
Baruthi (Németország) adventi vásár 2009. 12. 04- 07. 
 
 

Németországi testvértelepülésünk Baruth immár 5. alkalommal hívta meg a sióagárdi 
Német Kisebbségi Önkormányzat képviselőit az ottani adventi vásárra, hogy ott a sióagárdi 
portékákat kínálgassuk. 

A leányvári borokból készült forralt bort, sültkolbászt, lángost, füstölt kolbászt, szalámit, 
gyümölcs pálinkát, palackozott borokat, mézes sütemény valamint csuhéból készült 
karácsonyi díszeket vittünk magunkkal. 
 
 

Német segítőink az ottani Önkéntes tűzoltók és különösen Alexander Stübner, aki 
gondoskodott a csapat szállásáról és a kevés szabadidő eltöltéséről, valamint biztosította a 
vásárban azt a pavilont, amelyben bemutattuk a sióagárdi specialitásokat. 

A vásárt megelőzően, szombaton kirándulást szerveztek részünkre, ahol egy nagyon szép 
barokk stílusú kolostort (ami még a ma is működik 40 apácával) tekintettünk meg, mely a 
lengyel-német határon fekszik, és már az 1200-as években is folyt itt hitélet.  

Érdekes volt, hogy az itt élő apácák mindig is gondoskodtak saját megélhetésükről, ma is 
szőlőt termelnek, bort készítenek, hiszen a cisztercita rend jelmondata az ora et labora. 

Templomuk többször leégett, de mindig újjá építettek. Ostritzben templomot, kápolnát 
tekintettünk meg és gyönyörködtünk a Zittaui-hegyekben. A szomszédos Jonsdorfban trópusi 
lepkeházat és hüllőházat néztünk meg.  
 

Vasárnap a rossz idő ellenére sokan jelentek meg a vásárban, régi ismerősöket is 
köszöntöttünk. A magyar pavilon környéke mindig tele volt érdeklődőkkel, szívesen kóstolták 
és vásárolták a sióagárdi termékeket. 

A vásárban találkoztunk a lengyel és cseh testvértelepüléseink képviselőivel is. A sióagárdi 
német kisebbségi önkormányzatot lelkes csapat képviselte, akinek tagjai Ambrus Pálné Ági, 
Málingerné Erzsike, Telkesné Erika, Tornóczki Ákos és Tornóczkiné Katika, akik 
népszerűsítették falunkat. 
 
 

Polgármesterünk Háry János elkísérte a küldöttséget és hivatalos tárgyalást folytatott 
Mathias Seidelel Malschwitz polgármesterével, melynek során megegyeztek a 2010-ben 
Sióagárdon sorra kerülő programokról, melyre a német küldöttség is meghívást kapott.  
 

Élményekben gazdagodva hétfőn kora este értünk haza, elhozva német barátaink üdvözletét. 
 

Ambrus Pálné  
német kisebbségi képviselő. 

 
 
A baruthi adventi vásáron a részvételt a sióagárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 

támogatása tette lehetővé. 
 


