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     Kedves Falubelim! 
  

        Eltelt egy újabb év. Eljöttek az Ünnepek. Először Jézus születését 
ünnepeljük Karácsony napján. Kívánom, hogy mindenki otthonába mini-
mum erre az időszakra beköltözzék a Béke és a Szeretet. Járja át a csa-
lád minden tagját és örüljünk együtt, hogy velünk ünnepelnek azok, akik 
a legfontosabbak számunkra.  
        Gyújtsunk gyertyát azokért is, akik már nem lehetnek velünk, és 
nézzünk büszkén gyerekeinkre, unokáinkra, hiszen Ők jelentik szá-
munkra a jövőt.  Tegyünk félre minden haragot a szívünkből, és gondol-
junk arra milyen szép az Élet! 
         Bár tudom én is, hogy manapság néha csak az ajándékozásról szól 
ez a gyönyörű ünnep, de azért vegyük észre azt az örömöt is, hogy mi-
lyen jó ajándékozni, és milyen jó látni, ahogy örülnek az ajándékunknak. 
Legszebb ajándék pedig nem kézzel fogható, nem lehet becsomagolni, és 
nem kerül semmibe. Ugye tudják miről beszélek?  
 

     Békés, Áldott Karácsonyt és gyönyörű pillanatokkal teli 
Boldog Új Évet kívánok minden Sióagárdinak! 

 

  Gerő Attila Sióagárd Polgármestere  
 

Isten emberré lett és  
itt élt köztünk… 

       Hasonló lett hozzánk: arca van, hogy reád mosolyogjon, sze-
me van, hogy észrevegyen téged, füle van, hogy meghallgasson té-
ged, nyelve van, hogy szóljon hozzád, szíve van, hogy szerethessen 
téged. Ezen a napon testesült meg a szeretet, és a szerelem nem is-
mer határt. A szeretet kalandba sodorja az embereket. A Karácsony 
Isten kalandja az emberek felé. Izgalmas kaland és kockázatokkal 
jár. Jézusnak számolni kellett mindazzal, amit a bűnös ember je-
lent a világ számára. Számolnia kellett a szegénységgel, az élet pe-
rifériájával,  üldöztetéssel és a mostoha élettel. 

     Betlehemben kezdődik Jézus számára az az életrajz, amely 
egyetlen mondatból áll és mégis benne van minden: A rókáknak 
odúik vannak, a madaraknak fészkük, az Emberfiának nincs hová 
lehajtania a fejét. Isten nem zsarnokként jön közénk, nem hata-
lommal készít magának helyet,  nem uralkodni jött. Ő gyermek ké-
pében jelent meg,  védtelen és kiszolgáltatott. Fogadjuk szeretettel 
szívünkbe. Rajta keresztül vagyunk képesek az egész világ befoga-
dására.  Aki befogadja őt, az Életet fogadja be. Fel nagy örömre, 
ma született, aki után a föld epedezett.  

Kívánok minden kedves olvasónak lélekben gazdag 

Karácsonyi Ünnepeket!                              Bukovics István plébános 

 
 

ÜNNEPI MISEREND 
 

December 24.  2400-óra   

 Éjféli Mise 

December 25.  1000 -óra   

Karácsony, Jézus születése 

December 26. 1000-óra   

Szent István vértanú 

December 27. 1000-óra    

Szent Család  



   2 

 

 Lucáztak  
az ovisok 

A Sióagárdi Óvodások december hónapban a 

Szekszárdi Gyakorló óvoda hagyományőrző cso-

portjában voltak vendégségben. A két intézmény 

között egy szakmai kapcsolatokon alapuló együtt-

működési programot valósítunk meg a 

„Láncszemekből Hidat Építeni címmel.  A szak-

mai együttműködés modell értékű, melynek a célja 

a magyar népi kultúra értékeinek megismerése és átadása és a térségben élő népcsoportok értékinek megis-

merése és átörökítése. Ősszel a szekszárdi 

gyerekek voltak kukoricát törni a leányvári 

pince faluban.  

           A sióagárdi ovisok Luca napi népszo-

kással köszöntötték a szekszárdi gyerekeket 

citera kísérettel.  Tréfás mondókákat és újévi 

jókívánságokat énekeltek a gyermekek.  A 

közös karácsonyi köszöntés és mézeskalács 

kóstolás után sok élménnyel és tapasztalattal 

gazdagodva értünk haza. Nagyon tartalmas 

délelőttöt töltöttünk el. 

          

         „ Mennyből az angyal ...”  
 

            Száll az Isteni ének szerte a világon házról-házra, országról-
országra, mindenhová ahol csak emberek élnek hirdetvén, hogy megszü-
letett akire szomjas szívek már oly régen várakoztak, hogy testet öltött 
egy újszülött személyében a szeretet.       

Kétezer év telt el az Isteni Gyermek világra jötte óta. Kétezer éve hirde-
tik azt az igét, melyet a Gyermek kinyilatkoztatott a szenvedő emberiség-
nek, s mely egy egyszerű szó csupán, Szeretet! Az emberek nehezen ta-
nulják meg ezt az egyetlen szót, s ezért a mérhetetlen szenvedés mely a 
földre szakad. 

