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Kedves Sásdiak!
25 esztendő, csaknem egy emberöltő, komoly idő, nincs ez másként egy település életében sem. 2020 őszén a vírushelyzet miatt csak
szűk körben volt lehetőségünk megünnepelni
a negyedszázados jubileumot, megemlékezvén
a városavatás fontos pillanatairól, mindenekelőtt arról a jeles napról, amikor 1995. július
1-jén Sásd városi rangot kapott Göncz Árpád
köztársasági elnöktől.
Köszönetet mondtunk mindazoknak,
akik elévülhetetlen érdemeket szereztek a városi cím elnyerésében, Sásd Városért Díjban
részesítve Kovács Sándornét, településünk
korábbi polgármesterét. Tudtuk,
éreztük, már akkor is, hogy hiába a szépen feldíszített Közösségi
Ház, az ünnep abban a formában
nem lehet teljes. Mert nincs városi
ünnep városlakók nélkül: 1995
szeptemberében sem volt, emlékszünk sokan, a városavatón a
délelőtti programot követően Sásd
apraja-nagyja összegyűlve, vidáman ünnepelt
ugyanitt, a sportpályán. Volt élőben közvetített lottósorsolás neves sztárfellépőkkel, családi-és gyermekprogramok, helyi együttesek
mutatkoztak be, végül a napot az azóta már
Sásd Város Díszpolgárává avatott Bodnár Tibi
zenekarának, a LB 27 felejthetetlen koncertje, majd bál zárta. Ígéretet tettem ezért tavaly,
hogy amint azt a vonatkozó járványügyi előírások számunkra lehetővé teszik, méltóképp
megünnepeljük városunk negyedszázados
fennállását. Elérkezett az idő, négynapos rendezvénysorozattal köszöntjük otthonunkat,
a születésnapos Sásdot. 1995-ben, akkori
polgármesterünk a belügyminisztertől vette
át a város kulcsát, hogy azt magasba emelve
a Sásdiakkal együtt tegyen hitet egy szebb és
jobb jövő építése mellett. Itt e kulcs most is,
s visszatekintve az elmúlt évtizedekre, ugyan

sokan sokféleképpen láthatjuk, értékelhetjük
azt az utat, amit Sásd azóta bejárt, de azzal talán mindenki egyetért, hogy bizony a felnőtté
válás csak emberi léptékkel 18 év. Az újszülött
város életét író történelem kerekei néha sokkal lassabban jártak és járnak, így – amint a
múltban, úgy mindenkor – egyebek mellett
türelemre is igen nagy szükségünk van a fejlődést hozó változásokra várva. De pusztán várakozásból még nem lesz előrehaladás. Kőkemény, egyfelé húzó munka, közös erőfeszítés a
kulcs. A polgármester szerepe pedig nem lehet
más, mint a közös nevező megtalálása. Mert –
ahogy anno a városavató ünnepségen is elhangzott – összefogással hegyeket lehet megmozgatni.
Ahhoz, hogy összefogjunk, persze értelmes célokra s mindenekelőtt arra van szükségünk, hogy
ismerjük egymást, megismerjük
egymást, érezzük, EGY KÖZÖSSÉGHEZ tartozunk. Az
utóbbi másfél évben a koronavírus-járvány
miatt sajnos nagyon kevés lehetőségünk volt a
közösségi programokra, de amikor lehetett, az
elsők között voltunk. Így tettük ezt a szabadtéri színházi előadások, a május elsejei autós felvonulások alkalmával, az Otthon Sásdon Újra
Szabadon Fesztiválon, a nyári kertmozikon, a
koncerteken, s így tesszük ezt ma is. A városavatón ugyan még csak 15 éves voltam, s teljesen más szerepben, más nézőpontból élhettem
meg azt a napot: a kisvonaton ülve, a zenekarral ébresztőt fújva, vagy éppen a vegyeskarban
énekelve a színpadon, de soha nem felejtem
azt a szeptember 23-át. Sokan vagyunk ezzel
így, Sásdiak. Kívánom, hogy a mai nap után is
hasonlóképp érezzünk.
Nem egyszerűen buli vár hát ma ránk,
hanem Sásdiságunk, összetartozásunk, közös
sorsunk kifejezésének, megélésének önfeledt,

