
Beköszöntött a karácsony, s a fia még 
mindig nem jött vissza a háborúból. Az 
öregasszony egyedül élt közel egy esztende-
je. A búcsúval megszakadt kettejük történe-
te, s sehogy se akart tovább folytatódni.

Az utolsó együttlétük! A fia ott ült a szé-
ken, szemben vele, s a bő katonaruhában 
olyan veszendő volt, annyira fiatal, akár 
egy gyerek. Fáradtnak látszott, és enni kért. 
Mohón kanalazta a gőzölgő levest, s hosszan 
és szótlanul vacsorázott. Utána vizet vett, 
megmosdott, és simára beretválta az arcát.

Az asszony sírt, és úgy ölelte magához, 
mintha egyetlen szorítással visszaforraszt-
hatná a szívére. De a fiú kivált az ölelésből, 
s akár egy halott, úgy tűnt el nyomtalanul.

Azt a pillanatot, hogy az előbb még itt 
volt, s azt, hogy már elment, azt a közbül 
eső valamit nem is lehetett azóta se megér-
tenie. Néha megállt az öregasszony a szoba 
közepén: otthona ez még? Olykor kiné-
zett az ablakon: itt lakik valójában? 
Háztetőkre látott, szürke, fagyoskodó 
kis kőbalkonokra: ez volna továbbra is 
utcájuk? Milyen zavaros és nehéz dolog 
valakit elveszíteni és visszavárni!

Kinyitotta a szekrényajtót, s a dél-
előtti világosság a fia ruháira esett. 
Egy élő, vagy már egy halott ruháira? 
Elgyöngült, és megkapaszkodott egy 
üres kabátujjban.

Letörölte a tükröt a mosdó fe-
lett, de csak a tulajdon öreg arca 
nézett vissza rá! De hát mire is 
számított, miféle esztelenségre? 
Talán hogy a fia kilép a tükör-
ből, abból a négyzetméternyi 
fényességből, mely mintha is-
meretlen távolba nyíló ablak 
lett volna?

Feküdt az öregasszony 
álmatlanul az ágyában, s 
az éjszaka zajaira figyelt, 
félelemmel és reménység-
gel, hogy a szétszórt ne-
szekből összerakhatja a 
boldogító zajt, amivel a 
fiú majd belép hozzá. De 
az éjszaka, s később a haj-

nal hangjai idegenek maradtak, és sehogy 
se akartak engedelmeskedni neki. Szétszé-
ledtek, mielőtt megdobogtathatták volna a 
szívét!

A hűvös ősz után hideg tél jött, és fagyos 
karácsony. Egyetlen zöld ágat fektetett az 
asztalára, s egyetlen szál gyertyát gyújtott 
meg rajta. Azon a széken ült, amelyiken a 

fia utoljára, a gyertyaláng szép, egyen-
letes fényében, és nem sírt, ahogy a fia 
se sírt akkor, csak hallgatott.

Éjfél előtt aztán magára vette a ka-
bátját, s ahogy becsukta maga mögött 
az ajtót, hirtelen melegséget érzett. Így 
lépte át akkor ő is a küszöböt! Így in-
dult el ő is a sötétségbe!

Igen, mintha most ő is ugyanab-
ba az éjfélbe lépett volna ki, mely-
nek akkor a fia nekivágott. Az el-
veszített utca most megint az övék 
lett! Igen, ezeken a köveken, ezek 
alatt a szürke kis balkonok alatt 
távozott s jön vissza majd ő is. 
Mekkora béke lett egyszerre az 
éjszakában!

Szép volt az éjfél, és csen-
des. A hó puhán hullott alá, 
akár egy óriási üveggömb-
ben; a tetők fehérek voltak, 
a templomtorony meg 
szelíden derengett, mint-
ha lágy fénnyel maguk a 
kövek világítottak volna.

Az öregasszony le-
térdepelt a tündöklő 

templomhajóban, s úgy 
érezte, napsütésben tér-

depel. Nem volt idő. A hétköznapok jön-
nek-mennek, de századok se mozdulnak az 
ünnepek állócsillaga alatt. S ebben az időt-
lenségben együtt volt minden: öregség és 
gyermekkor, minden, ami elveszett, és az is, 
ami vele maradt. Háborús karácsony volt, 
negyvenhárom karácsonya, de úgy érezte, 
a karácsonynak nincs kora, csak forrósága 
van, fénye és békéje. Egyedül térdepelt az 
éneklő tömegben, s nem hiányzott senkije. 
Csak hogy szeret, egyedül ezt érezte, mitől 
is elgyöngült és sírni kezdett.

S éjszaka az ágyában tovább folytatódott 
különös színeváltozása, a szeretet irgalmas 
metamorfózisa. Mintha a fia feküdt volna 
ágyában, s ő, az öregasszony lett volna a 
messze idegenben. Olyan jó volt végre he-
lyette fagyoskodnia, s olyan jó volt végre 
helyette, a fia helyett melegednie! Öreg szí-
vében a szeretet összecserélte a személyeket.

Künn közben elállt a hóesés, s a karácso-
nyi utca végképp elnéptelenedett.

Az éjszakában csak az ünnep angyala őr-
ködött mozdulatlan.
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Köszönjük mindazoknak a támogatását, se-
gítségét, akik tettek azért, hogy a III. Sásdi Ad-
venti Vásár létrejöjjön. Három év, három hely-
szín. Mindenki, aki jelen volt el tudja dönteni, 
hogy neki melyik tetszett a jobban. Azt tudjuk, 
hogy mindhárom alkalommal nagyon sokan 
voltak az érdeklődők, látogatók. Elsősorban 
nekik köszönjük, hogy kíváncsiak voltak és 
jelenlétükkel megtisztelték rendezvényeinket.