           A szeretet szelleme azonban végtelen és elfogyhatatlan és minden 
esztendőben Karácsony napján új erővel ragyog fel, hatalmába ejtvén az emberek szívét. Ezért a legszebb 
ünnep a Karácsony, a legnemesebb érzéseket ébreszti fel az emberek lelkében, kibékíti az ellenfeleket, elsi-
mítja az ellentéteket az ember és ember között, és egyesíti őket a szeretet jegyében. A fehér hópelyhek és 
amelyek Karácsony napján elborítják a falvak, városok utcáit, ezüstbe öltöztetik a fákat, szinte jelképesen 
mutatják a karácsonyi lélek csillogó tisztaságát, amely fehér és makulátlan, mint a frissen lehullott hó. Jól-
esik ilyenkor kinézni az ablakon, a fűtött szobák melegéből, jólesik arra gondolni, hogy most az egész vilá-
gon egy érzéstől áthatva ünnepel minden család, a szeretet ünnepe valósággal egy családdá olvasztja az 
egész emberiséget. 
          A béke angyala leszáll a földre, elcsendesíti a zaklatott szíveket, ezen az egy estén, elillan a harc a 
gyűlölet, és testvérként köszöntik egymást az emberek:  „ Mennyből az angyal”! 
És amikor ez ének hangjai a magasba szárnyalnak, valóban megtisztulnak a lelkek, meglágyulnak a legke-
ményebb szívek is, és minden ember jobbnak érzi magát, mint az év hétköznapjain. Ellenségeinknek meg-
bocsájtunk, kedveseinket jobban szeretjük, gondjainkat elfelejtjük ezen az ünnepen, mintha magasból a 
karácsonyi csillag beragyogná lelkünket. 
          Ez a Karácsony csodatétele. Ez a legnagyobb ajándék az az érzés, mely letörli lelkünkről az átszen-
vedett hosszú évek árnyékát és vissza varázsol bennünket gyermekkorunk tündérfáira. 

Írta: id. Horváth János 
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Kézműves karácsony 2015 
                  Az Értéktár Bizottság kezdeményezésére szívünket simogató kézműves kiállítás nyílt 
ADVENT első vasárnapján a Hagyományok Háza első két termében. A viseletes szoba négy 
sarkában a karácsonyi ünnepre készülődés míves öltözetei pompáznak: rorátéra induló idős 
asszony, éjféli misére készülődő fiatal házaspár, bölcsőt ringató nagymama szentestei hangu-
latban és egy gyönyörű ünnepi viseletes idős asszony. A kép önmagáért beszél. Kézműves 
remekművek ezek a ruhák a szó legnemesebb értelmében.  
           Az ünnepi hangulatot fokozza, hogy a szoba egyik része a régi szőttessel leterített asz-
tallal, a csumával és mézeskaláccsal díszített karácsonyfával, a csuma és mézeskalács betle-
hemmel, illatos almával - dióval a régi idők karácsonyát idézi. Itt állnak a legtöbbet fiatalok 
és idősek. Szabadi Miska bácsi is megidézte gyermekkorát, mert megjegyezte, hogy még egy 
fonott kalácsos ÁDÁM és ÉVA is szokott lenni ilyenkor az asztalon…                                                               
Majd legközelebb lesz!  
           Az első szobában a kézművesség jegyében ott vannak a tojásos karácsonyfadíszek, a 

gyerekek és felnőttek által készített képi alkotások, mind-mind valamilyen módon kapcsolódnak adventhez és kará-
csony ünnepéhez.  A középső szobában egy gyönyörű fehér, sióagárdi lyukhímzéses abrosszal leterített asztal hív az 
ünnepre, melyen karácsonyfa van égetett cukorból, oldalán harang hirdeti: ÁLDOTT KARÁCSONYT. A falon elhe-
lyezett paravánon és az asztalon az óvodások magokból készült díszei és az egyéni technikákkal készült kézműves 
termékek sokasága mutatja az alkotók kreativitását. A kiállítás egyik legszebb ajándéka számunkra a fehér hímzéses 
és gyöngyös  díszekkel öltöztetett karácsonyfa látványa. Ilyet kívánunk minden sióagárdi család asztalára. A fentiek-
ben elmondott leírás csak ízelítő, kedvcsináló arra, hogy minél többen megnézzük a kiállítást! 
 