vidám programokkal színesített lehetősége.
Széthúzó erőkkel elveszünk, EGYÜTT korábban nem is képzelt csodákat élhetünk meg.
Látjuk, tapasztaljuk ezt egyre többen. Soksok feladat áll még előttünk, de vannak szép
eredmények is: Hörnyéket épp egy éve ezen a
napon járdával kötöttük össze Sásddal, sportparkot, két játszóteret adhattunk át a gyermekeknek, kívül-belül megújult az óvodánk,
felújítottuk a sporttelepi faházat, mindjárt
elkészül az új bölcsődénk, s igen, az uszoda is.
Utóbbiban talán már senki sem bízott. Úgy
tartják, aki építkezik, az hisz a jövőben. Nekünk arra kell törekednünk, hogy jobbnak
hagyjuk magunk után a települést, mint ahogyan kaptuk. Köszönöm mindenkinek, aki támogat ebben. Varázspálca nincs a kezemben,
de a közösség erejével sokra lehetünk képesek.
Sásd minden polgára múltjával és jelenével,
családjával, bánatával, örömével gazdagítja
közös jövőnket. És valóban gazdagítja, teszi
a várost várossá, teszi azzá a jövőben is. Így
születhet meg varázspálca nélkül is az a csoda,
amire annyira várunk már rég. Mert ez a csoda
bennünk van megszületőben: nem vita nélkül,
de együtt. Önökkel és Önökért, a városért. Én
hiszek az itt élő emberekben, Sásd jövőjében,
és azt kívánom, hogy még sok évtizeden, évszázadon át ünnepeljék a város napját az utánunk jövő generációk. Isten éltessen, Sásd!
Dr. Jusztinger János
polgármester
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Sásdi Osz Városnapok
SÁSD 25
Negyedszázada, 1995. szeptember 23-án városavató ünnepség keretében a Hősök terén Kucze Gábor belügyminiszter
Sásdot várossá avatta. Erre a jelentős napra emlékezve, egyben
Sásd fejlődése szempontjából fontos eseményre rendezvénysorozattal készült a jelenlegi város. Ma már felnőttek, diplomások,
vállalkozók, szakalkalmazottak azok a kisóvodások, akik annak
idején a város kulcsát tartották azon a bizonyos zöld párnán és
jelképként adták át Kovács Sándorné polgármester asszonynak,
de mi felnőttek is nosztalgiával emlékszünk várossá válásunk
legszebb állomásaira. S vannak napok, amikor meg kell állni és
visszanézni, számadást készíteni, régi élményeket eleveníteni fel.
Egyszóval örülni is tudni kell, annak a sok eredménynek, amit
ma már természetesnek találunk, ami megkönnyíti a mindennapokat, széppé, élhetővé teszi a jelent és megköszönni mindazoknak, akiknek fáradságos munkája lévén ez a város 25 éven
keresztül fejődhetett.
Gyönyörű időben emlékeztünk és ünnepeltünk, mint anno.
Városnéző kisvonattal, zenés városon végigjáró fúvószenekari
csalogatóval, kiállítással, kórustalálkozóval, gasztrokulturális
fesztivállal, operett gálával, színházi esttel, koncertekkel, gyermekprogramokkal, főzőnappal, bállal, jókedvvel és mulatsággal.
2021. szeptember 18-án Roma Nemzetiségi Gasztrokulturális
Fesztivállal vette kezdetét a rendezvénysorozat. A családi főzőnappal és a roma ételek kóstolásával egybekötött színes kavalkádon fellépett többek közt: Mohácsi Brigitta, Varga Kinga, a
Váradi Botos Café, Dorina és még sokan mások.
2021. szeptember 23-án Végh Sándor kiállítása volt. A kiállítást megnyitotta Pintér Gábor alpolgármester. Ezt követte
a Karády est, Dévényi Ildikó és Lukács Melinda színművészek
előadásában, zongorán kísért Tóth Gábor.