Köszönjük a Sásdi Civileknek, önkéntesek-
nek, Újtelepi csoport tagjainak és segítőinek, 
valamint a Helyiek a Városért Egyesületnek, 
hogy megálmodták, pályázatot nyújtottak be 
rá, majd együttes erővel igyekeztek a legjob-
bat kihozni a tervekből. Munkájukat persze az 
időjárás is támogatta, így immár a harmadik 
helyszínen is sikerült valami jót, valami kedves 
programot, kellemes vasárnapi időtöltést meg-
teremteni. 

Hatalmas köszönet a Közösségi Ház min-
den dolgozójának, akik fáradtságot nem néz-
ve, több program (szalagavató, bál) közepette 
tették a helyszínt alkalmassá, továbbá a vásár 
teljes ideje alatt lesték kéréseinket és minden-
ben segítettek. Nem tudjuk ezt, eléggé megkö-
szönni nekik. 

Köszönet és hála a Városgazdálkodás mun-
katársainak, hogy nem előszőr, rugalmasan 
alkalmazkodtak a kéréseinkhez és segítettek, 
amiben csak tudtak.

Köszönet azoknak az árusoknak, akik elfo-
gadták meghívásunkat és a környező telepü-
lések önkormányzatainak, akikkel együttesen 
igyekeztek a lehető legszínesebb vásári kínálat-
tal rendelkezésre állni. 

Köszönet illetti a vállalkozókat, akik fel-
ajánlásaikkal támogatták a program megvaló-
sulását.

Köszönjük fellépő vendégeinknek, hogy 
műsorukkal színesítették a programot és kö-
szönjük a Mikulásnak és Krampuszának, hogy 
ebben az évben is eljöttek hozzánk.

Köszönjük továbbá a fotósunknak, hogy 
végig dokumentálta a vásárt, így megörökítve 
számunkra a III. Sásdi Adventi Vásár hangu-
latát.

Köszönjük a zenei összeállítást és Pintér Gá-
bornak, hogy segített az adventre hangolódni, 
de minden egyéb segítségért is köszönettel tar-
tozunk neki.  

Végül pedig köszönjük Dr. Jusztinger János 
polgármester úrnak tombola felajánlását és 
azt, hogy mindig támogatja ötleteinket és segít 
bennünket a megvalósítás során is. 

Áldott, szeretetteljes ünnepeket kívánunk 
mindenkinek! 

Szervezők
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Köszönet mindenért……. 2022. Adventján

A fődíjak egyike és a nyertes.

Tombola ajándékok egy része.

Fellépők egy csoportja.



Csillagszórós éneklés.

Miki munkában.
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Folyt. a 4. oldalon

Angyalka, Miki és krampusza.Fellépők egy csoportja.

Fellépők egy csoportja.
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Közösségi Ház programjai

Cirkusz
November 06-án 11:00-kor 
A Varieté Cirkusz vendég-
szerepelt nálunk a Közösségi 
Házban. Az előadás nagyon 
sok érdeklődőt vonzott, akik 
nagyon jól szórakoztak a vál-
tozatos műsoron. A fellépők 
közül nem hiányzott a bo-
hóc, az akrobata, majd a bű-
vész kápráztatta el a nagyér-
deműt trükkjeivel.  A férfiak 
örömére még rúdtáncos pro-
dukció is volt.  Egy tartalmas 
könnyed vasárnap délelőtti 
kikapcsolódásban lehetett ré-
sze az ide látogatóknak.

Ginder Tibor

Zene és fények.

Felülről.

Kórus és fények.

Nézők.

Születtek:
• Iordache Kolen Keán
• Sebők Boglárka
• Niedling Petra
• Máhonfai Zselyke Rebeka
• Künsztler Szófia
• Kőműves Levente Szebasztián
• Váradi Noel
Házasságot kötöttek:
• Nem volt
Meghaltak:
• Megyeri József
• Hencz Józsefné sz. Lencse Mária
• Somogyvári István
• Kordé Lajosné sz. Nagy Erzsébet (Meződ)
• Takács Péterné sz. Mátéka Anna (Vázsnok)
• Vajda Sándorné sz. Hajdu Julianna
• Iordache Erika sz. Magda Erika
• Iordache Jázmin Olívia
• Dingó Mária Judit

Anyakönyvi  
események

2022. 10. 20-tól 12. 12-ig

Sásd, 2022. december 12.          Lajos Márta
aktő.
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Petőfi Busz

Színház

Fenyőfa avatás és Mikulásváró

2022. november 14-én 08: és 16:00 kö-
zött  a Közösségi házunk parkolójában 
egy különleges festésű buszt láthattak az 
arra járók . Petőfi  Sándor születésének 
200 évfordulója alkalmából  a Petőfi Iro-
dalmi Múzeum  kiállító buszt indított, 
amely nem csak Magyarországon mutatja 
be a költőt, hanem határon túli állomá-
sai is lesznek.  November 14-én hozzánk 
érkezett és mutatta be kincseit, titkait az 
érdeklődőknek képzett pedagógusok se-
gítségével.   

Ginder Tibor

A Déryné Program országjáró program-
jának keretében újra színházi előadás volt 
Sásdon. November 27-én a Sásdi Közös-
ségi Házban Rejtő est volt. A Szájon lőtt 
tigris című egyszemélyes zenés darabját 
mutatta be Olt Tamás színművész úr.  
Nagyon színvonalas produkciót láthattak 
azok, akik eljöttek, a művészúr megcsil-
logtatta tudását, az énekhangja és tudása 
kiváló, és ahogy áttud lényegülni egyik 
karakterből a másikba az egészen virtu-
óz volt.  A hangzás, a fények, az effektek 
összhangja nagyon pompás színházi él-
ményt nyújtott. Reméljük lesz még le-
hetőségünk több darab bemutatására. Az 
előadás a Déryné Program hozzájárulásá-
val valósult meg.