 Köszönjük a több mint 300 alkotást!  
A közreműködő kiállítók: Ambrus Pálné,  Balázs Mi-
hályné, Balogh Andrea, Barsi Julianna, Daradics Dó-
ra, Daradics Józsefné, Daradics Zoltán, Deli Dorina,  
Deli Márta, Dr. Fisi Istvánné, Felszegi Judit ,Finta 
Istvánné, Finta Mihályné,   Grénus Jánosné, Györfi 
Klaudia, Horváthné - Borbás Regina, Kabarcz Katalin, 
Kilián József, Kiss Béláné, Klett Ildikó, Kozma György-
né, Kovács Jánosné, Kovácsné Nagy Eszter, Kovácsné 
Varga Vera, Mancsi Andrea, Manhaltné Kásler  Eszter, 
Málinger Mihályné,   Marosi Jánosné, Monostori 
Györgyné, Máté Gábor, Máté Réka, Navreczki Mihály-
né,  Pesti Gyuláné, Pesti Lászlóné, Sági József, Say 
Istvánné, Simon Eszter, Simon Kinga, Szabó  Mónika, 
Szabó Jánosné,  Szegletesné Kiss Andrea,  Szeleczki 
Mihályné, Szigetvári Mihályné, Szücs Józsefné,  Tamás 
Edina,  Telkes Jánosné.  
A kiállítás különdíjait alkotó közösségek kapták.   
           A Sióagárdi Önkormányzat különdíját: a helyi  
általános iskola művészeti tagozatos tanulói, a Sióagárd Jövője Alapítvány különdíját: a helyi óvoda közössége, a 
Sióagárdi Nyugdíjas Egyesület különdíját:   a Művelődési Ház hímző szakköre kapta.    
           A meghitt adventi hangulatot emelte  Somlai Gáborné és Kajsza Béla verse, Barsi Orsika gyönyörű Mária 
éneke, majd Bukovics István Plébános Úr ünnepi megnyitó beszéde. A kiállítás megnyitását követő szeretet vendég-
látáson sokáig  és sokan maradtunk, jó volt együtt.                                                               

 Írta: Kabarc Katalin 

Egészségesen az 
ünnepek alatt is… 

 Közeleg a Karácsony, az év legszebb és leg-
jobban várt ünnepe. Ilyenkor összegyűlik a 
család és együtt ünnepeljük a szeretet ünnepét 
a csillagszórók és gyertyák fényénél egy fi-
nom ünnepi ebéd vagy vacsora mellett. Sora-
koznak a finomabbnál, finomabb sütemények 
és az ízletes ételek, melyek mind arra várnak, 
hogy megkóstoljuk őket. Ez így is van rend-
jén. 

Azonban gondoljunk az ünnepek alatt az 
egészségünkre is. Az ünnepek alatt igyekezzünk tartóz-
kodni az édességek túlzott mértékű fogyasztásától, vala-
mint a nehéz ételekkel se essünk túlzásba. Ennek követ-
kezménye lehet a gyomorfájás, rossz közérzet. Szilvesz-
terkor is ügyeljünk az elfogyasztott virsli és tojás minősé-
gére – erről pl. zöldes színe illetve kellemetlen szaga 

árulkodhat - , megbízhatóságára annak 
érdekében, hogy elkerüljünk egy nem 
kívánt gyomorrontást.  

          A csillagszórók, gyertyák gyönyö-
rű látványt nyújtanak, azonban ügyel-
jünk arra, hogy ne hagyjuk őket őrizetle-
nül, valamint ne kerüljenek éghető anya-
gok közelébe. Óvakodjunk az esteleges 
égési sérülésektől, mindig tartsuk be a 
használati utasításokat. Esetleges égés, 
baleset esetén a bőrfelületet szabadítsuk 
meg a ruházattól, majd tartsuk hideg fo-
lyó víz alá. Ezután kérjük orvos segítsé-
gét a további ellátásban.  

         Bízom benne, hogy e néhány apró 
tanáccsal hozzájárulhatok a kedves Olva-
sók egészségben, biztonságban eltöltött 

ünnepéhez. Kívánom, hogy teljen az év vége szeretetben, 
boldogságban, egészségben, mindez pedig folytatódjon a 
következő évben is! 

Áldott, békés ünnepeket kívánok!  
Szabó Kata, védőnő 
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  A Nyugdíjas            
Egyesület hírei 

          November 26-án Bátaapátiba mentünk kirándulni a 
csodálatos szálkai útvonalon. Ugyan tél van, de a szálkai 
táj így is gyönyörű volt. A bátaapáti hulladéktárolóba ér-
kezve már vártak bennünket, ahol megtekintettük a látoga-
tóközpont kulturált bemutató termét. Az idegenvezető be-
mutatta a tároló építésének  folyamatát, majd bemutató 
filmen végig kísérhettük a Paksról ideérkezett veszélyes 
hulladékok tárolásának fázisait. Utána rákérdezhettünk a 
mi mindennapjainkat érintő kérdésekre. Látogatásunk vé-
gén kedves kis ajándékokkal leptek meg bennünket. 

        A következő állomás Bátaapáti Evangélikus Temploma volt. Meg-
csodálhattuk a nagyon szépen karbantartott épületet, csak az volt sajnála-
tos, hogy a faluban egyetlen egy evangélikus hívő sincs,de ennek ellenére 
gondosan  vigyázzák a templomot és nagyon büszkék rá. 

        Ez után végig sétáltunk a takaros kis falu utcáján  /kb. 430 fő lakik 
itt/,  megérkeztünk a Sváb faluházhoz, ahol szintén csak ámultunk a taka-
ros porta láttán, itt minden szinte eredeti módon volt berendezve, ahogy 
régen éltek és dolgoztak  az itt élő németajkú emberek. Elismerés a falu-
nak ezért a hagyomány ápolásért. 