2021. szeptember 24-én a Vidám Kórusok VIII. Sásdi Találkozójával ünnepeltünk
Felléptek: Canzonetta Nőikar, All Star Alkalmi Énekeggyüttes
Kertész Attilával, Raaba-Grambach Fúvószenekara és a
Bradlmusikanten Harmonikazenekar. Operettgálán Simon
Boglákát és Jenei Gábort hallgathattuk. A program szervezője,
ötletgazda 8 éve Pintér Gábor Sásd város alpolgármestere.
2021. szeptember 25-én Pite-és Borfesztivállal, főzőnappal,
menetzenével, városnéző kisvonatozással, mazsorett felvonulással, Gergely Róbert; Soltész Rezső; Zséda élőzenés koncertekkel,
bállal emlékeztünk, valamint ekkor került sor ünnepi képviselőtestületi ülés keretében megtartott kitüntetések átadására is. Nem
maradhattak el a hagyományos családi programok, gyerekeknek
szánt kreatív foglalkozások, légvár, euro-jumping, valamint a
sásdi pitesütők és a helyi vállalkozók étel-ital kínálata sem.
Bódog Vilmosné
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Kórusok
ünnepe
„A zene az, ami a hangok között történik:
mindig kutatnunk, mindig keresnünk kell.”
I.Stern