Ginder Tibor

Folyt. a 6. oldalon
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2022. december 3-án, szombaton a 
Közösségi házban advent indító és Miku-
lásváró játszóház és gyermek foglalkozta-
tó volt. 

A rendezvény a Sásdi Foltvarró Kör 
által készített karácsonyfa ünnepélyes fel-
állításával indult a Közösségi Ház előtt, 
melyet a Sásdi ÁMK óvodájának Így tedd 
rá! csoportja tett műsorával ünnepélyessé,  
Bence Andrea vezetésével.

A délután folyamán a Sásdi Alapfokú 
Művészeti Iskola szolfézs csoportja adott 
elő karácsonyi dalokat Demeter Éva Igaz-
gatónő és Péntek Ágnes tanárnő vezeté-
sével és hangszeres kíséretével a közönség 
bevonásával. Ezt követően Rosta Géza 
előadóművész fergeteges zenés és nagyon 
jó hangulatú gyermekműsora teremtette 
meg a hangulatot a Mikulás fogadásához. 
Aki, a műsor végén a gyerekek hatalmas 
ovációja mellett, meg is érkezett, sőt kis 
műsorral ő is meglepte a gyerekeket.  
Megkezdődött a nap fénypontja, a Mi-
kulás a regisztrált sásdi gyerekek részére 
kiosztotta a csomagokat.    

A rendezvény ideje alatt gyermekfog-
lalkoztató és játszóház is volt a Hegyháti 
Gyerekesély Program munkatársainak 
közreműködésével. AZ ételről és ital-
ról a Sásdi ÁMK konyhájának dolgozói 
gondoskodtak, akik sörkiflivel és teával 
kínálták a vendégeket, a Sásdi mézeska-
lács szakkör tagjai pedig sajátkészítésű 
puszedlivel kínálták a résztvevőket.  

Ginder Tibor
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A tavalyi évben karácsony előtt 2-3 
hónappal elkezdődött valami, aminek 
az eredménye a Közösségi Ház bejáratá-
nál kiállított mézeskalács falu lett. Sásdi 
asszonyok fogtak össze, hogy valami 
nagyszerűt alkossanak és megosszanak a 
város lakosaival illetve az idelátogatók-
kal.  Az asszonyok sokszor otthon, sza-
badidejükben készítették el a megbeszélt 
részeket és hozták el, hogy növekedjen, 
gyarapodjon Mézesfalva.

Majd elkészült a falu behavazott tá-
jat imitáló alappal és háttérrel, melyet 
estére hideg fehér égősor tett hangula-
tossá.  Az ideérkezők megcsodálták és 
gyönyörködtek benne, a gyermekeket a 
kivilágított falu igézte meg.  Ezúton is 

hálás köszönet az alkotóknak!
Ez jutott eszünkbe, amikor válasz-

tanunk kellett a Nemzeti Művelődé-
si Intézet által támogatott szakkörök 
közül.  Így választásunk a mézeskalács 
szakkörre esett, amelyet november 15-
én indítottunk el.  Mára 13 tagunk van, 
két hetente keddenként találkozunk 
13:00 és 15:00 között.  Eddigi projekt-
jeink mézeskalács sütés a kisiskolások-
kal, puszedli sütés a karácsonyfa avató 
és Mikulásváró adventi rendezvényre. A 
hölgyek 400 darabot sütöttek, amiből 
nem sok maradt meg.  Készülő pro-
jektünk a Mézes szombat, ahol a Sásdi 
ÁMK konyhájának és a Sásdi Vendéglá-
tó Ipari Szakképző Cukrász oktatójának 
és növendékeinek részvételével együtte-
sen tartunk családi mézeskalács sütést. 
Erre az évre a Mézes szombat az utolsó 

foglalkozásunk. A szakkör januárban 
folytatódik, az időpontokról értesítést 
küldünk. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!  Ginder Tibor

A Sásdi Mézeskalács Szakkör
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A 2022-es év utolsó 
hetei szokás szerint színes 
programok sorát hozták 
el intézményünkbe.

2022. október 15-
én „rendhagyó módon” 
tartottuk meg iskolánk 
október 23-i megemléke-

zését. Diákjaink a „12 voltam 1956-ban, Naplófilm” meg-
tekintése után a forradalomhoz és szabadságharchoz kap-
csolódó feladatokat oldottak meg. (Szervezők: Ács Adrienn 
tanárnő és Ficsor Tamás tanár úr).

November 5-én ágazati alapvizsgát tartottunk az esti szak-
mai képzésben tanuló felnőtt diákjainknak. 

November 10-én és 17-én tartottuk meg nyíltnapjain-
kat szépszámú érdeklődő – nyolcadikos diákok, szülők, ál-
talános iskolai kollégák – megjelenése mellett. Az idei „té-
mák” a krumpli és a sütőtök voltak. (Szervező: Baka Attila 
szakoktatóúr).

Dobbantós diákjaink az ősszel mindvégig lelkesen segí-
tették iskolánk épületének illetve tankonyhánk díszítését, 
naprakészen tartását – Halloween, Márton-nap, Origami-
világnap, Advent.

Iskolánkban történt

Karácsonyi díszben.
Folyt. a 10. oldalon



Szalagtűző.
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Nyílt nap.

Beigli.

Színes tészta.

Cakepop.

Origami világnap.

A december két nagy ünnep köré szerveződött, a Szalag-
avató és az Advent-Karácsony. 

Végzős diákjaink – a 11. évfolyam és a 13. évfolyam – szá-
mára eljött a Szalagavató, amelyet december 9-én tartottunk 
meg. A felnőtté válás küszöbére érő fiataljaink angol keringőt 
táncoltak. A táncot Karmacsi Gábor és Hir Gábor tanár urak 
tanították be.