     Negyedik állomásunk az Apponyi kú-
ria szépen helyre állított épület együttese 
volt. 26 főt befogadó szobákat, saját fürdőszobával, TV-vel alakítottak ki. 
Büszkén mondta az idegen vezető hölgy, hogy nagy az érdeklődés, sok kis 
társaság foglal itt helyet családi, baráti találkozókra. A szálás után megte-
kintettük az éttermet, bárt, kis konyhát. Legvégén kedves borkóstolóval, 
vendégelt meg bennünket a falu polgármesternője, Darabos Józsefné aki 
büszkén beszélt a falu jelenéről, és 
jövőjéről. Megköszönve szíves 
vendéglátását elbúcsúztunk. 
 
        Itt szeretném megköszönni 

tagjainknak a közös munkát, amit a faluban rendezett programokon 
nyújtottak sokak örömére. A szép együttléteket, kirándulásokon, és 
rendezvényeinken. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a ma-
gam és a Nyugdíjas Egyesület nevében az önkormányzat, és Pol-
gármester Úr  nagylelkű támogatásáért. 
Kívánok minden családnak Áldott Békés  
Ünnepeket, és Boldog Új Esztendőt! 

Somlai Gáborné elnök 

                                                                   

        

  

                                                Az idő gyorsan repül.                                                                 
Annyira gyorsan, hogy ezúttal is alig észrevehetően 
ismét eltelt egy újabb év és eljött az adventi időszak, 
az adventi vásárok ideje. Az idén immár tizedik alka-
lommal állt össze a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
küldöttsége, hogy ebben az évben is képviseljük Sió-
agárdot a baruthi adventi vásárban. 2015.12.04-én reg-
gel 5 órakor 5 fős küldöttséggel: Tornóczki Ákos, 
Ambrusné Ági néni, Gulyás Klárika, Kovács Dénes és 
magam Klein Brigitta vágtunk neki tetőig felpakolt 
kisbusszal, rengeteg portékával, ajándékkal a hosszú 
útnak Baruthig.    A kora délutáni érkezésünket köve-
tően egy közeli kisvendéglőben fogadtak bennünket 

kávéval, szendviccsel, stollennel és nagy-nagy szeretettel.  A Baruthot és közeli környékét bemutató autós 
idegenvezetést követően este Bautzenbe látogattunk, ahol ismét megcsodálhattuk az ottani adventi vásár 
forgatagát, némi forralt borozással körítve. Fáradtan, de nagyon vidám hangulatban fogyasztottuk a helyi 
tűzoltók társaságában a vacsorát,  

 

Adventi vásár 
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Író-olvasó találkozó a 
Könyvtárban 

          

          2015. december 8-án, délelőtt az iskola tanulói, pe-
dagógusai író-olvasó találkozón vettek részt a falu könyv-
tárában. Az eseményen Vig  Balázs kortárs meseíró mu-
tatta be legújabb könyvét, a Puszirablókat. A mesekönyv 
szerzője szellemesen, interaktív módon foglalkozatta kö-
zönségét, akik jó hangulatban, érdeklődve együttműköd-
tek vele.  
 

Az élménnyel teli 3. osztályos diákok így írtak a találkozóról: 
     „ Nagyon vicces volt, amikor az író kalóz jelmezben megérkezett. 
Engem kihívott maga mellé, hogy mennyire vagyok bátor, de sajnos 
én nem voltam eléggé. Nekem a Három bajusz gazdát keres című 
könyve is tetszett, amivel az iskolában ismerkedtünk meg a tanítási 
órákon.”  /Deli Bence / 
     „ Nekem az tetszett, hogy ki a legbátrabb. Marci volt. Ő kalózka-
pitány lett.”  /Kiss Léna / 
     „Nekem Balázs bácsi könyvei nagyon tetszettek. Most megismer-
tem egy új mesét.”  /Horváth Tamás / 

 
 A    
Puszirablók nagyon humoros mese. Ebben a kalóz 
egy kenguru. Én a félős fogorvosról szóló könyvét is 
kikölcsönzöm a könyvtárból.” /Marosi Hanna / 
        „Nekem az tetszett, amikor átváltoztunk kengu-
ruvá. Megnyújtottuk annyira a fülünket amennyire 
rosszak voltunk azon a napon. Azután kicipzáraztuk 
az erszényünket, és végül ugrándoztunk.” /Felszegi 
Kamilla / 
        „Én karácsonyra a Három bajusz gazdát keres 
című könyvét kérem.”  /Máté Zsombor/ 
       „Vicces volt. Remélem, hogy szülinapomra 
megkapom az író egyik könyvét. Bárcsak máskor is 
lenne ilyen”/Somogyi Alexandra / 

ÁLDOTT BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS ÁLDOTT BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS   

EREDMÉNYEKBEN  GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK SIÓAGÁRD LAKÓINAK !                                                                   EREDMÉNYEKBEN  GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK SIÓAGÁRD LAKÓINAK !                                                                                                                                                                     

