
– Aztán miért nem küldi a fi át, vagy va-
lamelyik fi úunokáját fáért? – kérdezte a 
favágóember – nem való magának az ilyen 
terüt cipelni s méghozzá éccaka!
– Nincs nekem senkim a világon, édes 
fi am, azért – sóhajtott a kicsi öregasz-
szony  –, magam viselem a gondot, nincs 
kivel megosszam.
Megesett rajta a szegény favágóember szí-
ve.
– Adja csak ide azt a terüt – mondotta 
jó szívvel -, majd én lecipelem a házához, 
maga csak mutassa az utat.
– Jaj, áldjon meg a Jóisten érte – hálálko-
dott az anyóka –, csak kövess engem, nem 
kell messzire menned.

A favágóember hátára vette a rőzseköte-
get, s aztán csak mentek szótlanul a havas 
estében lefele a hegyről, elöl a töpörödött 
öregasszony s mögötte a favágóember a 
rőzsével. De nem a falu irányába mentek, 
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Wass Albert: Karácsonyi mese

Hallottam volt annakidején, egy messzi 
múltba veszett régi karácsonyestén, a kan-
dalló előtt. Az ablakon kívül sűrűsödött 
már a szürkület, s lassanként elvesztek ben-
ne a hólepte erdélyi hegyek. A kandallóban 
pattogott a száraz bükkfa. Nagyanyánk 
birsalmasajt szagú szobájának öreg bútora-
ira sárga fénypászmákat vetettek a táncoló 
lángok. Mi gyerekek ott hevertünk a sző-
nyegen, s fojtott izgalommal vártuk, hogy 
megszólaljon odaát a nappali szobában a 
kicsi ezüstcsengő, s meghirdesse a kará-
csonyfával érkező angyalt. 

Nagyanyánk ott ült a hintaszékben, 
közel a kandallóhoz. Fején fekete csipke 
főkötő, térdein a vedlett bársonytakaró, s 
vékony ujjai fürgén billegették a csillogó 
kötőtűket. 
– Hol volt, hol nem volt – kezdte el 
nagyanyánk a mesét, hogy gyorsabban tel-
jék az idő hetedhét országon túl, az Ópe-
renciás tengeren túl, ott, ahol a kurta farkú 
malac túr, volt egyszer egy szegény favágó 
ember. Feleségével s hét neveletlen gyerme-
kével élt ott a falu közepén, egy szép nagy 
nádfödeles házban, s vágta, vágta fönt az 
erdőben a fát, napkeltétől napnyugtáig. De 
hiába dolgozott akármilyen sokat, hiába 
vitte haza minden keresetét, mégsem volt 
öröm és boldogság az otthonában. Egyéb 
se volt ott, csak panaszkodás. Panaszkodott 
a  feleség folytonosan, hogy ez rossz, az 

rossz, hogy lám, az egyik gonosz szomszéd 
így, a másik gonosz szomszéd úgy, s még a 
gyermekek is savanyú képpel jártak-keltek 
egész nap, panaszkodtak azok is, hol a ta-
nítóra, hol a szomszéd gyerekekre, s annyit 
panaszkodtak, hogy mindenki  messzire 
kerülte őket, mintha csak ragályos betegek 
lettek volna.
– Nagy szomorúságot okozott ez a sze-
gény favágó embernek, s így igyekezett 
még több fát vágni, hogy több pénzt vihes-
sen haza, hátha attól elmúlik otthonában 
a keserűség. Még télidőben is vágta a fát 
fönt a hegyen, látástól vakulásig, derékig 
érő hóban, de mind nem használt semmit. 
A keserűség továbbra is csak megülte a csa-
ládját, akár az átok. Karácsony estéjén is 
ott érte a szürkület fönt az erdőben. Még 
a karácsonyfáról is megfeledkezett szegény, 
annyira nyomta lelkét a búbánat. Mikor 
aztán beesteledett annyira, hogy a baltája 
végit is alig látta, nagyot sóhajtott s elin-
dult hazafele. Hát ahogy ott halad lefele 
a hólepte sötét ösvényen, egyszerre csak 
megpillantott egy kis töpörödött anyókát, 
aki egy irdatlan nagy köteg rőzse alatt gör-
nyedezett.
– Hova viszi azt a sok rőzsét, öreganyám? 
– kérdezte meg jó szívvel a favágóember.
– Haza, édes fi am – felelte nyögve a kicsi 
öregasszony-, hogy legyen tüzelőm kará-
csony napjára.

A csodálatos balzsam meg a likas zsák

A  TA R TA L O M B Ó L

KÖZÉLETI KULTURÁLIS KÉTHAVI HÍRMAGAZIN
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nem ám, hanem hamarosan letértek a járt 
ösvényről s bé egyenesen a sötét, ember 
nem járta szálerdőbe. Csudálkozott ezen a 
favágóember, de nem szólott semmit, csak 
cipelte a nehéz rőzseköteget a vénasszony 
nyomában. Bent aztán, a legsötétebb szál-
erdő közepén, egyszerre csak kicsike kis 
tisztásra értek, s a kicsike tisztás közepén 
ott állt egy kicsike ház, olyan kicsi, hogy 
majdnem a tetejéig belepte a hó.
– Tán nem itt él? – ijedt meg a favágóem-
ber, mert még medvének is rossz lett volna 
ott egymagában, olyan elhagyatott hely 
volt az a nagy erdőség közepén.
– Én biz’a itt – felelte a kicsi öregasszony, 
s már nyitotta is a szűk kicsi ajtót –, hozd 
be, lelkem, egyenest a házba, ha nem res-
telled, hadd gyújtsak magamnak egy kis 
tüzet idebent a tél hidege ellen.

A szegény favágóember becipelte a rő-
zsét a kicsi házba, letette a kemence sarká-
ban, baltájával ügyesen fölaprózta, s még a 
tüzet s fölszította a kemencében.
– Fizesse meg a Jóisten, amit értem cse-
lekedtél – hálálkodott az anyóka –, de azt 
mondd meg nekem, édes fiam, hogyan van 
az, hogy te is itt töltöd a karácsonyestét 
kint az erdőn? Nincs családod?

A szegény favágóember sóhajtott erre 
egy nagyot, s elpanaszolta a maga baját. 
Hogy biz’a van neki családja, van szép ott-
hona is, de egyéb sincs benne csak panasz 
meg keserűség, mert hiába próbál akármit, 
a felesége meg a gyermekei egyebet se lát-
nak maguk körül, csak rosszat.