Az Advent jegyében iskolánk belső tere kapott ünnepi 
díszt illetve igen komolyan készültünk a sásdi adventi vásár-
ra. A színes száraztészta variációktól, a diós-mákos-gesztenyés 
bejglin keresztül, a mézeskalácsig és a cakepopig sok-sok fi-
nomságot készítettek diákjaink és kollégáink.

Minden kedves Sásd és vidéke olvasónak 
áldott ünnepeket kíván  

a Baranya Megyei SzC SVIKI!

Felnőtt ágazati alapvizsga.
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Szalagtűző.

Apáczais 10 próba

DO60 Diáksport fesztivál

Dombóváron az Apá-
czai Csere János Techni-
kum idén is meghirdette 
10 próba nevű vetélke-
dőjét a térség 7. és 8. osz-
tályos tanulói számára. 
Iskolánk 8.a osztályából 

egy négyfős csapat: Kuhl Bálint, Orsós Renátó, Osztertag Ferenc 
és Takács Gergő próbálta ki magát ezen az ügyességet, állóképessé-
get és szellemi tudást is igénylő nehéz versenyen. A fiúk mindent 
beleadva végül a 14 induló csapat közül az 5. helyet szerezték meg. 
Köszönjük Kuhl Csaba segítségét, aki szülőként a diákok utazásról 
és kíséretéről gondoskodott. Gratulálunk az elért eredményhez, és 
sikeres felvételit kívánunk nyolcadikosainknak!

Az idei tanévben már második alkalommal szerveztünk az al-
sós gyerekek számára fesztivált.

A fesztiválok célja az, hogy a játékokon, játékos feladatokon 
keresztül minél több gyerek fedezhesse fel a sportolás élményét és 
tanulja meg a játékok alap-
jait, hogy később a szabad-
idős vagy versenysportban 
is örömét lelhesse. 

A játékok közül a sző-
nyegcsúszás volt a favorit, 
de nagyon élvezték az ,Éhes 
kígyót’, a Rongyfogót ‚ és a 
,Várfoglalót’  is. 

 A következő programra 
januárban kerül sor, amely-
re újabb izgalmas felada-
tokkal készülünk! 
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Futsal körzeti döntő

Pályaválasztási nap

„Átröpülök  
hosszában  
hazámon”  

- vándorkiállítás

A Sásdi Általános Iskola futsal IV. korcsopor-
tos csapata a területi döntőt követően Komlón 
folytatta a szereplését a körzeti négyes döntő-
ben, ahol küzdelmes meccsek után a 3. helyet 
szerezte meg. 

A csapat tagjai: a 8.a osztályból Miklósi Ben-
ce, Kuhl Bálint, Orsós Renátó, Papp Marcell, 
Takács Gergő, Varjú Álmos, Zima Patrik, vala-
mint Orsós Gábor 6.b osztályos tanuló.

Felkészítő tanárok: Kegyes Balázs, Krkos 
Zoltán.

November 7-én a pályaválasztási nap keretében 8. osztályos 
tanulóink üzemlátogatásokon vettek részt. A fiúk Dömse Gábor 
hörnyéki asztalosműhelyét keresték fel, a lányok pedig a Katus 
Kuglóf cukrászüzemet nézhették meg, ahol a raktártól a díszítő-
helyiségig mindenhova bepillanthattak. A kézügyességüket is ki-
próbálhatták egy rózsa elkészítésével, végül pedig kóstolót kaptak 
a kész süteményekből. Mindkét helyszín érdekes volt a gyerekek 
számára, hiszen itt a valóságban láthatták és hallhatták, hogy ho-
gyan folyik a munka ezeken a helyszíneken. 

Köszönjük az üzemek támogató együttműködését!

A Petőfi Irodalmi Múzeum Petőfi 
Sándor születésének 200. évforduló-
jára vándorkiállítást készített, amely 
egy különleges busz formájában járja 
az országot. Ez a busz érkezett novem-
ber 14-én Sásdra, és iskolánk néhány 
osztálya meg is látogathatta délelőtt. 
A gyerekek először egy kicsit beszél-
gettek a kísérő múzeumpedagógusok-
kal Petőfiről, majd maguk fedezhették 
fel a kiállítás ajtók, ablakok mögé rej-
tett részleteit, kirakózhattak, digitális 
formájú tesztet tölthettek ki, sőt még 
Petőfi ruháját is felpróbálhatták.
Köszönjük a szervezőknek a lehetősé-
get.
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Iskolánk életében kiemelt hang-
súlyt kap a német nemzetiségi kultú-
ra ápolása, a hagyományok őrzése. A 
Márton projekt során a német nyelvet 
tanuló diákok megismerkedtek a nép-
szokásokkal, a helyi svábság kultúrájá-
val, hagyományaival és életmódjával.

Számos változatos, ötletes prog-
rammal színesítettük a hetet, amelyen 
nagy örömünkre az óvodások is sokan 
részt vettek. 

A legenda megismerésével, krea-
tív foglalkozásokkal, daltanulással, 
libatollal írással, magválogatással, 
csuhébaba-készítéssel, libatornával, 
libavadászattal, népi játékok, táncok 
tanulásával telt a hét. Természetesen 
nem maradhatott el a hagymás, liba-
zsíros kenyér sem. 

Márton-nappal kapcsolatos rajz-
versenyt hirdettünk, a rajzokat a pa-
ravánokon állítottunk ki. A legszebb 
alkotásokat Kovács Lilla, iskolánk 
igazgatója egy-egy tábla csokival ju-
talmazta.

Programunk lámpás felvonulással 
és kis műsorra zárult. 

Köszönet az ötletért, a megvalósítá-
sért valamennyi alsós kollégának és a 
németet tanító pedagógusoknak:

Guthné Czike Ivett, Bálint-Orbán 
Ágota, Reith Ágota, Szabó László.