A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

mely alkalmával kölcsönös ajándékozás történt, természetesen a „német” 
és a „magyar” mikulás által. Másnap reggel kirándulni indultunk, és ami-
kor megérkeztünk Wittichenauba, egy ottani sajtüzembe, csak akkor értet-
tük meg a titokzatos kuncogásokat, mosolyokat, hogy ezúttal nem alkoholt 
kell majd inni, hanem tejet. Az üzemlátogatás során bemutatták nekünk a 

sajtkészítés folyamatát, továbbá azon felül a biogáz előállításának a lépéseit, kezdve a modern istállókban 
álló sok-sok tehén és azok tartásán át a teljes körforgást. Az ebédet az üzem bemutatótermében fogyasztot-
tuk sajtkóstolóval egybekötve, ahol egy rövid kisfilmen keresztül is láthattuk, hogy hogyan kerül a sajt az 
asztalra. Természetesen az ebéd mellé tejet is lehetett inni.   A délután egy csoki üzemben vált igazán 
édessé, ahol kézzel gyártott nagyon sok féle és forma csokoládét csodálhattunk meg, látva ezt azon át 
ahogy elkészítik ezeket a mesés különlegességeket. A helyben fogyasztott süti, kávé után megnéztünk egy 
hatalmas területet, ahol nagyon nagy gépekkel folyik a barnaszén külszíni kitermelése. Az izgalmakkal és 
élményekkel teli nap után finom vacsorára gyűlt össze a német-magyar társaság egy közeli vendéglőben. 
Vasárnap reggel 8 órától már serényen igyekeztünk berendezni a már jól megszokott adventi kis faházi-
kónkat, hogy a sok magyar finomságot sikeresen tudjuk árulni. Mint általában mindig, ezúttal is a nagyon 
nagy érdeklődésnek köszönhetően gyorsan fogyott a paprika, pirosarany, méz, lekvár, füstölt kolbász és 
szalámi, pálinka, bor és a sültkolbász forralt borral. Ezúttal is nagy sikere volt az Ákos által készített gu-
lyásnak is. A sikeres napot ismét közös vacsorával zártuk Hansjürgenéknél, ahol a németek részéről And-
reas, részünkről Dénes mondott köszönő beszédet egy-két gondolat erejéig. Hétfőn este élményekkel gaz-
dagon, küldetésünket teljesítve szerencsésen érkeztünk vissza kis falunkba Sióagárdra.        

                                                                                             Írta: Klein Brigitta        

  

  Baruthban 
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             Földkerülő utunk krónikájának előző részében eljutottunk a Kanári szigeteki 
Las Palmasba. Tíz napot töltöttünk itt felkészüléssel az Atlanti óceán átvitorlázá-
sára. Néhány dolgot magán a hajón is kellett csinálni, de a legfontosabb az élel-
miszer készletek beszerzése és elraktározása volt. A szupermarketból egy furgon 
szállította ki a mólóra a hajóhoz az árut. Bevett szokás ez Las Palmasban, ahol az 
európai nyár végén vitorlások százai készülnek hozzánk hasonlóan legénységük 
életének egyik legnagyobb kalandjára. Várja őket a mesés karibi szigetvilág és 
életérzés, a nyár a télben. 

        A napok során mi magunk is eljutottunk a céltudattól vezérelt „beszűkült” 
tudatállapotba. Mint az államvizsgára készülő egyetemista, aki számára nem léte-
zik más a megelőző napokban. Mi sem gondoltunk másra. Megszűnt a külvilág, 
érzéketlenekké váltunk a sziget csábításaira. Pár nap elteltével így már logikus 
folytatás volt, hogy egyszer csak elkötöttük a hajót. 
Lássuk milyen a valóságban amire évek óta készü-
lünk. Hajóztunk már eddig is sokat. A Kanári szige-
tekre eljutni az Adriáról sok vitorlázónak már túl 

mutat minden álmon és vágyon. Mi a hajót hosszú távú vitorlázásra építettük. Végtelen 
vizeken, hetekre a legközelebbi szárazföldtől, a természettel háborítatlan harmóniában 
élni. Ahol semmi más mint a hajónk jelenti a civilizációt. Kíváncsiak voltunk erre a 
háborítatlanságra. Itt nem csörren meg a telefon, nincs határidő, és átmenetileg pénz-
ügyekkel sem kell foglalkoznunk. Látszólag ingerszegény környezet ahol tényleg 
együtt lehet a család. Itt még inkább közel kerülhetünk egymáshoz. Minden pillanatban 
ugyanazt látjuk, érzékeljük a külvilágból. Senkinek sincs a többiekétől eltérő program-
ja. Egy nagy közös cél van csupán, biztonsággal elérni a túlpartot.  

        Az első napok szélhiányosak. Amikor elérjük a passzát szél zónáját, megváltozik 
minden. Leállítjuk a motort és az elkövetkező három hétben el sem indítjuk többé. 
Megszűnik a monoton motorhang. Csend borul a hajóra. A haladáshoz a természet erő-
it használjuk. A passzát szél belekapaszkodik a vitorlákba és kedvező irányú áramlat 
hajt délnyugatnak. Ugyanazok a körülményeink mint Kolombusznak aki több mint 
ötszáz évvel ezelőtt hasonló útvonalon vágott neki az ismeretlen meghódításának. A 
természet nem sokat változott azóta. A passzát szél, az egyenlítői áramlat, az élővilág, 
a napfelkelték és a napnyugták.  