Csóválta a töpörödött kis öregasszony 
a fejét azon, amit hallott. Aztán csak azt 
mondta:
– Jót tettél velem, favágóember, s jótét 
helyébe jót várj. Adok én is neked valamit, 
aminek hasznát veszed.

Azzal fölnyúlt a polcra, s levett onnan 
egy kicsi nyírfakéregből készült tégelykét, 
meg egy nagy likas zsákot. Odanyújtotta 
őket a favágóembernek.
– Vidd ezeket haza magaddal, édes fiam, 
s mihelyt hazaértél, kend meg ezzel a bal-
zsammal, amit a nyírfakéregben találsz, a 
feleséged szemét s a gyermekeid szemét is 
sorba. S ha megkented vele a magad sze-
mét is végül, akkor kioldozhatod ezt a zsá-
kot is, s a többit majd meglátod. Eridj hát 
Isten hírével.

A szegény favágóember zsebre dugta a 
nyírfakéregből készült kicsi tégelykét, s 
még a likas zsákot is a vállára vette, csak 
hogy kedvében járjon az öregasszonynak. 
Aztán illedelmesen elköszönt, kilépett az 
ajtón, s elindult a hólepte setét erdőn ke-
resztül hazafele.

Fúrta azonban az oldalát a kíváncsiság 
erősen, hogy mi is lehet abban a nyírfaké-
regben. S mikor beért a fák közét, hát csak 
megállott, fölnyitotta a tégelyke födelét, 
belenyúlt az ujjával, s megkente mindkét 
szemét az öreg anyóka balzsamával.

S hát csudák-csudája! Amikor újra ki-
nyitotta a szemét, úgy meglepődött, hogy 
még a lélegzete is elállt! Mert a kicsi tisztás 
helyén nagy széles tisztást látott, s annak 
közepén nem egy kicsike fakunyhót, de 
nem ám, hanem egy gyönyörűségesen szép 
kacsalábon forgó tündérpalotát! S a tün-
dérpalota aranyos kapujában nem egy tö-
pörödött anyóka állt, hanem egy szépséges 
szép angyal, maga az Úrjézus karácsonyi 
angyala.

Ki tudja, meddig állt volna ott bámész-
kodva, ha eszébe nem jut a vállán csüngő 
likas zsák. S hát ahogy odanéz, nem likas 
zsák volt az sem, hanem tiszta aranyfonál-
ból szőtt gyönyörűséges karácsonyi zsák, 
színültig tele almával, dióval, karácsonyi 
mézeskaláccsal, selyem fejkendővel, pat-
kós csizmácskákkal! Olyan nehéz volt a 
sok szép karácsonyi ajándék a vállán, hogy 
meggörbedt alatta. 

Futott is haza nagy örömében, ahogy a 
lába bírta. Még a tündérpalotáról is meg-
feledkezett.
– Hé asszony! Aprócselédek! – esett be 
ajtóstul a házba. – Idenézzetek!

Azok néztek is reá nagy savanyúan, az 
asszony meg a gyerekek, de nem vidult föl 
az ábrázatjuk.
– Mit nézzünk? Likas zsákot? – dohogott 
az asszony – van abból itthon is elég. Bez-
zeg a szomszédok karácsonyt ünnepelnek, 
de nekünk még a morzsából se adnak.

Megijedt az ember, nézett hátra a vállán 
csüngő zsákra, de bizony aranyból volt az 
s tele ajándékkal. De eszébe jutott hirtelen 
a balzsam, s kapta elő a kicsi nyírfakérget, 
bekente az asszony szemét nagy gyorsan, be 
a gyerekek szemét is sorra, s hát egyszeri-
be olyan nagy világosság támadt a házban, 
mintha ezer gyertyát is meggyújtottak vol-
na. Mosolygott az asszony, kacagtak a gye-
rekek is, és körülugrándozták nagy öröm-
mel.
– Jaj, de szép aranyzsák! – kiabálták. – 
Oldja már ki, édesapám, hadd lássuk, mi 
van benne!

Az ember pedig letette a nagy aranyzsá-
kot a padlóra, megoldotta a száját s szedte 
ki belőle egymás után a sok gyönyörűsé-
ges holmit. Piros szattyánbőr csizmát, 
selyemkendőt az asszonynak, birkabőr 
ködmönkét, patkós csizmácskákat mind a 
hét gyereknek, kosárra való aranyos kalá-

csot, piros almát, ezüst diót. Volt is akkora 
öröm a házban, hogy még a cirmos cica is 
táncra kerekedett.
– Annyi sok jó van itt, hadd osszuk meg 
a szomszédokkal – mondta hirtelen az 
asszony. Azzal megrakott egy kosarat ka-
láccsal, karjára vette, s vitte át a szomszé-
dokhoz. Az ember meg csak ámult, mert 
ilyesmi még nem esett meg soha.

De ámult a falu is, biz’a. Mert attól a 
naptól kezdve nagyon megváltozott ám az 
élet a favágóember háza táján. Nevetés és 
nótaszó hallatszott onnan reggeltől estig, 
öröm és vidámság töltötte meg a pincétől 
a padlásig a házat, s aki csak bevetődött a 
kapuján, nem győzte dícsérni a szíves ven-
déglátást. Úgy megkedvelte őket minden-
ki a faluban, hogy hamarosan bírónak is 
megválasztották a favágóembert, s azóta is 
boldogan élnek, hacsak meg nem hóttak. 
Az ám. Itt a mese, fuss el véle.

Nagyanyánk elhallgatott, s néhány pil-
lanatig csönd volt a szobában, csak a tűz 
pattogott szelíden a kandallóban. Aztán 
Margit húgom, aki még csak négyéves volt 
akkor, vágyakozva fölsóhajtott nagyanyánk 
lába előtt a szőnyegen.
– Én is szeretnék ebből a balzsamból, 
nagymama…
– Semmi se könnyebb annál, lelkecském 
– felelte nagyanyánk, huncutkás mosoly-
lyal a kötőtűi mögött –, adott a jó angyal 
minden emberfiának egy csipetnyit belőle, 
mindjárt a születése napján. Oda rejtet-
te el a fületek mögé, oda hát. Keressétek 
csak meg az ujjatokkal. Ott, ott. Kicsikét 
fentebb. Érzed az ujjad bögyeivel? Nocsak 
dörzsöljétek meg a szemeteket vele szapo-
rán. Úgy ni. Dörzsöljétek csak.