2021. szeptember 24-én 18 órától ismét jókedvű együttesek nagyszerű produkciói csendülhettek fel a Sásdi ÁMK
Művelődési Központjában. A kényszerű
szünet után végre megrendezésre kerülhetett a Vidám Kórusok VIII. Sásdi Találkozója! Mindenki nagyon várta már
a kétszer elhalasztott eseményt, hiszen
vegyeskarunk pályázatát Dr. Fülöp Péter Úr, az Emberi Erőforrások Minisztériumának művészeti, közművelődési
és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkára érdemesnek találta 2
és fél millió Ft-tal támogatni. Adva volt
hát a biztos anyagi háttér és a pandémiás
helyzet is kedvezett a találkozó megrendezésének.
A Sásdi Deutsch Klub Énekkarának
beköszöntője után üdvözöltem a közönséget és a megjelent kórusokat. Megköszöntem az idei év kiemelt támogatását
Dr. Fülöp Péter úrnak és az elmúlt évek
szponzorálását Sásd Város Önkormányzatának, Sásd Város Német Nemzetiségi
Önkormányzatának és Horváth Lajos
úrnak, az Y-Pulyka KFT. igazgatójának.
Köszönetet mondtam a sok segítőnek is,
akik munkájukkal járultak hozzá a sikeres megrendezéshez.
Ezután következtek a fellépő együttesek. Elsőnek a Sásdi Deutsch Klub
Énekkara szerepelt. „A dalos közösség
1992-ban alakult a helyi német ajkú
lakosság énekelni szerető tagjaiból. A
német népdalokon kívül szívesen énekelnek hangulatos műdalokat is, amelyeket hangszerekkel kísérnek. Harmonikán Schelhammer Tibor, dobon
Pernekker József játszik, az együttest
Pintér Gábor irányítja, aki tenorkürtön festi alá az éneklést. A klub vezetője
Hermann Istvánné. A lelkes közösség
sokat kirándul együtt és nagy örömmel
megy fellépni a környező települések
rendezvényeire immáron 29 éve.” A következő dalok csendültek fel: Im alten
Dorfwirtshaus, Du schwarze Zigauner,
Land Sásd, Hoch auf den Bergeshöhn
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Ezután lépett színpadra a Komlói
Deutsch Klub Énekkara is és egy közös produkciót hallhatott a közönség,
a Sierra Madre del Sur melódiát. Ezt
követően a komlói dalosok önállóan
még négy népdalt adtak elő: Wenn der
Wein blüht, Drei weiße Birken, Im
grünenWald és a Herz- Schmerz polkát. „A komlói Deutsch Klub Énekkara 2014- ben alakult. Valamennyien a
helyi német klub tagjai, akik szívesen
jönnek össze a hetenkénti próbákra.
Nagy lelkesedéssel éneklik a tradicionális német népdalokat és a Vargha Károly
által gyűjtött dalokat. Kezdetben csak a
maguk örömére és a klub rendezvényein léptek fel Schmidt Józsefné nyugdíjas
pedagógus vezetésével. Később meghívásokat kaptak a környékbeli német
kluboktól: a sásdi, a mindszentgodisai, a
magyarszéki és a barátúri német közösségtől. Rendszeresen fellépnek a komlói
nemzetiségi napokon is. 4 éve Pomázi
Attila irányítása alatt zajlanak a próbák
és a szereplések.”
Harmadikként a Sásdi Lakatos Judit Vegyeskar következett. „A Sásdi
Vegyeskar 1992-ben alakult Lakatos
Judit vezetésével. Műsorán megtalálhatóak klasszikus európai szerzők művei,
a nagy magyar zeneszerzők alkotásai,
egyházi és karácsonyi darabok valamint
könnyedebb hangvételű művek. A kórus életének legemlékezetesebb eseményei közé tartoznak a svájci, a németországi, a horvátországi, az ausztriai utak
valamint az erdélyi vendégszereplések.
A kórustagok szeretettel emlékeznek
vissza a budapesti Mátyás-templomi és
a váchartyáni hangversenyekre is. Karnagyuk halála után az együttes hálából
felvette a Sásdi Lakatos Judit Vegyeskar
nevet. Jelenlegi vezetőjük, volt zongorakísérőjük, Tóth Gábor.” Műsoruk:
Orazio Vecchi: Néked zeng, Johannes
Brahms: In stiller Nacht, Bob Burroghs:
Lord, How I Love You, Mosie Lister:
I’m Climbing című művek voltak.
Most egy ősbemutató következett. A
teremben ült a darab szerzője. Bár nem
Sásdra íródott a mű, az alkotó engedélyezte, hogy városunkra adoptálva használhassuk fel a szerzeményt.
Idézet a szövegből: „Ez a város nem
csak egy város neked és nekem. S ha
néha álmos is, otthonom itt ez a négy
domb s minden tér. Ha te is ezt érzed,
Folyt. a 6. oldalon
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nincs más dolgod, zengjen a dal, hogy
itt vagy boldog, s ha valami bánat ér, az
is itt ér. Bár nem születtem hősnek, és
nem várnak csodák, de van, tudom egy
otthonom, városom, hazám!”
A vegyeskar tagjait nagyon megérintették ezek a csodálatos gondolatok,
amikhez nagyszerű zene is társul és elhatároztuk, megtanuljuk a művet. Ezzel
köszöntjük 25 esztendős városunkat.
Köszönjük Széplábi András komlói tanár úrnak, hogy elénekelhettük az Ez
a város című szerzeményét! A mű nagy
sikert aratott.
Negyedikként a Váchartyáni Canzo
netta Nőikar lépett fel. „1984-ben alakult Váchartyánban, zenét szerető lányokból és asszonyokból. Rövid időn
belül a helyiek mellett a környező településekről is csatlakoztak kórustagok,
akik az élet különféle területein dolgoznak, de egyvalami mindannyiukban
közös: a zene szenvedélyes szeretete. Repertoárjuk igen széles: az egyházi művek
mellett, madrigálok, spirituálék, népdalok éppúgy szerepelnek, mint a XX.
századi magyar és külföldi zeneszerzők
művei, de szívesen szólaltatnak meg
musical részleteket és filmek betétdalait

is. A kórus alapítója és karnagya: Farkas
Pál, aki vezényli a Dunakeszi Szimfonikus Zenekart is.” Barátaink Déry TiborPresser Gábor- Adamis Anna: Képzelt
riport egy amerikai popfesztiválról című
musical-ből adtak elő részleteket. A nőikart a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar
művészei kísérték.
Ötödik produkció a pécsi All Star
Alkalmi Formáció volt. Kertész Attila
Liszt-díjas karnagy hosszú évekig vezette a Mecsek Kórust, amelynek jelenlegi és volt tagjaiból verbuválódott az
alkalmi vegyeskar. Hassler: Gagliarda,
Bárdos Lajos: Régi táncdal, Kodály Zoltán: Fölszállott a páva, Wolf Péter: Ave
Maria (szólót énekelt Rózsa Bernadett
tanárnő), Karai József: Estéli nótázás
és ráadásként Bárdos Lajos: Danadana
című műveket adták-adtuk elő. Zongorán kísért Körtesi András zongoraművész. A formáció már készül Kertész
Tanár Úr 80. születésnapjára.
Ekkor felkértem a közönséget, hogy
fáradjanak ki szünetre a kultúrház
parkolójába, ahol egy pohár bor elfogyasztása közben testvértelepülésünk,
Raaba-Grambach fúvószenekarát és a
Bradlmusikanten harmonika együttest