                Afrikai partok mentén haladunk. A partok felől fújó keleti szél finom vöröses 
szaharai homokkal borítja be a fedélzetet. Sáros lé csepeg a vitorlákról a reggeli párában. A hőmérséklet napról nap-
ra emelkedik, hiszen az egyenlítőhöz közelítünk. Ha kellene, kiköthetnénk a Zöldfoki szigeteken. Induláskor nyitva 
hagytuk ennek lehetőségét, de végül nem élünk vele. Jó szél hajt a cél felé.  

     napi ellátmány érkezett  

móka a nagy víz közepén  

 

 

      Az Atlanti óceánon –  

 

 

Sióagárdi kiállítók a 
Budai Várban  

a Magyarság Házában 
 

     A Magyar Kézművességért Alapítvány által a Magyarság Házában rende-
zett 22. Betlehemi jászol – kiállítás  sióagárdi díjazottjai:                                              

Finta Mihályné sióagárdi hímzései, Kovácsné Nagy Eszter festménye.                                                                                                                                                                                                           
A pályázatra beadott alkotásokat néprajzkutatókból, közművelődési szakem-
berből, iparművészekből valamint a Ciszterci Egyházközség képviselőjéből 
álló zsűri minősítette. 171 pályázó 293 alkotását fogadták el bemutatásra. A 
kiállításon hivatásos és amatőr művészek Jézus születéséhez és az adventi – 
karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves, népművészeti, képző – és 

iparművészeti alkotások láthatók.  
 

Látogatható: 2015. december 9-től                                                        
2016. január 10-ig naponta 1000-1800 

December 24-e és 2016. január 1-e között zárva 
Helye: Budapest, Budai Vár: Szentháromság tér 6. I. emelet 

Corvin terem 

Nem volna               
más vallás, 
Nem volna                     
csak ennyi: 

Imádni az Istent 
És egymást                         
szeretni… 

Karácsonyi rege, 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 

Szállna a világra… 
 

/Ady Endre/ 
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       Az elképzelt ütemben fogy az élelmiszer és víz készlet. Nincs szükségünk 
másra, mint ami a hajón megtalálható. Egy hét elteltével az addigi délies irány 
helyett nyugatnak fordulunk.  

       A hétköznapokat „jelentős” események színesítik. Delfinek látogatnak meg 
minket, Era kenyeret süt, vagy ismét friss hal akad a horogra. Ilyen esemény az 
is, ha sós vizes fürdőt veszünk. A partoktól távolodva lassan, szinte észrevétlenül 
felépül a tenger. Ez azt jelenti, hogy a hullámzás eléri a szélsebesség által megha-
tározott nagyságát. A hátulról érkező 2-4 méteres hullám dombok utólérik a ha-
jót, megemelik, áthaladnak alatta, és tovább robognak. Hajó mozgása engedel-
meskedik a hullámok akaratának. Ütemesen billen, kissé meglódul a hullám homlokfalán, majd megtorpan, amikor 
az kicsúszik alóla. Az egyenletes szél kiszámítható mozgást eredményez. Idővel a legénység is hozzá szokik ehhez, 
és hangot ad elégedetlenségének, ha egy távoli szél keresztező hullámai megzavarják ezt a kiszámíthatóságot. Köz-
ben észrevétlenül fogynak a visszalevő napok és mérföldek. Ha nem írnánk hajónaplót teljesen elvesztenénk időérzé-
künket. A jelenben élünk, a múlt eseményei összemosódnak. Néha nehéz megfejteni, hogy valami tegnap vagy 
mondjuk három napja történt. 

       Erősödik a szél, arányosan nőnek a hullámok, nehéz, sötét felhők takarják az eget. A nap lebukott a hajóorr előtt 
az óceán vizébe. Vészjóslóan kezdődik az éjszaka. Talán vihart hoz, fel kell rá készülnünk. Eldöntjük, hogy ma este 
párban teljesítünk szolgálatot a kormánynál. Ki tudja mekkora hullámok fogják ostromolni a hajót. Már most is be-
csap némelyik a kormányállásba. Az automata kormány is küzd a hajó irányban tartásával. Vajon mikor veszi át az 
óceán teljesen az uralmat? Normális lefekvéshez készülődésről már szó sincs. Nyugodt alvás teljesen kizárva. Kivé-

ve persze Daninak. Őt nem zavarja az közelítő vihar réme és a hullám rodeó 
sem amit a hajó bemutat. Ő ha kell úgy is tud aludni, hogy közben faltól - 
falig gurul a farkabin ágyán.   

      De minden vihar véget ér egyszer. Ezúttal szerencsénk volt, reggelre 
normálisra váltott a szél és a hullámzás is alább hagyott. Nem is kérnék be-
lőle többet. Több napos viharok nem tesznek jót a legénység kedvének. Az 
élet a korábbi mederben zajlik tovább. Egészen addig amikor valami szokat-
lan dolgot pillantunk meg a horizonton. Elmegy előttünk egy teherhajó, 
majd nem sokkal később megpillantjuk a célját is. Föld ahoj! Barbados szi-
gete az. Még egy nap, és éjszaka megérkezünk a célba Saint Luciára. Kizök-
kenünk a nyílt óceán elszigeteltségéből. Illatok azok amik a legmesszebbről 
elérnek minket. Édes, zamatos trópusi illatok. Később a madarak csicsergé-
se. De milyen madaraké? Ismeretlen hangok ezek nekünk. Lehorgonyzunk 
az öbölben. Holnap felderítjük, ma éjszaka még nem lépünk ki a partra. 
Most pihennünk kell. Huszonegy nap óta először rezzenéstelenül áll a hajó.  