Dörzsöltük, dörzsöltük ujjunk begyivel 
a szemünket, hogy a könnyünk is majd 
kicsordult tőle. S egyszer csak, mintha va-
rázsra történt volna, megszólalt a szomszéd 
szobában a kicsi ezüst csengettyű. Akkorát 
dobbant tőle a szívem, hogy még ma is 
emlékszem rá. Felszöktünk a szőnyegről, 
ahányan voltunk, szaladtunk az ajtóhoz 
s kitártuk szélesre. A nappali szoba kellős 
közepén, száz fehér gyertya fényében csil-
logva, sziporkázva, ott állt a legszebb kará-
csonyfa, amit valaha is láttam.

Fél évszázad eltelt azóta. S ahogy visz-
szagondolok most nagyanyánk meséjére, 
úgy érzem, hogy bizony jól tennénk, ha 
mindannyian, akik még itt élünk a föl-
dön, megkeresnénk végre a fülünk mögött 
azt a csipetnyi balzsamot, amit az Úrjézus 
angyala eldugott volt oda, s ledörzsölnénk 
vele szemünkről a rosszak látásának csúnya 
hályogát.



A sásdi városi könyvtár november első hetében határozta el, 
hogy gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt rajzpályázatot ír ki 
„Téli varázs” elnevezéssel. A felhívást az óvodában, az iskolában 
és a facebookon is közzétettük. Ehhez kapcsolódóan az advent 
időszakára „Mézes Napok” címmel mézeskalács házikó készíté-
sére hívtuk a vállalkozó kedvű kreatív lányokat, asszonyokat és 
csoportokat. 

Ezzel egy időben mézeskalács függelékeket is elkezdtünk ké-
szíteni egy a Közösségi házban felállított „mézesfára”. Meghívá-
sunkra az óvodából jelentkezett a Hétszínvirág csoport, valamint 
az általános iskola 1.b osztálya. A kisgyerekeknek apró kötényt 
készítettünk, melyhez az anyagot Tóth Mária varrónő ajánlotta 
fel. Az elkészült kötényeket a gyerekek örömmel kötötték ma-
gukra és a Közösségi ház konyhájában Betti néni és Gabi néni 
segítségével több tepsi mézeskalács figura készült el a közös fára. 

Advent első hétvégéjére a Ragoncsa Józsefné által felajánlott 
ezüstfenyőt díszítettük fel, valamint a Szabó Attila által felaján-
lott autóabroncsból adventi koszorút készítettünk. 

Tóth Gáborné szakmai segítsége mellett első alkalommal hár-
man kezdtük el készíteni a mézeskalács házikókat. Az első házakat 
itt helyben sütöttük meg, majd Erzsike irányítása mellett lassan 
elkészültek a ház elemei, majd a díszítés menetét is megmutatta. 
Lassan az Őszidő Klub néhány tagja is csatlakozott maroknyi csa-
patunkhoz és a kezdeti nehézségek után egyre több házikó készült 
el. A díszítésben segítséget kaptunk egy 
délután erejéig Vas-Cseh Kamilla, Haászné 
László Ibolya és Schott Imréné óvónőktől, 
akik több éven át részt vettek a Közösségi 
ház Adventi vásárain csodálatosan díszített 
mézeskalács házaikkal. 

Időközben a Pécsi SZC Sásdi Vendég-
látóipari Szakközépiskolájától, Hirdi-
Tamás Kittitől, Dávidné Palkovics Beátá-
tól, Máté Liliánától és Varga Józsefnétől is 
szép házak érkeztek. 

Így advent harmadik hétvégéjétől gyö-
nyörű gyermekrajzokkal, Betlehemmel, 
mézeskalács faluval, az általános iskolá-
sok által feldíszített ablaktáblákkal, retro 
könyvvásárral és a legújabb sikerkönyve-
inkkel várunk mindenkit a városi könyv-
tárba. Sétáljanak el hozzánk, nézzék meg 

kiállításainkat, mellyel kívánunk mindenkinek áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket! Adventi ajándékunk így legyen az Önök 
ajándéka! Köszönjük mindenkinek azt a kitartó és lelkiismeretes 
munkát, melynek köszönhetően ez megvalósulhatott. 
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A rajzpályázaton  
részt vettek: 
Kichler Léna 
Jäger Szabina
Sós Panna
Dömse Lilla
Balogh Benett
Andics Attila
Visnyei Ádám
Szivák Luca 
Tamás Helga
Haraszin Áron
Hirdi Natali
Szekrényesi Miléna
Bakk Krisztina
Kótai Csenge
Guth Dorina
Máté Léna
Orsós Ákos
Buzás Martin
Lukács Mátyás
Vágvölgyi Ámon Vajk
Kusz Tamara
Kovács Luca
Kalányos Dorina
Orsós Brigitta
Vörös Maya
Kusz Milán
Bogdán Dorina
Kázmér Kristóf
Karmacsi Lotti
Orsós Virág
Fehér Dóra
Bakk Nikolett
Szőlősi Áron

Adventi ajándék!

Folyt. a 4. oldalon



Sásd minden utcáját, a Mikulás(ok)nak 
– olykor kutyák elől is – szaladni házról 
házra...

Röviden: kellett hozzá hatalmas adag 
önzetlen segíteni akarás számtalan em-
bertől. Hiba nélkül biztos nem voltunk, 
ez nem is lehet elvárás, de azért a sok-
sok mosolyért, vidám gyermekarcért 
bőven megérte.

KÖSZÖNÖM 
dr. Jusztinger János
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207 csomagnyi szeretet és meglepetés; 
idén is házhoz ment a Mikulás Sásdon. 

Köszönöm a német és a roma nem-
zetiségi önkormányzataink támoga-
tó segítségét, Galambosné Wágner 
Éva és Orsós József, köszönöm Pintér 
Gábor alpolgármester úrnak, Simon 
Jánosnak és a Mikulás-járat legénysé-
gének: Meggyesi Mónika, Gyenes- Jó-
nás Levente, a Közösségi Ház mun-
katársainak, Ginder Tibor, Mittiner 
Annamária a csomagok rendezésében, 
pakolásában, címkézésében nyújtott 
segítséget, a Carlo Pizzéria és Étterem-
nek a 10 pizzabón nagylelkű felajánlását  
Harmath Károly és Kisvári Zsuzsanna, 
Mindenkinek, aki bármilyen formában 
is hozzájárult ahhoz, hogy a Nagysza-
kállú ismét eljusson a sásdi otthonokba.