hallgattuk meg a fáklyákkal megvilágított alkalmi színpadon.
Szünet után a találkozó legnagyobb
attrakciója, az operett-gála következett.
A nyáron már sokadik éve vállal fellépéseket a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Farkas Pál barátom dirigálásával a
siófoki Kulturális Központban. Kitűnő
szólistákat kísérnek, akik az operett műfajából szólaltatnak meg közismert melódiákat. Egy ilyen alkalommal sikerült
meghívnom Sásdra Simon Boglárkát és
Jenei Gábort. Akik részt vettek a kórustalálkozón, megerősítették, hogy a két
kitűnő művész és az említett zenekar valóban csodálatosan megkoronázta a Vidám Kórusok VIII. Sásdi Találkozóját!
Az estet a szokásos zenés vacsora zárta, amelyen 300 vendéget láthattunk
vendégül. Ezúttal Tóth Gábor karnagyunk zenekara, a 40+ játszott kitűnő
zenéket az estebédhez.
Köszönöm mindenkinek, aki megtisztelte rendezvényemet és hálámat fejezem ki azoknak is még egyszer, akik
segítették szervező munkámat! Ismét jó
buli volt! 
Pintér Gábor
alpolgármester, ötletgazda, szervező

Végh Sándor kiállítása
2021. szeptember 23-án 17 órakor nyílott meg Végh Sándor helyi fafaragó kiállítása a Sásdi ÁMK Művelődési Központjában. Alább közöljük a tárlat megnyitóján elhangzott gondolatokat:
A fának lelke van
Ha a fa megszólít,
titkokat bontogat,
illata elbódít,
száguld a gondolat.
Szól a fafaragó,
hallgatni megéri:
fából akármi jó,
és el is meséli;

A fában szunnyadó
csöpp, apró famanó
mesél a művésznek,
mutat pár jó képet,
segít a vésésnél,
ez gyakran megesik,
mozdul a szerszámnyél,
és csoda születik.

A fával bánni jó,
a fának lelke van!
A fából bármi jó,
ha titka felcsillan.
Ismeri jól a fát,
mint dal a zongorát,
alakít, ábrázol,
csodákat barkácsol...

Faragni azt szabad,
szólt a fafaragó,
mit a fa megmutat,
fából faragni jó!
...hallgatja a zenét,
ami a fát lakja,
veszi üzenetét,
és hangszert farag ma.
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Kedves Hölgyeim és Uraim, kedves
Végh Sanyi Barátom!
A sásdi önkormányzat nevében nagy
szeretettel köszöntök minden kedves
jelenlévőt a Sásdi Ősz Városnapok rendezvénysorozat mai állomásán. Ma a
kultúrával ünnepeljük városunk fennállásának 25. évfordulóját. Kultúrával, hiszen most egy művészi szinten fát faragó, 60 esztendős korában visszatekintő
sásdi polgárunknak a munkásságát ünnepeljük, később pedig e házban a dalok
viszik tovább az emelkedett hangulatot.
Isten hozott tehát mindenkit a 60
éves Végh Sándor fafaragó kiállításának
a megnyitóján!
Művészről beszéltem, ha amatőr is,
hiszen alkotásai magukért beszélnek.
Bátran mondható, megütik azt a mércét, ami egy igazi fafaragó művésztől
elvárható. Büszkén vezethetjük végig
városunkban messziről érkezett ismerőseinket, megmutathatjuk Sándor
remekműveit. Biztosan mindenkinek
meg fogják érinteni a lelkét. Talán állhatna több remekműve is a tereinken,
de a művészt nem lehet sürgetni, ha az
alkotásáról van szó. Nem lehet időhöz
kötni, mert meg kell várni azt a sugallatot, ahogy mondani szokták: a Múzsa
csókját, ugyanis ihlet nélkül a művész
elveszett. Az az alkotás, amely nem teljes szívünkből jön, eleve kárhozatra van
ítélve. Szerencsére a mai napon olyan
művészről szólunk, akinek kész műveit
nem csak a Múzsa csókja ihletett meg,
hanem saját lendülete, kreativitása és
szűnni nem akaró érdeklődése hobbija,
s egyben munkája iránt. Műveit valóban
átitatja a művész szelleme és világnézete,
amelyekhez nem kevés tehetség társul.
Sándor amolyan ezermester, tanult
szakmája autószerelő, de legkedvesebb
hobbija a fák megmunkálása. Hatodikos korában a sásdi általános iskolában
tanító kedves tanárától, Nagy Tibortól
leste el a fafaragás alap fortélyait, majd a
komlói Csizmazia Gyula Szakmunkásképzőben Maul Ervin tanár úr foglalkozott a tehetséges diákkal. Első munkahelyén, a Pécsi Volánnál már részt
vett amatőr művészek kiállításán, majd
a katonaságnál eltöltött hónapok alatt
tovább csiszolta tudását. Az ott készített
munkáiból több darab fellehető a Hadügyminisztérium múzeumában. Művei
több település köztereit díszítik. Ezekről