 Írta: Horváth Attila 

mászóka az óceánon  

zöldséges bolt egy csónakban  

       Ezúton tájékoztatjuk Lakosainkat, hogy Sióagárd 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2015. 
(XI. 10.) önkormányzati rendelete alapján idén is lehető-
séget biztosít a sióagárdiak számára szociális tűzifa 
támogatás igénybevételére.  

       A tűzifa-juttatás egy háztartásban csak egy személy-
nek, legfeljebb 3 m3 mennyiségben, egy fűtési idényben 
csak egy alkalommal (kivéve a kihűlés vagy fagyhalál 
veszélyének fennálltál), kizárólag természetbeni ellátás 
formájában állapítható meg.  

       A rendelet egyéb kritériumokat is tartalmaz, mely 
teljes terjedelmében Sióagárd község honlapján és az Ön-
kormányzat hirdetőtábláján is megtalálható.  

       A tűzifa iránti kérelmeket legfeljebb 2016. január 
15. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása 
jogvesztő.  

      A kérelem nyomtatványon nyújtható be, mely le-
tölthető a község honlapjáról (www.sioagard.hu), vala-
mint személyesen átvehető az Önkormányzatnál.                       
További információ: 74/437-295 

Balogh Györgyi sk. aljegyző 

 

közfoglalkoztatásban való  

részvételre! 
        Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. 01. 

01-től új közfoglalkoztatási program indul. A köz-

foglalkoztatási programon való részvétel feltétele, 

hogy az érintett a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán 

(Munkaügyi Központ) regisztrálva legyen.  

Kérem, hogy akit érdekel a közfoglalkoztatási 

programon való részvétel akár most, akár a jövő-

ben, jelezze mielőbb Sióagárd Község Önkor-

mányzatánál. 

Sióagárd, 2015. december 14. 

                            Gerő Attila  polgármester  

F E L H Í V Á S 
Idén is elérhető a szociális célú  

tűzifa támogatás 

 

kis hajónk nekivág a végtelennek 



Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata,  Felelős szerkesztő.: Tamás Edina,  megjelenik: havonta;   

szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu, web: www.sioagard.hu 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATAL 

 SIÓAGÁRDI KIRENDELTSÉGE 

Sióagárd Polgármestere: 
 GERŐ ATTILA 

Tel: 06-20/965-5333 
Hétfő:  ügyfélfogadási szünet 

Kedd - Csütörtök:    
8.00-12.00   13.00-16.00 

Péntek:   8.00-13.00 

Elérhetőség: Kossuth  u. 9. 

Tel.: 74/437-295 

E-mail: sioagard@sioagard.hu 
http://www.sioagard.hu      
 

ORVOSI RENDELŐ                                         

Cím: Sióagárd, Kossuth u. 3 

Tel: 74/437-051 06-30/929-5645 
Háziorvos: Dr. Horváth Erika 

Hétfő, kedd , péntek:  8.00-13.00 

Szerda:                   14.00-18.00 
Csütörtök:                  10.00-13.00 

vérvétel:  Csütörtök:  8.00-10.00 

  

VÉDŐNŐ 

Szabó Kata Tel: 06-30/2758-472, 74/437-022 
 

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS  

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

Székelyi Anikó  

Tel: 74/437-022, 74/443-825 

Fogadóóra: szerda 10-12 óra 
 

GYÓGYSZERTÁR 
Cím: Sióagárd, Kossuth u. 6.  

Tel: 74/437-098 

Hétfő, Kedd ,Csütörtök, Péntek: 11-13 óra 
Szerda: 16-18 óra 
 

KÖNYVTÁR 
Cím: Sióagárd, Kossuth u. 2.  

Vezető: Schüller Ákosné Hedi 
Hétfő: 15-19,  csütörtök: 15-19 óra 

Szombat: 8-10 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ 
Cím: Sióagárd, Kossuth u. 1.  
Vezető: Gerő Attila 

Tel: 74/437-309  

Email: muvhaz@sioagard.hu 

A Teleház nyitva tartása: 

Hétfő:        8.00-16.00 

Kedd:        8.00-16.00       
Szerda:      8.00-18.00       

Csütörtök: 8.00-18.00       

Péntek:      8.00-13.00       

Falugazdász fogadóórája 

Kedd: 13.00-16.00 
 

ISKOLA 
Cím: Sióagárd, Kossuth u. 2. 
Tel: 74/437-016 

Vezető: Szűcs Józsefné 
 

ÓVODA 
Cím: Sióagárd, Kossuth u.50.  