Hagyományainkhoz híven december 10-én délelőtt kézműves műhelye-
ket szerveztünk tanulóinknak. A gyerekek izgalommal várták ezt a napot, 
saját kis közösségeikben, bensőséges hangulatban ügyeskedtek. Sokféle 
anyaggal és technikával dolgoztak, aranyos karácsonyi díszeket, ajándékot, 
mézeskalácsot készítettek. 

Adventi készülődés Márton-napi  
ludasságok  

– Projekt



A Sásdi Általános Iskola 4. b osztályos tanulói Mozsgai 
Vilma osztályfőnök és Kósa Tibor hitoktató kíséretében de-
cember 5-7. között 3 napot Zánkán töltöttek, ahol ráhango-
lódhattak a közelgő ünnepre.

Gazdag programokkal várták a gyerekeket: cirkuszi elő-
adás a Fővárosi Nagycirkusz művészeivel, betlehemezés, 
korcsolyázás, sportverseny, lézerharc, Oláh Gergő koncert; a 
„melegedőben” pedig csocsóasztalok, léghoki és különböző 
társasjátékok gondoskodtak az idő kellemes, olykor izgalmas 
eltöltéséről. 

Itt szeretnénk megköszönni Lukácsné Lembach Anita 
vargai és Dr. Jusztinger János sásdi polgármesterek önzetlen 
segítségét, hogy a települési kisbuszokat ingyen rendelkezé-
sünkre bocsátották.

Zánka
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Tanulóinkat november 24-én mézes falatkákkal vártuk. 
Az országos kezdeményezéshez csatlakozva a helyi termelők: 
Deák Attila, Balázs Attila és Gyenes-Jónás Zoltán, valamint 
az Országos Magyar Méhész Egyesület jóvoltából a gyerekek 
megismerkedtek a leggyakoribb mézfajtákkal és meg is kós-
tolhatták azokat. A Mézes Reggeli Program a méz fogyasztá-
sát népszerűsíti, és az egészséges életmódra, a reggeli fontos-
ságára hívja fel a figyelmet. Ennek kapcsán a méhek életéről 
szóló kisfilmet is megtekinthettünk.

Mint minden évben, idén is elérkezett a December 6-a, 
amikor a gyerekek kitisztogatják csizmácskáikat, kiteszik az 
ablakba és várják, hogy a kedves, jóságos Télapó finomságok-
kal jutalmazza meg őket, amiért jó gyerekek voltak. 

Az idei évben néhány kisgyerek még jobban megérdemel-
te az ajándékot, hiszen a Levendula Klub és az Őszidők Klub 
tagjait is meglepték egy-egy kis műsorral. 9 kisgyermekkel 
készültünk a két előadásra, a Télapó kesztyűje c. mesét adtuk 
elő dramatizálva, melyet gyermekeink ügyesen játszottak el, 
és ezzel elnyerték méltó jutalmukat.

A Levendula Klubba december 6-án érkeztünk, ahol a 
műsor után a gyerekek találkozhattak az igazi Mikulással is, 
aki névre szólóan adta át az ajándékot, majd egy kis közös 
ünneplésre invitálták őket.  

Az Őszidők Klub időseit december 7-én leptük meg elő-
adásunkkal, ahová a szereplőinken kívül a Micimackó cso-
portos gyereket is meghívták. Itt is megvendégelték gyerme-
keinket és mindenki kapott egy-egy Mikulás csomagot. 

Ezúton köszönjük a kedves vendéglátóinknak a támo-
gatást és a segítséget, amit az év során nyújtottak óvodánk 
számára, hogy szebbé tegyük gyermekeink mindennapjait! 

Hagyományainkhoz hűen idén is elkészült iskolánk ad-
venti koszorúja. Az adventi vasárnapokat követőhétfő regge-
leken gyertyát gyújtottunk mi is az iskola közössége előtt. A 
meghitt reggeleket a 3.a és 3.b osztályosok színesítettek kis 
műsorukkal. Ebben megemlékeztek a karácsonyi ünnepkör 
jelképeiről és szokásokról, előadták A négy gyertya meséjét, 
versekkel, dalokkal segítettek hangolódni az eljövő ünnepre..

Felkészítő tanáraik osztályfőnökeik Guthné Czike Ivett és 
Szabóné Latyák Gabriella voltak. 

Mézes reggeli

Mikulás napi köszöntés „Az ünnep azé, aki várja”

Ovi-hírek
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Fellépő gyermekeink:
Farkas Violetta – Napocska csoport
Takács Zsombor – Napocska csoport
Miklósi Léna – Napocska csoport
Németh András – Teddy csoport
Kiss Rebeka – Teddy csoport
Horváth Richárd – Micimackó csoport
Halász Ádám – Micimackó csoport
Kohner Zsombor – Micimackó csoport
Szabó Szofi – Micimackó csoport 

Haraszin Lívia

Két év kihagyás után az idei évben, 
november 11-én újból megrendeztük 
a hagyományos Márton napi rendez-
vényünket, amit most minden csoport 
egy családi délutánnal egészített ki. A 
csoportos óvó nénik különböző prog-
ramokat (pl. barkácsolás, mondókázás, 
ludas játékok, kvíz játék) terveztek a 
családok számára és kisebb műsorokat 
mutattak be a gyerekek, ezzel megte-
remtve a jó hangulatot. 

A családi délután folytatásaként a – 
szülői munkaközösség által feldíszített 
– teraszon megterített asztalok várták 
a gyerekeket és szülőket, ahol libazsí-
ros kenyeret lila hagymával és teát fo-
gyaszthattak. Ezt követően kiosztottuk 
a gyerekeknek a lámpásaikat, illetve 
a Levendula Klub által készített libás 
mézeskalácsokat. 17.00 óra előtt nem 
sokkal pedig elindultunk a meggyújtott 
lámpásainkkal a Szoborkerthez, ahol 
csatlakoztunk az iskolások felvonulásá-
hoz és együtt elsétáltunk az Általános 
Iskolához, ahol megtekinthettük az 
iskolások német nyelvű Márton napi 
műsorát! 