fotók készültek. A mozdítható alkotásokat pedig most helyben megtekinthetik.
Bízom benne, hogy elnyeri tetszésüket ez a gyűjtemény, s nem csupán művészi élménnyel távoznak majd a kiállításról, hanem az alkotások fából áradó
melegsége meg is szólítja szívüket!

Sándornak jó egészséget és további
ihletet kívánok! Önöknek köszönöm,
hogy eljöttek! Tekintsék meg a tárlatot,
utána pedig beszélgessenek el a művés�szel egy kis fogadás keretében!
Pintér Gábor
alpolgármester

Anyakönyvi események
2021. június 22-től 2021. október 15-ig.
Születtek:
• Iordache Tekla Szimóna
• Magyari Ádám Nolen
• Diószegi Fanni
• Gulyás Anna Katalin (Vázsnok)
• Szekrényesi Liliána
• Kiss Médea Bettina
• Bank Regő
Házasságot kötöttek:
• Fischer Renáta és Gáspár Csaba Ferenc
• Szeledi Adrienn és Orsós István
• Magyar Katalin és Nagy Tamás
• Orsós Hajnalka és Fenyvesi Jenő
• Göjtönár Brigitta és Pollák Zsolt
• Bárkányi Vanessza Gina
és Markó Péter
• Fetzer Kata és Balogh Máté
• Varga Alexandra
és Cseh László Richárd
• Keresztes Csilla és Herke József
• Böröczki Krisztina
és Németh Krisztián
• Ligeti Bianka és Szakcsi Dávid
• Buzás Anna és Buzás János
• Orsós Laura és Kalányos Szabolcs
• Sámson Anita és Tamás Dániel

• Orsós Melinda és Orsós Lajos
• Szilágyi Dzsenifer és Balogh Szilárd
• Balog Júlia és Gombár József
(Vázsnok)
• Monostori Nikoletta és Bogdán Máté
• Niklai Szilvia Kata és
Gyurkó Jenő Árpád
Meghaltak:
• Makai Zsuzsanna
• Tézer Istvánné sz. Hajcsár Erzsébet
• Sárvári Attiláné sz. Selindi Erzsébet
• Kaszás István
• Illés Ferenc
• Faragó Lajosné sz. Szente Mária Etel
• Papsa László (Vázsnok)
• Fenyvesi Erzsébet (Vázsnok)
• Szabó Dezsőné sz. Takács Ilona
• Sárvári József Jánosné
sz. Gadányi Erzsébet (Felsőegerszeg)
• Maksai Vilhelm
• Hirt József
• Nagy Zoltán (Meződ)
• Kiss Attila
Sásd, 2021. október 15.
Lajos Márta aktő.
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Iskolánkban történt
A 2021/2022-es tanévet szeptemberben
már új vezetőséggel kezdtük, Cserveniné
Büki Anikót igazgatói minőségben, Hir
Gábort pedig helyetteseként köszönthettük az évnyitó ünnepélyen.
Másnap a kilencedikesek osztályfőnökeik és kísérőtanáraik társaságában teljesítménytúrán vettek részt a hörnyéki szőlőben. Azt ezt követő
nap folyamán a gyerekek játékos csapatépítő foglalkozás során
illeszkedtek be az új iskolai környezetbe.

