott a Művelődési Házban.  Igazán ünnepre 

hangoló műsort adott a Galgarida kórus is, majd egy 
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ADVENTI VÁSÁR BARUTHBAN 

2016 

Baruthi testvér településünk ismételt meghívására az idei évben is képviseltük a Német Nemzetiségi 

Önkormányzatot a baruthi adventi vásárban. Ebben az évben a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

részéről öten utaztunk, Tornóczki Ákos, Ambrusné Ági, Nagyné Fejős Ilike, Klein Jánosné és Klein 

Brigitta. Az idei évben azonban lehetőség volt utazni a nemzetiségi képviseleten felül is, így kibővült 

csapattal vágtunk neki a már szokásos, azonban hosszú útnak. A kezdeti technikai problémákat és az 

ebből eredő izgalmakat sikeresen leküzdöttük és kissé kimerülten, de szerencsésen értünk december 2-án 

este Baruthba. A szeretetteljes üdvözlést követően az „Eisfogel” panzió-kisvendéglőben német-magyar 

baráti körben, kellemes beszélgetés és jókedv keretében fogyasztottuk el a vacsorát. A hosszú utazás után 

mindenki jól eső érzéssel ment el az éjszakai pihenőre. Másnap igen csak friss reggelre ébredtünk, és a 

reggeli után Matthias az ottani polgármester és egy idegenvezető kíséretével egy közeli üdülő helyre 

tettünk gyalogtúrát, ahol sok érdekességet tudtunk meg a barnakőszén külszíni fejtéséről és közben a 

tájat is megcsodálhattuk. Utunk végén egy kisebb múzeumi gyűjteményt is megnéztünk, régi képekkel, 

bányászati eszközökkel színesítve, majd Matthias meghívására forralt bort ittunk egy kisvendéglőben, 

ami nagyon jól esett az eléggé hideg időben. Ezt követően egy kisbusz jött értünk és elmentünk egy 

telepre, ahol nagyon kedvesen fogadtak bennünket, majd egy rövid előadással bemutatták a siló modern 

tárolását és az állatok tartását. Mindezeket az előadás után közvetlenül élőben is megnéztük. A délutánt 

Bautzenben töltöttük az adventi forgatagban, ahol ismét forralt borral igyekeztünk felmelegíteni 

magunkat, és a bor mellé jóízűen ettük az ottani sült kolbászt is. Különlegesen szép élmény volt 

számunkra, amikor megcsodálhattuk a St. Petri Dóm belsejét, ahol két, az evangélikus és a katolikus 

hitgyülekezet oltárát láthatjuk egy helyen.  Estére visszaérkeztünk Baruthba, és ott a helyi iskolában várt 

bennünket a sok ismerős németbarát, akik ezúttal egészben és nyárson sült finom malachússal és 

hozzávaló köretekkel vártak bennünket vacsorára. Kellemesen telt az este, mely folyamán kivetítőn 

korábbi közös programokon készült képeket vetítettek nekünk egy kis zenei aláfestéssel. Vasárnap reggel 

igyekeztünk ki a vásárba, hogy mielőbb feltöltsük az általunk vitt magyar portékákkal az adventi 

bódénkat. Úgy láttuk mindenki korán kezdte a napot, mert már a vásár kezdetét megelőzően is akkora 

érdeklődéssel jöttek a magyar termékeket vásárolni és fogyasztani, hogy alig győztük munkával a 

kiszolgálást. Mutatja ezt az is, hogy talán ebben az évben először vittünk akkora mennyiségű kolbászt, 

szalámit, bort, pálinkát, paprikát, mézeskalácsot, bejglitstb. mint még korábban soha és szinte mindent 

eladtunk. Ezúton megragadom az alkalmat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében ezúton is 

köszönjük szépen a sióagárdi boros gazdák bor felajánlásait, melyből nagyon finom forralt bort 

készítettünk ezúttal is mindenki nagy örömére, mert, hogy szívesen fogyasztották a sült kolbász és az 

Ákos főzte gulyás mellé. A vásár végére igen csak elfáradtunk, de ennek ellenére jól esett a búcsúvacsora 

Hansjürgenéknél, ahol természetesen idén sem maradt el az ajándékozás, ami gyermeki mosolyt csalt 

mindenki arcára. Hétfőn reggel élményekkel gazdagon búcsúztunk el testvér településünktől azzal a 

reménnyel, hogy ezt a baráti jó kapcsolatot még hosszú évekig tudjuk ápolni és fenntartani, és egy év 

múlva ilyenkor ismét beszámolhatunk az adventi vásár sikeréről. És végül ezúton üzenjük kedves baruthi 

barátainknak, hogy nagyon köszönjük a sok-sok kedvességet, segítséget, támogatást és nem utolsó 

sorban a sok közös élményt, amikkel ismét gazdagabbak lettünk általuk. 

KLEIN BRIGITTA 
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