
Látogatás a németországi barátainknál 
 

Ebben az évben ünnepli fennállásának 160. évfordulóját Sióagárd testvértelepülésének 
baruthi önkéntes tűzoltósága. Ennek apropóján egy nyolc tagú küldöttség látogatott el a 
testvértelepülésre. A küldöttséget ezen az úton a Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület négy 
táncosa, három fő zenésze kísérte, valamint Ambrus Pálné a Német Kisebbségi Önkormányzat 
elnökhelyettese képviselte.  

Kiscsapatunk június 4-én, pénteken a hajnali órákban vágott neki a több mint 800 km-es 
útnak, és bosszankodva vettük tudomásul, hogy a több napja tartó esőzés most sem akar 
megszűnni, ugyanakkor reménykedtünk benne, hogy odakint már barátságosabb idő fogad majd 
bennünket.  

Baruthba a késő délutáni órákban érkeztünk meg, ahol helyi szokás szerint kenyérrel és sóval 
kínáltak bennünket, majd egy fogadáson vettünk részt, a szervezőkkel és vendéglátókkal 
együtt. A fogadást követően, és a szálláshelyek elfoglalása után csatlakoztunk mi is a jubiláló 
szervezet köszöntéséhez; a sióagárdi küldöttség egy tűzoltókocsit ábrázoló cukortortát vitt 
ajándékba, ami igen nagy tetszést váltott ki a jelenlévők körében. Az ünnepséget követően 
gulyáslevest tálaltak fel a jelenlévő vendégeknek, melyhez Magyarországon sütött 
fehérkenyeret szolgáltak fel.  

Szombaton Günter Sodan – a testvértelepülés korábbi polgármestere - vezetésével 
ellátogattunk a közeli Bautzen városába, ahol a történelmi belvárosi részt volt alkalmunk 
megtekinteni, majd egy jóízű ebédet követően rövid műsorral mutatkoztunk be a baruthi 
közönség előtt. A napot végül egy magyar esttel zártuk a szabadidő park éttermében.  Itt került 
kiállításra a sióagárdi népviseletet bemutató fotókiállítás, az estet énekszóval és tánccal 
nyitottuk meg, majd egy jóízű marhapörkölt vagy töltött káposzta elfogyasztása után viselet 
bemutatóval és táncházzal próbáltunk betekintést adni településük népi kultúrájába.   

Vasárnap a tűzoltóautók és mezőgazdasági kisgépek - „old timerek” - parádés felvonulásával 
kezdetét vette a programsorozat utolsó napja. Kistraktorok és mindenféle - számomra még 
sosem látott mezőgazdasági járművek pöfögtek végig a parkon, majd a tűzoltókocsik bevonulását 
követően egy mentési gyakorlatot nézhettünk meg, de alkalmunk nyílott madártávlatból 
megcsodálni a környéket is. A délutáni folytatásban aerobic bemutató, gyermekműsor, magyar 
néptánc és népzene szórakoztatta a nagyérdeműt. A műsorok mellett jelen voltak a már jól 
ismert lengyel keramikusok és a cseh üvegfúvó is; végül a napot egy a szervezőkkel közösen 
elfogyasztott vacsorával és fergeteges mulatsággal zártuk. 

Felejthetetlen élményben volt részünk, régi kedves ismerősökkel találkoztunk, új 
ismeretségeket kötöttünk, megismertük a baruthi vendégszerető embereket. Igazán 
szívmelengető volt ez a pár nap, és bízunk abban, hogy idén a szüreti vigadalom alkalmával 
mindezt viszonozni is tudjuk majd.  

Nem szaporítván tovább a szót, - pedig sokat mesélhetnénk még, - beszéljenek helyettünk a 
kirándulás képei…. http://www.sioagard.hu     
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