Haraszin Lívia

Márton nap az óvodában



1. Ki állított Magyarországon 
először karácsonyfát?

a. Teleki Blanka
b. Brunszvik Teréz
c. Széchenyi Kata 

2. Hányadik században kezdik el 
a karácsonyfa-állítást, és hol?
a. XIX.században Magyarorszá-

gon
b. XVI.században Németország-

ban
c. XVIII.században Franciaor-

szágban

3. Minek a jelképe a fenyőfa?
a. örökkévalóság, újjászületés
b. szeretet
c. gazdagság

4. Meddig állhatott a kará-
csonyfa az otthonokban a 
hagyományok alapján?

a. december 24-től január 6-ig 
(vízkereszt)

b. pünkösdig
c. ameddig akarták

5. Mit jelképeznek a kará-
csonyfán levő gömbdíszek, 
füzérek?

a. gazdagságot
b. az édenkert almáit, s a kígyó 

képében megjelenő Lucifert
c. csak dekoráció
6. A szaloncukor honnan kapta 
a nevét?
a. Szálon lógó cukor
b. Először a gazdag társadalmi 

réteg tagjai között terjedt 
el a szaloncukor készítése, 
vásárlása, a ház szalonjában 
állt a fa, és itt helyezték el kis 
kosárkákban az édességet.

c. Mivel nem volt olcsó cukor, 
legalább olyan értékes volt, 
mint a szalonna, az idők 
folyamán a szóról lemaradt 
a két utolsó betű, így lett 
szaloncukor.

7. Mikortól kerül a fára a sza-
loncukor nálunk?

a. A kiegyezés körüli években
b. 1930-as években
c. 1950-es években

8. Miért szórta a gazda ka-
rácsonykor az asztal alá a 
szalmát?

a. A gonosz szellemek ellen.
b. Abban játszottak a gyermekek.
c. Hogy egészségesek legyenek az 

állatok, az ünnep után ki is 
vitte az istállóba, hogy egyék 
meg a jószágok.

9. Melyik költő verséből való ez 
a részlet?
Mert szemben ülsz velem
„Üljünk mindvégig úgy, mint – 
emlékszel még, barátném?
akkor repülve , szánon, ott, 
Sásdon, a hóviharban! – türjem 
ostorát én, mellemre vonva 
homlokod.”

a. Weöres Sándor
b. Illyés Gyula
c. József Attila

10. A bejgli melyik országból 
került hozzánk?

a. Németország
b. Ausztria
c. Hollandia
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Kedves olvasók!
Mindenki várja az ünnepeket, várjuk, hogy együtt 

legyünk szeretteinkkel, családunkkal. Felnőttnek, 
gyermeknek mást és mást jelent az ünnep, a kará-
csony ünnepe. A gondtalan gyermekkor megszépít, 
felnagyít mindent, felnőttként pedig vágyunk arra az 
érzésre, amit akkor éreztünk mikor gyermekszem-
mel láttuk, a feldíszített fát, meghallottuk a csengő 
hangját. Szerencsések vagyunk, mert mi egész évben 
gyermekszemmel láthatjuk a világot. A várakozás 
minden pillanatát átélhetjük a gyerekekkel és igen, 
apró dolgokban is meglátjuk a csodát. Szeretem ezt a 
hónapot, szeretem decembert. Előkerülnek a csillogó 
fények, a karácsonyi vásár apró árusai kínálják por-
tékáikat, mézeskalács illata leng az egész óvodában. 
„Boldog karácsonyi ünnepeket!” hangzik minden 
leendő vásárló megpillantásakor. És akkor a felnőtt 
leguggol a kisárushoz és talán kicsit újra gyerek lesz. 
Ez a karácsony csodája!

Munkatársaim és magam nevében mindenkinek 
békés, áldott ünnepeket kívánok!

Gálné Banizs Gabriella
Sásdi Általános Művelődési Központ 

Itt a tél, s a karácsony!
Most lemérheted, mennyire vagy tájékozott a fenti témákban. Jó szórakozást!

( Összeállította: Maksay Zsuzsa, honismereti szakkör vezetője)

„Van a csoda... Karácsony csodája. Amire várunk. 

És ami teljesedik. De ez a csoda nem a színes sza-

lagokkal átkötött dobozokban rejlik. Nem a feldí-

szített zöld fenyő alatt találod. Ezt a csodát másutt 

kell keresni, másutt lehet megtalálni. Ez a csoda 

a kedves szavakban, őszinte, szívből jövő kíván-

ságokban, szerető érzésben érkezik. És kell ennél 

nagyobb ajándék? A következő háromszázhatvan-

öt napban ezek kísérnek, ezek adnak erőt. Nem a 

csomagokban lapuló tárgyak, hanem csakis ezek. 

Csak ezek... Ez a karácsony csodája.”

Csitáry-Hock Tamás

Megfejtések:
1.: b. Brunszvik Teréz grófnő állította 
1824-ben a martonvásári kastélyukban.
2.: b. Luther Márton visz haza először 
fenyőfát, s díszíti égő gyertyákkal.
3.: a
4.: a
5.: b
6.: b
7.: a
8.: c
9.: b
10.: b
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A Nyílzápor Hagyományőrző Íjász Egyesület
2022. évi íjász történései

Kedves Olvasónk! 

A 2022. év utolsó napjához közeledve egy pár sorral beszá-
molunk az egyesületünkkel történtekről! Ebben az évben is 
több lehetőségünk adódott, hogy találkozzunk egymással és 
más íjászokkal, vendégekkel, illetve mi is több helyre tud-
tunk ellátogatni!