Több hetes előkészületet igénylő 
feladat volt, kellett hozzá anyagi erő, 
de sok-sok befektetett munkaóra is 
mindannyiunk részéről. Csomagokat 
összeállítani, telefonos jelentkezőket re-
gisztrálni, térképet készíteni, feltüntetve 
rajta minden épületet (hogy legalább 
nagyjából eligazodjunk a sötétben a 
házszám nélküli ingatlanok között), a 
hangosítást összehozni, végül de nem 
utolsósorban ebben a hidegben végig-
járni egy oldalt-hátul nyitott kisbuszban 

Szivák Panka
Schmidt Dorina
Andics Gréta
Magyari Fanni
Pricz Péter
Hirt Csenge
Szerényi Máté
Papp Szabolcs
Máté Zalán
Buzás Anita
Máté Liliána
Gyenes-Jónás Zalán
Tétényi Izabella
Kolesznyikó Milán
Iordache Alexandro Valentin
Kulcsár Anasztázia
Farkas Balázs
Kalányos Evelin
Horváth Letícia
Csillag Natália
Bódis Blanka Lilien
Szabó Dominik
Szabados Áron
Bob Anita
Bakk Viktória
Brandt Dóra
Hir Lilla
Dávid Bianka
Óvári Patrik
Orsós Attila Márk
Orsós Renátó
Osztertag Ferenc
Hengerics Katinka
Hengerics Bernadett
Dömse Boglárka
Kis Balázs
Bogdán Olivér
Horváth Réka
Buzás Nikolett
Bob Sándor
Kulcsár Martin
Geisz Adrienn
Walter Lászlóné Berecz Judit. 

A mézeskalács házikókat készítették: 
Tóth Gáborné
Szabóné Deák Éva
Bank Tiborné
Nagy Józsefné
Hirdi-Tamás Kitti
Pécsi SZC Sásdi Vendéglátóipari  
Szakközépiskola
Dávidné Palkovics Beáta
Bódog Vilmosné.

Bné

Két varázslatos este
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Folyt. a 6. oldalon

 Sásd, 2021. december 8.
 Lajos Márta aktő.

Születtek:
• Orsós Lara Dorina
• Tóth Lilien
• Kalányos Loréna Zinajda
• Balázs Milla Ájlin
Házasságot kötöttek:
• Baltavári Viktória és Schott István
• Cséke Erzsébet és Möller Zsolt
• Paniti-Nagy Gabriella  

és Orsós Péter
• Kocsis Krisztina és Borbély István
• Belegi Timea és Nagy Zoltán
• Somogyvári Dalma  

és Hárságyi Olivér
Meghaltak:
• Rácz Józsefné sz. Riba Anna  

Erzsébet (Felsőegerszeg)
• Vészi István
• Virth Józsefné sz. Pék Mária
• Szárazi Rezsőné sz. Szeitz Katalin 

(Vázsnok)
• Ács Károly Sándorné  

sz. Orovácz Mária
• Végh Sándorné sz. Stadler Erzsébet
• Babodi István
• Szili Gyula
• Óberling Józsefné sz. Józing Katalin
• Gulácsi Lőrincné  

sz. Bencédi Piroska

Anyakönyvi 
események
2021. október 16-tól 
2021. december 8-ig.

A 2021-es év végén különféle események színesítették isko-
lánk mindennapjait. 

Október 21-én megtartottuk hagyományos ünnepi megem-
lékezésünket az 1956-os forradalom évfordulójának tiszteletére. 
Felkészítő tanár: Ficsor Tamás és Ács Adrienn. 

November 4-én nyílt napot tartottunk. Az érdeklődő nyol-
cadikos tanulókat és szüleiket nem csak az iskolában, hanem a 

tanműhelyben, illetve tanétteremben is vendégül láttuk. Az eseményt a Halloween 
jegyében szerveztük meg, a hangulatot rémesen jó dekorációval és TÖK jó sütemé-
nyekkel alapoztuk meg, többek között tökös muffinnal és cukkinis krémlevessel vártuk 
vendégeinket. Szokásunkhoz híven az ételek készítésébe bevontuk látogatóinkat is, 
a közös „munka” jó hangulatban telt. Reméljük, hogy szeptemberben találkozunk, 
és a következő nyílt napon már SVIKI-s diákként működtök közre ezen az örömteli 

eseményen, kedves vendége-
ink! A nyílt nap szervezését 
és lebonyolítását Sebőkné 
Pinczés Andrea koordinálta. 

November 24-én kollégá-
ink részt vettek a Sásdi Vá-
rosi Könyvtár és Közösségi 
Ház által szervezett „Kará-
csonyváró mézes napok”-
on. Iskolánk mézeskalács-
házát cukrász szakoktatónk, 
Schneiderné Szabados Ildikó 
„álmodta meg” és természe-
tesen elkészítésében is részt 
vett. Két hét alatt elkészült 
a házikó, amit megcsodál-
hatnak Önök is a Közösségi 
Házban mint Sásd város első 
mézeskalácsfalujának részét. 

November 25-26-án a fa-
lusi turizmus szolgáltató kép-
zésünkben részt vevő felnőtt 
tanulóink adtak számot tu-

Iskolánkban történt

Iskolánk tanulói is részt vettek a nyílt napon.
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dásukról. A képzés 2022 januárjában újra 
indul, várjuk érdeklődésüket a titkarsag@
sviki.hu e-mailcímen, illetve a 0672/475-
430 telefonszámon. 

November 27-én ágazati alapvizsgát 
tartottunk az esti szakmai oktatásban ta-
nuló felnőtt „diákjainknak”. 

Mindkét vizsgát kiváló eredményekkel 
zártuk, amelyekhez ezúton is szívből gra-
tulálunk! 

Nagyjából két hét van vissza a téli 
szünetig, de valószínűleg csak 2022-ben 
„találkozunk” legközelebb, így minden 
kedves Olvasónak, Diákunknak és Dol-
gozónknak kellemes karácsonyi ünnepe-
ket, boldog új évet, és persze jó pihenést 
kívánunk! 

Készülnek a sütik a nyílt napon.

Nyílt nap - tájékoztató.

Sikeres ágazati alapvizsgát tettek esti szakmás tanulóink.

Az iskola karácsonyfája.

Ágazati alapvizsga.
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Rémesen jó finomságok. Mézeskalácsház SVIKI-módra.

Valami készül....

Adventi 
készülodés

Adventi gyertyagyújtás  
a Sásdi Általános Iskolában

Hagyományinkhoz híven december-
ben 11-én szombat délelőtt kézműves 
műhelyeket szerveztünk tanulóinknak.

A gyerekek izgalommal várták ezt a 
napot, saját kis közösségeikben, benső-
séges hangulatban ügyeskedtek. Külön-
leges papírokból, gyöngyből, tésztából, 

A Karácsony közeledtével iskolánkban is elkezdődik a nagy ké-
szülődés. 