Tel: 74/437-079 

Vezető: Horváth  Andrea 
 

KÖRZETI MEGBÍZOTT 

Csipai János 

Tel: 06-30/419-2293       Segélyhívó: 107 
 

POLGÁRŐRSÉG 

Kökény András       Tel:06-20/2316-999 
 

SIÓ-KÖZ KFT.                                          

Vízmű telepkezelő:                                              

Balázs Mihály: 06-20/296-1495                            

Szennyvíz telepkezelő:                                         

Mészáros Ferenc:06-20/294-4387 
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     Bár a jelenlegi enyhe idővel az 
idei tél eddig szinte rekordokat dön-
töget, vélhetően ez nem marad így 
sokáig, az esetleges havazásra, ónos 
esőre, illetve fagyokra pedig nem árt 
időben felkészülni.  

      Amellett, hogy a legtöbben az 
előbbit járműveik esetében is meg-
teszik, fontos tudni, hogy a saját 
ingatlannal kapcsolatban sem szabad 
megfeledkezni a téli teendőkről, a 
síkosság- és hó- illetve jégmentesítés 
ugyanis nemcsak az önkormányzat 
feladata. 

Csak a járdát kell takarítani? 
 

Míg közterületek és közutak esetében a síkosságmentesítés többnyire az 
önkormányzatok feladata, magáningatlanok esetén mindez a tulajdonosra, kezelő-
re, illetve használóra hárul, akinek kötelessége az ingatlan előtti járdaszakaszról 
eltakarítani a havat és a jeget. 
Az érintett terület az ingatlan előtti járda mellett a járda és a kocsiút közötti sza-
kaszt is magában foglalja, a síkosságmentesítést pedig szükség esetén naponta 
akár többször is el kell végezni. 
Tilos vagy szabad sózni? 
 

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rend. 
szerint belterületi közterületen - a közúti forgalom számára igénybe vett terület, 
vagyis az úttest kivételével - a síkosságmentesítésre csak olyan anyag használható, 
ami közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növények 
egészségét nem veszélyezteti. Célszerű ezért környezetbarát anyagokat használni a 
síkosságmentesítésre, például durva szemcséjű homokot, fűrészport, pernyét. 

Bár általánosságban a sózás már nem számít tilosnak, csak az, ha nem 
környezetbarát anyagot használsz, nem árt tudni, hogy sóból is többféle létezik. 
Ha biztosan nem akar kárt tenni a növényekben - a só többek között akadályozza 
folyadékfelvételüket -, használja inkább az előbb felsorolt anyagokat. Jégmentesí-
tésre alkalmas környezetbarát sókat a gazdaboltokban be lehet szerezni.  
Jár-e bírsággal a mulasztás? 
 

Ha a síkosságmentesítés nem történik meg - ha baleset történik emiatt, az 
tovább súlyosbítja a helyzetet -, az akár komoly pénzbírságot is jelenthet, köz-
igazgatási hatósági eljárás esetén több tízezres, sőt, akár százezres nagyságrendet, 
például akár 150 ezer forintos büntetést is. 

Azt, hogy megtörténik-e a síkosságmentesítés, az önkormányzat munkatár-
sai a település területén folyamatosan ellenőrzik. Mulasztás esetén előbb felhívják 
a figyelmet a hiányosságra és az esetleges következményekre. A jegyző szankcio-
nálással inkább csak akkor él, ha ennek ellenére sem tartják be a jogszabályokat a 
tulajdonosok, illetve, ha visszaesőnek számítanak. 

Az Alkotmánybíróság döntése alapján a jegyző már nem szabhat ki hely-
színi bírságot az elmaradás miatt, viszont közigazgatási hatósági eljárást indíthat, 
ebben az esetben pár ezer forinttól akár 150 ezer forintig is terjedhet a bírság ösz-
szege. 

Mindemellett polgári pert indíthat az az illető is, aki a tulajdonos gondatlan-
sága miatt balesetet szenved. Ilyenkor kártérítést is igényelhet, akár vagyoni kár-
ról, akár nem vagyoni kárról van szó - például, ha nem tud munkába menni az eset 
miatt. Mindemellett a tulajdonos akár bűncselekménnyel, testi sértéssel is vádol-
ható, melynek még komolyabb következményei lehetnek. 

Mindezek fényében kérjük a lakosságot, hogy a tél, a fagy beköszöntével 
fokozottan fordítsanak figyelmet a síkosságmentesítésre, hiszen ez mindannyiunk 
közös ügye. 
                                                                                          Balogh Györgyi  aljegyző 

a tél… 

Közeleg a tél…  

mailto:sioagard@interware.hu
http://www.femina.hu/utazas/teligumi_szabalyok_kornyezo_orszagokban
http://www.femina.hu/utazas/teligumi_szabalyok_kornyezo_orszagokban
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800346.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800346.KOR
http://kurir.hu/itthon/6815-hohelyzet-lehet-sozni-mert-nem-tilos
http://www.levego.hu/tanulsagos_ugyek/sohalal
http://www.femina.hu/cimke/birsag/45470
http://www.kozterulet-felugyelet.hu/hirek/csuszik
http://www.kozterulet-felugyelet.hu/hirek/csuszik
http://ad.adverticum.net/C/1759478/3595942/359594400?