Ebben az évben is egy saj-
nálatos eseménnyel kell 
kezdenünk beszámolón-
kat. Kedves tagunk, ala-
pítóink egyike Mészáros 
Ferencné hosszú küzde-
lem után, április 1-jén el-
távozott közülünk. Gitta 
közvetlen személyisége, 
barátságossága mindig hi-
ányozni fog!
Nyílt humora, bátorsá-
ga, példamutató élete 
azoknak is sokat adott, 
akik kevésbé ismerték! 
Az egyesület csatakiáltá-
sa, a LISSZABOOOOO 
OOOOOOOOOOON 
tőle származik. Emléke ve-
lünk fog maradni!

A többi hírt számosságuk miatt rövidre fogva, időrendben 
próbáljuk kiemelni:
Év elején edzések szervezésével kezdtük a tennivalókat. A 
sásdi ÁMK-ban nyílt edzést is tartottunk, ahol először pró-
bálhatta ki a közönség a pályázaton nyert íjainkat, vesszőin-
ket!
A vázsnoki edzésünkön is sok érdeklődő vett részt!

Február végén az önkormányzati kolbásztöltő fesztiválon 
jelezhettük immár sokadjára, hogy a csapatépítésben is jók 
vagyunk!

Magyar Falu pályázaton nyert lehetőséggel jelentőseb tudtuk 
növelni állatcéljaink számát! Márciusban sikerült „őket” el-
hozni és az áprilisi versenyünkön már főszereplők is voltak!

Március 14-én Dombóváron gyakorolhattuk élesben a ko-
reográfiánkat, mely a régóta tervezett körösfői fellépésünk 
„főpróbája” is volt!

A fent említett „csapat” elnevezés mögötti jelentés akkor mu-
tatkozott meg, amikor egyik tagunk házának tetőfelújításá-
ban segédkeztünk sokan!
Az összefogás következő megmérettetése az április verse-
nyünk megrendezése volt, ahova ismét rekordszámú nevező 
látogatott el! Az előkészítés és lebonyolítás ismét remekül si-
került, amiért köszönet az egyesület minden segítő tagjának! 
Versenyünk része volt a Baranya Íjásza sorozatnak, aminek 
végeredményéről később fogok pár dicsérő szót ejteni!



Májusban Baranyajenőn tarthattunk egy egyesületi összejöve-
telt, mely során a pályázat útján vásárolt jurtákat is ki lehetett 
próbálni, de a jurtákon kívül is fontos szerepet kapott mindenki 

Közben elkezdődött az év egyik legjobban várt eseményére való 
felkészülés is. A már említett körösfői fellépésre ruházattal, íjak-
kal, vesszőkkel, hangtechnikával is készültünk, de a legfonto-
sabb – a koreográfiánk alapját és lényegét jelentő –, együttmű-
ködés és összetartás csiszolása folyamatosan a mindennapjaink 
része lett ebben az időszakban!
Egyesületünk lassan külön tevékenységeként szerepeltetheti a 
tetőrakást, hiszen május 21-én, a felsőegerszegi ravatalozó te-
tejének átépítésében segítettünk, immár gyakorlott ácsként és 
persze segédmunkásként is!
Volt, olyan nap is, ahol egyszerre három helyszínen képviseltük 
a közösségünket. A vázsnoki gyereknap, verseny Szigetváron, 
íjásztatás Dombóváron.
Meződön, Kisbesztercén íjásztatások, számos helyen pedig ver-
senyek következtek a sorban és eljött a nagy pillanat: elindul-
tunk Erdélyországba!
A hétvége számos eseménnyel, meglepetéssel telt el! Az időjá-
rás „kegyeit” is sikerült megtapasztalnunk napsütéses kánikula, 
vihar, jégeső formájában. Ismét az emberi oldala volt a kiemel-
kedő e pár napnak. Az összetartásunk olyan visszahatással lett 
megerősítve, amit leginkább az erdélyi környezetben lehet meg-
tapasztalni.

Régi álmunk vált valóra! Amit korábban saját erőből, pályáza-
tokból szerettünk volna megvalósítani, most Sásd Város Önkor-
mányzatának segítségével sikerült megélnünk. Külön köszönet 
Dr. Jusztinger Jánosnak, a képviselő-testület tagjainak, hogy az 
önkormányzati pályázat részesei lehettünk, a Sásd-Körösfő test-
vérkapcsolat ápolásának keretein belül!
Az utazásban Meződ és Gödre önkormányzatai segítettek ben-
nünket remek járművekkel és még remekebb sofőrökkel.

A szervezésben, megvalósításban polgármesterünket Rabb 
Győzőné segítette a képviselő-testület részéről a legtöbbet. 
Egyesületünket pedig szinte mindenki, aki ott volt, hiszen a 
gyakorlások során közösen alakult a koreográfia és egyre gya-
korlottabbak lettünk, valamint az úttal kapcsolatos ötletek, in-
formációk is cserélődtek.
Az odaút, fogadtatásunk, az esti „ismerkedő est”, a szombati 
főpróba, koszorúzás, és fellépés sokáig tartó élményekkel gaz-
dagított bennünket, melyet a visszaúton tervezett programok 
továbberősítettek! 

Hazaérkezésünk után honismereti sétán vehettünk részt a Nem-
zetiségek és Civil Közösségek Háza szervezésében.
Ez kissé kizökkentette az íjászokat a mindennapossá váló verse-
nyek, íjásztatások folyamából.
A falunapok, környező települések rendezvényeit a Baranya Íjá-
sza 2022 versenysorozat lezárása követte, ahol fényes eredmé-
nyeket ért el csapatunk!
Tradícionális íj
Gyermek kategória:  Régert Róbert 1. hely
 Régert Árpád 4. hely
Felnőtt kategória: Régert Richárd 8. hely
Vadászreflex íj
Felnőtt kategória: Varga Péter 4. hely
Senior kategória: Horváth László 2. hely
 Keserű József 6. hely

Sajnos, többen nem tudtak elegendő versenyen részt venni, de 
az egyes versenyeken ők is kiváló eredményekkel öregbítették 
egyesületünk hírnevét!
Gratulálunk mindenkinek!
A veszélyhelyzet miatti intézkedések miatt jó pár döntésünk a 
közösségi oldalon született meg (beszámolónk, közhasznú je-
lentésünk elfogadása,…), azonban november 18-án tudtunk 
közgyűlést tartani, ahol a jövő évi tervek megbeszélését egy han-
gulatos közös képnézegetéssel zártuk.