Az adventi időszak elérkeztével már csak az ünnepre gondolunk. 
Az iskolai Adventi koszorúnkon négy gyertya díszeleg, a négy ad-

venti vasárnapot jelképezve. Minden gyertya szimbolizál egy fogal-
mat: hit, remény, öröm és szeretet.

Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy ebben az időszakban hét-
fő reggelenként igazgatónő néhány szép gondolat kíséretében meg-
gyújt egy-egy gyertyát, hogy az iskola falain belül is érezhessük  a 
készülődés örömteli izgalmát.  

Ilyenkor a 3. évfolyam diákjai rövid kis műsorral járulnak hozzá az 
ünnepi hangulat megteremtéséhez.

textilből ötletes karácsonyi mütyürkéket, 
díszeket, ajándékot, sütiket készítettek, 
melyeket aztán haza is vihettek, hogy 
meglepjék velük szeretteiket.

Az ünnepi hangulatot Zima Krisztina 
és Gyenes-Jónás Zoltán által felajánlott 
és iskolánkban felállított két fenyő tette 
még meghittebbé. Köszönjük a szülők 
adományát! 

Az idei évben a 4. évfolyamos diákok 
készülnek karácsonyi műsorral diáktársa-
ik, tanáraik, szüleik részére, melyet felvé-
telről tekinthetnek meg az érdeklődők. 
Felkészítő tanáraik: Dr. Oberling Jánosné 
és Pintér Gáborné. 

Iskolánk minden dolgozója és tanulója 
nevében kívánunk áldott Karácsonyt!
(A gyertyagyújtások és a karácsonyi mű-
sor a nagyközönség számára elérhetőek az 
iskola Facebook oldalán.)

Folyt. a 8. oldalon
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Idén is így van ez. 
A 3.a  és  3. b osztály, osztályfőnökeik: Tolnai Anita és Mozsgai 

Vilma felkészítésével versekkel örvendeztetik meg tanáraikat, társai-
kat.

Idén sajnos a 2. gyertya meggyújtásánál nem lehettünk jelen, a 
korlátozások miatt pedig csak videófelvételről tekinthetik meg ezeket 
az alkalmakat a szülők, diákok és hozzátartozók.

Köszönjük tanítványaink felkészülését és szép szereplését:
3. a: Szalai Dorottya, Bata Zsolt, Dömse Réka, Karmacsi Lotti, 

Tóth Anna, Babai Tifani, Kubicza Simon
3. b: Bödör Odett, Diószegi Dániel, Orsós Tifani, Vörös Kevin, 

Lacatus Milán, Sipos Adél, Szivák Panka, Szőlősi Áron

Mikulás-futás

„Válts egy csokit mosolyra!”

Játékos 
sportverseny

December 6-án iskolánk gyerekeihez 
is eljött a Mikulás. A Diákönkormányzat 
szervezésében Mikulás-futáson vettek részt 
a diákok, ahol a nagyszakállú adta át a jól 
megérdemelt ajándékokat. A harmadik év-
folyamosok is megkapták egy kicsit késve az 
ajándékaikat. Köszönjük a Szülői Munka-
közösség támogatását és a segítők munkáját!

Az idei évben iskolánk csatlakozott a „Válts egy csokit mosolyra! országos kam-
pányhoz, melyet az ÁGOTA Alapítvány és a Szeged-Csanád Egyházmegye Szent 
Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató hirdetett meg. 

Tanulóink adományukkal hozzájárulnak több ezer, állami gondoskodásban 
élő, családjukat nélkülözni kényszerülő gyermek karácsonyának szebbé tételéhez!

Köszönjük minden kedves diákunknak és szüleiknek, hogy egy-egy tábla cso-
koládéval egy jó és nemes ügyet támogathattunk!

Alsótagozatos tanulóink számára játé-
kos sportversenyt hirdettünk még októ-
ber hónapban. A felkészülés osztályszinten 
testnevelés óra keretén belül történt, ezzel 
is színesítve a tanóra anyagát. A versenyt 
Mikulás nap környékén évfolyamszinten 
bonyolítottuk le. Célunk a közös élmény 
és játék mellett a versenyzés lehetőségének 
megteremtése volt.



Egy év kihagyás után, idén újra sikerült 
megrendezni a már hagyománnyá vált Óvodás 
- Bölcsődés jótékonysági bálunkat. 

Ebben a rendkívüli helyzetben nagy felelős-
ség hárult a szülői munkaközösségre, de a lel-
kes szülői csapat így is bátran vágott bele a bál 
szervezésébe, köszönjük a kitartásukat, hiszen 
nélkülük a rendezvény nem valósulhatott vol-
na meg. A jó hangulatról idén is a TheQuila 
zenekar gondoskodott. A járványhelyzet miatt 
kevesebben voltunk, mint az előző években, a 
belépés védettségi igazolványhoz volt kötve az 
aktuális járványügyi szabályok miatt. Ezúton 
szeretném megköszönni a polgárőrök mun-
káját is, akik az este folyamán felügyelték, és 
biztosították a belépést a bálba. 

Nagyon sok támogatást és felajánlást kap-
tunk a szülőktől, dolgozóktól, az önkormány-
zatoktól, és a vállalkozóktól. A bál teljes be-
vételét a Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje 
javára fordítjuk. Kedves támogatók, minden 
bölcsődés és óvodás kisgyermek nevében sze-
retnénk megköszönni a sok segítséget és támo-
gatást, amivel hozzájárultak a rendezvényünk 
sikeréhez.

A bál megszervezésért külön köszönetet 
szeretnénk mondani a Szülői Munkaközösség 
tagjainak. Nagyon jó érzés, hogy mindig szá-
míthatunk segítségükre, támogatásukra.

KÖSZÖNJÜK!
Hirné Jutka

Elköszöntünk a Mikulástól, lekerültek a kiscsizmák az ablakokról, 
de a várakozás öröme, izgalma folytatódik tovább. A karácsonyt kicsi 
és nagy egyaránt várja. A kicsik sok ajándékot, a nagyok pihenést, nyu-
galmat remélnek tőle. Még ha nem is világos mindenki számára egyér-
telműen karácsony üzenete, mégis valami szelíd, nyugodt érzés, végső 
soron valami manapság már egészen ritka dolog, a szeretet árad belőle. 
A mindennapos gondok - amelyek napjainkban különösen előtérbe ke-
rültek - elhalványulnak, ha kigyúlnak az ünnepi fények. Igyekszünk itt 
az óvodában meghitt, élmény gazdag várakozási időt varázsolni a gye-
rekeknek. Feldíszítjük a csoportszobákat, folyosót, barkácsdélelőttöt, 
karácsonyi vásárt tartunk, mézeskalácsot sütünk. Várjuk az ünnepet!

„Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön élni, az az, hogy 
az ember tudjon szeretetet adni és elfogadni is. Csak ez teheti boldoggá 
az embert.” Milyen egyszerűen hangzik, és mégis olyan nehéz megva-
lósítani! Hiszen sokan azt gondoljuk, a szeretet természetes, de vala-
hogy a mindennapjainkban ez mégsem jelenik meg. Kitölti életünket 
a munkahely, a kollégák, az aggódás, a gondok, problémák: életünkbe 
észrevétlenül belopóznak a „szürke hétköznapok”. A karácsony azon-
ban egymáshoz vezet bennünket, nem csak egy ünnep, hanem egy 
érzés. Szépségét nem az ajándékok nagyságával kell mérnünk, hanem 

egy olyan ajándékkal, amiből mindenki részesülhet, amit mindenki ad-
hat, ez pedig a szeretet. Eredeti üzenete valamiért az évek során kicsit 
elveszett, a szeretet időnként elhalványulni látszik. Ezt az ünnepet az 
emlékezés, az együttlét élménye, a boldogság érzése különbözteti meg 
a hétköznapoktól. Egymásra mosolygunk, mert együtt lehetünk. Meg-
gyújtjuk a gyertyákat, és emlékezünk azokra is, akik már nincsenek 
velünk. Őrizzünk meg ebből az ünnepi pillanatból morzsákat az eljö-
vendő év hétköznapjaira azért, hogy azokból is kicsit ünnepit, kicsit 
méltóság teljeset, a hétköznapitól eltérőt varázsoljunk. Mit is kíván-
hatnánk magunknak a következő évre? Természetesen mindenkinek 
egészséget, boldogságot, békességet, anyagi biztonságot és szerencsét. 
Végezetül Ron Cristian soraival kívánok mindenkinek békés, boldog 
karácsonyi ünnepeket: „Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert 
ha így teszel, mások is ezekben fognak hinni. Higgy a csodában, mert 
teli van vele az élet. De ami a legfontosabb, hogy higgy önmagadban, 
mert odabenn a lelkedben rejtőzik a csoda, a remény, a szeretet és a 
holnap álmai.”

A Sásdi ÁMK munkatársai nevében boldog várakozást, békés ün-
nepeket kívánok: 
2021.december Gálné Banizs Gabriella

Támogatóink: 
Ácsné Ferenczi Tímea
Adamkó Boldizsár
Agro ZRT
Alexandra Nails
Baginé Plesz Zsuzsanna
Balogh Dóra
Balogh Dorina
Balogh-Zsupán Tünde
Bazsinka László
Bizderi Mónika
Blumenschein Erika
Borbás Szabolcs
Carlo Pizzéria
Csendespihenő Étterem
Deák Attila
Deák Gabriella
Deutsch Klub
Dombovics Tiborné
Dr. Jusztinger János
Dr. Kajdon Béla
Dr. Máté Mária
Dusnoki Anita
Edit Kozmetika
Empa-Meat Kft
Farkasné Rostás Gabriella
Felsőegerszeg Község  
Önkormányzata
Fodor István
Friss Pékség
Gál Attila
Gálné Banizs Gabriella
Gellner Zsuzsanna
Glasz Csaba
Gyenes-Jónás Zoltán
Gyógycentrum
Gyurkovics János
Hegyhát Agro Kft  
Tölgyesi József
Hercogh Mariann
Hirdi-Miklós Eszter

Hungária Takarék
Jäger Temetkezési Kft
Jägerné Gyurka Anikó
Karmacsi-Salamon Ágnes
Kázmérné Hatvani Anikó
Kissné Király Mariann
Konczné Téwich Adrienn
Koszorús Tímea
Kótai Róbert
Levendula Idősekért Egye-
sület
Lóki Lajosné
Maros Ernő
Maszek-Ép Ker Kft
Megyeri Mária
Meggyesiné Hegedűs Mária
Meződ Község Önkormány-
zata
Mindennapi ABC
Miniagro
Molnár Gábor
MTS Old Timer KFT
Német Nemzetiségi  
Önkormányzat
Nyári András
Nyári Gyula
Oroszló Község  
Önkormányzata
Pál Csaba
Palé Község  
Önkormányzata
Partner Pékség
Pataki Andrea
Pintér Gábor
Pucher Kastély
Rab Győzőné
Rácz Ágota
Ragoncsa József
Réfi Béla
Retro Büfé
Sárközi Lajos

Sárközi Zsolt
Sásd Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata
Sásdi Szociális Szolgálat 
dolgozói
Schmidt Antal
Sipos Petra
Sohonyai Bernadett
Stadler János
Stadler Míra
Stadlerné Farkas Rita
Stefi Pedi
Stepperné Pozsgai Viktória
Stihl Bolt
Sulimódi
Szabó Attila
Szabó Csilla
Szabó Tamás
Szabó Tüzép
Székely Szilárd
Szent György Patika
Takácsné Szili Izabella
Tamás Fémipari Kft.
Tamás Gábor
Tamásné Nagy Noémi
TheQuila Zenekar
Tom Market
Tóth Viktória
Tönkölyné Papp Tímea
Urvald Péter
Vajda Rita
Varga Község  
Önkormányzata
Vargáért Egyesület
Varga Trans Kft
Vázsnok Község  
Önkormányzata
Zitax Könyvelő Iroda
Zolioil KFT
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A harang szava!
Mindenki azt kapja életében, amit elég bátor kérni.

Idén január 17-én egy vasárnapi napon, Isteni sugallatra tettem egy kezdemé-
nyezést. Nevezetesen, hogy szólaltassuk meg a Sásdi Plébániatemplom néhány éve 
nem működő nagyharangját, ami menetközben kiegészült az eddig még nem villa-
mosított 70 kilogrammos kisharanggal.

A lehetett volna és a megvalósulásig eltelt idő alig 11 hónap volt.
Amikor el kell indulni egy úton, egyesek meghátrálnak – már vesztettek is. Má-

sok elindulnak és ha nincs szerencséjük, elmondhatják magukról, legalább meg-
próbáltuk. Mi is elindultunk és tudtuk, hogy vesztes légy, ahhoz is sok munka kell. 
De mi nyertesek akartunk lenni és azok is vagyunk. Az is lehet, hogy sokunknak ez 
volt az utolsó sikerélménye ebben a közegben.