Október 6-án újra megtarthattuk az immár hagyománnyá
vált megemlékezésünket az aradi vértanúk tiszteletére. A zord
időjárás ellenére méltó módon róhattuk le kegyeletünket mártírjaink előtt.

Polgármester úr felkérésére, iskolánk dolgozói egy csapatot alkotva megmérettették magukat a sásdi VIII. Pite- és Borfesztiválon. A délelőtt közös főzéssel és jó hangulatú beszélgetéssel telt,
a délután folyamán szokásunkhoz híven tankonyhánkon készült
pitéinket árultuk, amelyek idén is népszerűek voltak.

Október 11-én, rendhagyó módon, megtartottuk első projektnapunkat. A tematikus nap a biztonságos közlekedésről szólt.
Az esemény a Komlói Rendőrkapitányság részéről Rosenberger
Bettina rendőr hadnagy és Czéder Anita rendőr alezredes közreműködésével, valamint Oletics Károly rendőr alezredes jóváha-
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gyásával valósulhatott meg. A megelőzési szakemberek segítségével a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályait sajátíthatták
el a gyerekek. A program célja az volt, hogy a fiatalok játékos
formában megismerkedjenek a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályaival, majd azokat a gyakorlatba építve biztonságosan
tudják alkalmazni.

A tanév során ezen kívül
négy projektet tervezünk megvalósítani.
Az ősz folyamán két iskolai
nyílt napot tartunk. November 4-én a Halloween témakörére épülő programokkal
várjuk kedves érdeklődőinket.
A november 18-i nyílt napon street food különlegességeket kóstolhatnak vendégeink.
Képzési
kínálatunk
a
2021/2022-es tanévre:
Meglévő nappali tagozatos
képzéseink mellett (hároméves szakmai és kétéves érettségi évfolyam) újra lehetőség nyílt
szakmáink elsajátítására esti tagozatos felnőttképzési jogviszony
keretein belül zajló szakmai oktatás is. Az előző tanévben indult

és jelenleg is folyó falusi turizmus szolgáltató tanfolyamunk novemberben ér véget.
2023 elején ismét felnőttek számára indítunk tanfolyamot
esti tagozaton. Erről bővebben a képzés indulása előtt honlapunkon és Facebook-oldalunkon tájékoztatjuk Önöket.

Szigetvári Tankerületi Központ – Pályázati hírek
Magyar Falu Program
A Szigetvári Tankerületi Központ
a Magyar Falu Program keretein belül
sikeresen pályázott a Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Egyházaskozár-Bikali
Tagintézménye,

Egyházaskozári és Bikali Telephelyének
részleges felújítására. A pályázat záró rendezvényére 2021. szeptember 30-án került sor az intézmény színvonalas műsora
keretében.
Egyházaskozár:
Támogatási összeg:
17.134.441,- Ft
A gépészeti felújítás során az iskolaépület fűtését ellátó
2 db HŐTERM ESB
70 (70KW) lemezkazán került lecserélésre korszerű BOSCH
5000 W ZBR 70-3
típusú kondenzációs
gázkazánra. A hő
leadókból több, mint
20 db radiátor került