Egész éves tevékenységünket olyan segítségek és szakmai hoz-
záértések kísérik, melyek nélkül nem tudnánk hangsúlyosak 
lenni. Ezen alkalommal is szeretnénk megköszönni tagságunk-
nak, szervezőinknek, segítőinknek, Sásd Város Önkormányza-
tának, az ÁMK dolgozóinak, Felsőegerszeg önkormányzatának, 
Vázsnok Önkormányzatának a sok szimpátiát és a segítőkész 
tenni akarást!

Tisztelt Olvasó!

Köszönjük az írásunk olvasására fordított idejét! 
Élve az alkalommal, szeretnénk köszönetet mondani azoknak, 
akik megtiszteltek bennünket figyelmükkel és az SZJA 1%-át 
nekünk ajánlották fel!
Köszönjük szépen!

Kívánunk mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket és 
boldog új esztendőt! 

Rumpli Éva, Vicze Zsolt és Nagy Lajos László
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Sásdi Szociális Szolgálat Levendula Klubjának hírei
• Októberi hónap keddi napjait magyar-
hertelendi termálfürdőzéssel töltöttük.
• Október 6-án a Levendula pajtában 
szalonnasütést tartottunk.
• A hétvégén a nyugdíjasok egy csoport-
ja Harkányban lecsófőző versenyen ve-
hetett részt.
• Október 12-én a diabetes klub kere-
tében Götzerné Scheid Edit, védőnő 
előadását hallhattuk.

• Október 19-én a Szent Borbála Gon-
dozóotthonban Komlón, nóta délelőt-
tön vettünk részt.
• Alzheimer Café programunkon a zene 
jótékony hatásairól szólt az előadás és 
egy zenei kvízzel tehettük próbára em-
lékezetünket.
• Október 22-én Pécsváradon vettünk 
részt az „Életet az Éveknek” rendezvé-
nyén – Nyugdíjastalálkozón.
• Még ezen a napon a klubtagjaink egy 
része ellátogathatott Budapestre, az 
Operett Színházba, ahol a János vitéz 
című darabot nézhették meg.
• Október 26-án Irodalmi kávéház és 
névnapok ünneplése volt a program.
• Október 27-én meridián tornán és a 
SILGYA klub keretében, vázsnoki tú-
rán vehettek részt klubtagjaink.
• A novemberi hónap halottak napi 
megemlékezéssel kezdődött.
• A SILGYA klub a meridián tornát kö-
vetően Hörnyékre gyalogolt.
• November 08-án megtartottuk a 
szokásos Szent Márton napi rendez-

Pécsvárad.

Graz.

Raba.
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Magyarhertelend.

Szent Márton nap.

vényünket az ÁMK-ban, számos ven-
déggel, ahol időseink egész éves alkotó 
segítségüket oklevéllel köszöntük meg, 
valamint a Szociális Munka Napja al-
kalmából a munkatársak elismerésben 
részesültek.
• November 10-én Dombóváron vet-
tünk részt egy zenés-táncos rendezvé-
nyen, jó hangulatban telt a délután. Kö-
szönjük a meghívást Frucht Ferencnek.
• November 16-án diabetes klub ke-
retében cukor TOTÓ-val ellenőrizték 
időseink tudásukat a cukorbetegségről.
• November 18-án Anconai szerelme-
sek 2. címmel dombóvári színházi elő-
adásra látogattak a klubtagok.
• November 23-án az Alzheimer Café 
keretében karácsonyi szókeresővel fej-
lesztettük memóriánkat.
• November 30-án az I. Adventi gyer-
tyagyújtásban Miklós Róbert volt a 
segítségünkre. Az irodalmi kávéház és 
a névnapok megünneplése is ezen a na-
pon történt.
• December 01-én a Mozgáskorlátozot-
tak Baranya Megyei Egyesülete rende-
zésében a Nevelési Központban Pécsett 
megrendezett ünnepségen vettünk 
részt, ahol az önkéntes munkások része-
sültek elismerésben, az önkéntesség vi-
lágnapja alkalmából. A Levendula Klub 
karácsonyi szenior örömtánccal színesí-
tette a programot.
• Ezen a hétvégén a Levendula klub 
ellátogatott Raba-Grambachba, Sásd 
város testvérvárosába és a Graz-i kará-
csonyi vásárba.
• December 06-án a Mikulás érkezett 
hozzánk, valamint a sásdi óvodások 
műsorát nézhették meg időseink.
• December 07-én a II. Adventi gyer-
tyagyújtásra vendégünk volt Bodor 
Kornél plébános.
• December 14-én volt a karácsonyi 
ünnepségünk, a III. adventi gyertya-
gyújtással, ahol meghívott vendégeink: 

Bodor Kornél, Dr. Hegedűs János, 
Darnai Ágoston és Barics Gábriel vol-
tak. Karácsonyi műsorunk: versmon-
dás, a Zeneiskolások műsora, névnapok 
megünneplése és Kiskároly János egy 
zenés délutánnal.

• December utolsó két hetében filmek 
feldolgozását tervezzük programként.

Mindenkinek, boldog,  
áldott karácsonyt, sikeres  
új esztendőt kívánunk! 

Sok szeretettel, békességgel 
teli napokat kívánunk!

Geiszkopf Edit
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