Ha segítő kézre van szükséged, mindig találsz egyet a karod végén. Mennyi kar 
és kéz működik ebben a közösségben, amit magadénak tudhatsz. S erre a segítségre 
nem lehet árcédulát tenni. Mindenki tette a dolgát. Nagy ünnep ez nekünk. Az 
egyházközség ünnepe. A jövőnek van egy jó szokása: mindig eljön és nem egyszer-
re, hanem naponként. Voltak nehéz napok, nehezen megoldandó feladatok, de a 
közösség ereje most is megmutatkozott. A megnyitott számlaszámokra ismerős és 
ismeretlen emberektől érkeztek összegek közel s távolról. Kint az utcán is sokszor 
megállítottak és kezembe nyomtak egy borítékot. Nagy dolog az, amikor az ember 
szava elég, hisz évtizedek óta ismerjük egymást és kimondja a bűvös szót – köszö-
nöm, plusz erőt adott e nemes cél elérésében.

Összesítve kb. 130 adakozó volt, de ez a szám növekvő tendenciát mutat. Látjuk 
az embereket be lehet vonni a közösségi munkába. Tartom, ha hamar oda akarsz 
érni, menj egyedül; ha messze akarsz jutni, vigyél magaddal társakat – ezt tettem.

Kevés plébánia büszkélkedhet 3 haranggal. A cél kezdetben is ez volt: ha már 
van három harangunk, szóljanak.
A harangok megújítása, illetve javítási költségei, a villamosítási feladatuk 2.670.000 
forintba kerültek. Voltak járulékos kiadások, amik kb. 100.000 forintot tettek ki.
A munkára garanciát vállaltak. 5 évet. Úgy tűnik, évekig nem lesz probléma a villa-
mosítással sem: hiszen modern, víz- és pormentes megoldás született.
Jelenleg az elsődleges feladat a hiányzó 5-600 ezer forint előteremtése. Ennek egy 
részét a sásdi önkormányzat vállalta, a maradékot a püspökségtől kérjük és várjuk. 

Természetesen továbbra is élnek a számlaszámok.
SÁSDI Római Katolikus Plébánia

OTP 11731001 – 20126707
vagy

Szabó László, SÁSD
OTP 11773315 – 02086853

„Adomány a harangra” megjegyzéssel. 
Megköszönöm mindazoknak, akik segítettek és azoknak is köszönetet mondok, 

akik ezután fognak segíteni a Sásdi Plébániatemplom előre lépésében. Vannak to-
vábbi feladatok is, pl. a sekrestye tetőszerkezete, a fűtés, stb., de ez már egy más 
történet.

Ajánljuk fel a harangok szavát mindig, amikor megszólalnak. Isten dicsőségére, 
a Szűzanyáért, szüleinkért, gyermekeinkért, élőkért és holtakért, mindenkiért. – 
Ámen. –

Ígéretet kaptunk a hármas harangszavunk felvételére és a YouTube részére tör-
ténő továbbítására is. Amikor valaki meghallja közülünk ezen a csatornán, vagy a 
rádióban egy-egy déli harangozáskor az ismerős harangok szavát, jusson eszébe: 
ez a mienk. Nekünk szól és hallja a környék, az ország a mi szülőföldünk zenéjét.

Egyenesedjen az út lábunk előtt
Fújjon a szél mindig hátunk mögül,
Nap melegítse arcunkat
Földünkre lágy eső hulljon,
S amíg találkozunk újra,
Tartson meg tenyerén bennünket az Úr!

Úgy legyen. Ámen
„A” Szabó Laci

Novemberi első klubnapunkon elhunyt szeretteinkre 
emlékeztünk, megtartottuk az irodalmi kávéház rendez-
vényünket.

Minden csütörtökön egészségmegőrző meridián tor-
nát tartunk.

Hétfőnként „Film klub” keretében, különféle filmek 
feldolgozásával töltöttük az időt.

A keddi napok szenior örömtánc próbákkal teltek az 
ÁMK-ban.

November 10-én az ÁMK-ban került sor a Szent 
Márton nap, és a Szociális Munka napja megünneplésé-
re. Fenntartónkat, Dr. Jusztinger János a Sásdi Szociális 
Társulás elnöke képviselte. Dr. Darnai József Ágoston 
villányi plébános, Dr. Hegedüs János, dombóvári plébá-
nos és Barics Gábriel, görcsönyi plébános voltak a ven-
dégeink. Vendégeink voltak még Gálné Banizs Gabriella 
ÁMK intézményvezetője, Megyesi Mónika Sásdi Műve-
lődési Központ és Könyvtár intézményvezetője, Bimbó 
Istvánné, a Mindszentgodisa Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
vezetője, Zethner Györgyné gyógytornász, Ujhelyi 
Istvánné, a Levendula Nyugdíjas Klub elnöke, és Vicze 
Dezső, Sásd Város Idősügyi Tanács elnöke.
Dr. Jusztinger János köszöntő beszédet mondott, ezt 
követően Orbán Éva intézményvezető és Bimbó István 
köszöntője következett. Varga Mirjam, ismertetőt mon-
dott a Márton napi érdekességekről.

November 12. a Szociális Munka Napja, ez alkalom-
ból elismerésben részesültek dolgozóink.
2021. év dolgozója az Idősek Nappali Ellásában: Balog 
Jánosné, a Házi Segítségnyújtásban  Erdélyi Mónika. 
Gratulálunk nekik.
Köszönjük a klubtagok részéről készített ajándékot, 
mellyel köszönetet mondtak az éves munkánkért.
Köszönjük az ÁMK dolgozóinak, időseinknek, hogy 
hozzájárultak munkájukkal a rendezvény sikeréhez.

November 17-én, a diabetes klubban Dr. Farády Má-
ria háziorvos előadását hallgathattuk. 

Sásdi Szociális Szolgálat  
Levendula Klubjának hírei

Diabetes klub.

Szent Márton nap, Szoc. Munka napja.
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November 21-én, Kaposvárra látogattunk, a Rockszínház előadá-
sát - Indul a bakterház címmel - nézhettük meg.

November 24-én, az I. adventi gyertya került meggyújtásra. Ven-
dégünk volt  Bodor Kornél, sásdi plébános, valamint Miklós Róbert és 
Feketéné Gál Gyöngyi, a Komlói Szent Borbála Gondozóotthonból. 

A nap folytatásaként Alzheimer Café sorozat keretében Sárvári Er-
zsébet előadását hallgathattuk, „Parkinsonnal élni!” címmel. Sárvári 
Erzsébet a Parkinson Betegek Pécsi Egyesületének vezetője. Hasznos 
információkkal gazdagodtunk.

December 5-én, a II. adventi gyertyagyújtáshoz Dr. Hege-
dűs János dombóvári plébánost kértük fel. Vendégeink voltak, a 
Magyarhertelendi Bordal-kör énekesei, karácsonyi hangulatot teremt-
ve a Levendula Pajtában. Egy kis közös összejövetellel, karácsonyi 
tánccal és ajándékkal leptük meg klubtagjainkat.

December 6-án, gyújtottuk meg a III. adventeti gyertyát, Barics 
Gábriel plébánost hívtuk meg.

Karácsonyig meghirdetjük a filmklub programunkat. Filmek napi 
rendszeres feldolgozásával elsősorban az egyedülálló időseinknek segí-
tünk a magány leküzdésében.

Zethner Györgyné, gerinctornát tart decemberben 7-én és 14-én, 
2022-ben január 11-én folytatódik a foglalkozása.

Csütörtökönként az érdeklődőknek meridián tornát biztosítunk. 
A szenior örömtánc próbák szünetelnek december 14-től.

December 12-re, a Levendula Klub is készül a meghirdetett kará-
csonyi vásárra. A mézeskalácsok készítésében hálás köszönetet mon-
dunk Tóth Gábornénak az önzetlen segítségéért.

December 30-án pedig retro szilveszteri klubnapot tervezünk.

Boldog karácsonyt, egészségben gazdag  
újévet és szeretetteljes ünnepeket  

kívánunk mindenkinek:  
a Sásdi Szociális Szolgálat vezetősége  

és dolgozói.
Köszönetet mondunk Orbán Éva intézményvezetőnek több éves 

kitartó és áldozatos munkájáért, amivel magas színvonalra emelte 
Sásd városában az idősellátást.

Minden kedves tagunknak köszönjük az egész éves jelenlétet, segít-
séget, adományokat és a közös munkát.

Nem utolsósorban köszönjük dr. Jusztinger Jánosnak, a Sásdi Szo-
ciális Társulás elnökének  támogatását és segítségét, amivel hozzájárul 
a Sásdi Szociális Szolgálat és a Levendula Klub működéséhez.

Geiszkopf Edit
Rockszínház.

Alzheimer Café.

I. advent. III. advent.II. advent.

Diabetes klub.
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A projekt
Neve: Humán szolgáltatások fejlesztése a Hegyháti járásban
Kódja: EFOP-1.5.3-16-2017-00080
Összege: 189.697.631,-Ft

A megvalósítás
Időszaka: 2018.05.01-2021.10.31.
Formája: Konzorcium (Sásd, Gödre, Meződ, Palé, Varga, Vázsnok,  
 valamint „Engedd, hogy segíthessünk” Alapítvány)

A célcsoport:
azon személyek köre volt, akiknek a projekt eredményei és hatásai helyzetüket kedvezően befolyásolják. Különösen a munkaerőpiaci szem-
pontból nem piacképes végzettségűek, hátránnyal élők, roma populáció, nők, gyermekek, idősek, ifjak, családi közösségek, közszolgáltatás-
ban dolgozók.

A projekt célja volt, hogy a célcsoport számára egyenlő esélyeket teremtsen a foglalkoztathatóság, a gazdasági integráció javítása érdekében. 
Megfizethető és minőségi szolgáltatásokat (egészségügyi, sport és szociális) biztosítson, fejlessze a közösséget és a társadalmi együttélést.
A feladat komplexitását mutatja, hogy a szakmai megvalósításban több ágazat szakemberei vettek részt, mely felöleli a kulturális, szociális, 
oktatási, sport, egészségügyi szolgáltatások széles körét, valamint a megvalósítók között az önkormányzati, önkormányzati intézményi, 
nemzetiségi önkormányzati, egészségügyi és a különféle civil szervezeti szakemberei voltak megtalálhatóak.
A felsoroltak szoros együttműködésével, a különböző konzorciumi partnerek által megszólított célcsoporttagok képzését, munkaerőpiaci 
esélyeinek növelését, a különböző rendezvényeken keresztül a helyi és összevont közösségek fejlesztését, a fiatalok közösségépítését, a kö-
zösségek egészségfejlesztését, és nem utolsó sorban a célcsoport helyben maradását ösztönző programok megvalósítását használta a projekt 
eszközéül a fenti célok elérésében.

Sajtóközlemény a projekt zárásáról

A felsorolásból látszik, hogy a projekt a célcsoporti megközelítés mellett egyrészt a teljes lakosság számára is nyitott és ingyenes, színvonalas 
programokat nyújtott, másrészt roppant széleskörű és összefüggő feladatokat valósított meg, melyek a lakosság, a helyi társadalom javát 
szolgálták.

Önállóan támogatható, kötelező jellegű tevékenységek voltak:
A konzorcium területén 5 fő, hiányzó szakember foglalkoztatása,
10 fő, humán közszolgáltatásban dolgozó képzése,
100 főnél egyéni fejlesztési terv kidolgozása és nyomon követése,
a munkaerőpiaci esélyek növelése érdekében képzések,  
tanácsadások,
konyhakerti gazdálkodás képzés,
30 fő mentorálása a projekt ideje alatt,
hátrányos helyzetű kismamák visszailleszkedésének segítése,
a helyi munkaadók felkészítése, szemléletformálása, 
antidiszkriminációs képzése,
helyi borkultúra, népi hagyományok megismertetése fiatalokkal és 
más generációkkal,
a generációk közötti ismeretátadások motiválása,
Sportnapok, sportágválasztó napok tartása összevontan, és helyi 
szinten,
nyári szünidőben úszás oktatással egybekötött egészségfejlesztés,

A fenti, kötelező jellegű tevékenységekhez kapcsolódó  
kiegészítő tevékenységek voltak:
A Baba-mama klub újjáélesztése egészség megőrzést szolgáló  
eszközökkel, szolgáltatásokkal,
100 fő egészségi állapot felmérése,
járási szintű konyhakert program és demens, hospice napok,
10 települési szintű előadás az egészséges életmóddal kapcsolatban,
Rendszeres, helyi sportesemények (12 alkalom),
„Önkéntesség napja” tartása járási és gödrei szinten,
fiatalok klubfoglalkozásai,
generációk együttműködése és összetartása programsorozatok,
Túraösvény Gödrén,
Szívességcsere programok általános iskolai diákok és idősek között,
Iskolai prevenciós programok,
szenvedélybetegek klubfoglalkozásai,
Védőnőkkel együttműködve baba masszázs tanfolyam és az anyák 
egészségtudatos magatartását támogató kampány,
Egészséges, hagyományos étkezés „Kultúrák ételei” programok,
Helyi értékek napja tartása, a helyi nemzetiségek támogatásával,
Elszármazottak és a helyi ifjúság találkozói.
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