cserére, valamint a fűtésszabályzó szelepek is megújultak. A déli épületszárnyban
a közösségi terek felújításra kerültek, új
VINYL burkolatot kapott a padló és az
oldalfalak is.
Folyt. a 10. oldalon
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Bikal:
Támogatási összeg: 17.380.686,- Ft
A pályázatból az iskola homlokzata, a
főépület és a pálya melletti épület tetőfedése, valamint a tanári szoba nyílászárói
kerültek kicserélésre. A homlokzat felújítása során a főépület nyugati homlokzatára 15 cm vastag kőzetgyapot szigetelés
került az önkormányzat támogatásával.
Az épület látványosan megújult az új
nemesvakolat, valamint a lábazati vakolat
által. A hullámpala fedést cserepeslemez
fedésre cseréltük. Ahol szükséges volt, ott
cserére került a vízelvezető csatorna és az
egyéb lemezfedések is. A legtöbb nyílászárót korábban a tankerület és az önkormányzat összefogásából már kicseréltük, a
6 db régi ablak a pályázatnak köszönhetően újult meg.
Köszönjük a Magyar Kormány és országgyűlési képviselő úr támogatását.
Köszönet Bikal, illetve Egyházaskozár
Község Önkormányzatainak a tankerület
irányában mutatott példa értékű együttműködésért és az iskoláiknak nyújtott támogatásért.

SÁSD és Vidéke

„A fejlesztési célok olyan biztonságos és
korszerű tanulási környezet kialakítását
szolgálják, melyek biztosítják az intézményekbe érkező diákok számára az egyenlő

esélyeket, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció szakmai munkájához szükséges speciális eszközökkel felszerelt tantermeket, közösségi tereket.”

Erdei iskola

2021. szeptemberében az ötödik és
hatodik évfolyam tanulói erdei iskolában
vettek részt Sikondán. Kísérő nevelők Dr.
Pernekker Árpádné és Maksay Zsuzsanna
tanárok.
Az erdei iskolai program lehetővé tette,
a valóságos erdei környezet cselekvő megismerését és az ehhez kapcsolódó terepi
tanulmányokat. Az ismeretszerzés nem
az iskolában történt, hanem természeti
környezetben. A jó levegő, a nyugodt,
motiváló táj, a mozgás mind segítségre
voltak ebben. A tanulóközösségek összekovácsolása, az élményszerzés, az együttlét öröme, a szocializáció is célunk volt.
Már az iskolai tanórákon előkészítettük a terepi feladatokat.
A program során több érdekes feladat
szerepelt a gyerekek számára: Térképismereti, tájékozódási feladatok, a tanösvény végig járása, sportvetélkedők, hor-

gászat. Beszélgettünk a 2021-es év fájáról
és madaráról, haláról.
Megismerkedtünk a Mecsek hegység
néhány védett növényével. Megismertük a sikondai horgásztavak élővilágát.
Megfigyeltük az erdő „kincseit”, pl.: zuzmót, gubacsokat, makkokat, kupacsot,

gesztenyét. stb. Beszélgettünk a fellelt
környezetszennyezésről, turistajelekről.
Gyönyörködtünk a Mecsek hegység vonulatain madártávlatból.
Úgy érezzük, élménydús és hasznos
napot töltöttünk el Sikondán a két évfolyam tanulóival.

11

SÁSD és Vidéke

Körzeti mezei futóverseny - Sásd
Nagyon örültünk, hogy az idei tanévben végre sikerült megrendezni körzeti
mezei futóbajnokságot. Az időjárás is
kedvező volt egy jó versenyzésre október
14-én a sásdi városi sportpályán.
Mindszentgodisa, Gödre, Mágocs,
Egyházaskozár-Bikal, Sásd és Vásáros
dombó összesen 120 diákja mérte össze
erejét, kitartását és gyorsaságát sportszerű versenyzéssel. A legkisebbek idén
még csak versenyen kívül indulhattak,
de annál nagyobb izgalommal és lelkesedéssel futották le a 600 és 800 m-es
távot. A nagyobbak már rutinosan versenyeztek. Felkészítő és versenyszervező
testnevelők: dr. Pernekker Árpádné, dr.
Kajdonné Daczi Erika, Kegyes Balázs,
Krkos Zoltán és Reith Ágota.
EGYÉNI EREDMÉNYEK:
II. korcsoport lány:
8. Kis Ramóna 4.a
10. Bakk Nikolett 3.a
11. Hammer Lara 4.b
12. Hirth Csenge 4.b
13. Fehér Adrienn 4.a
16. Bogdán Dorina 3.a
17. Dömse Réka 3.a
II. korcsoport fiú:
5. Pricz Péter 4.b
7. Szőlősi Áron 3.a
9. Buzás Krisztofer 4.a
12. Orbán Bence 4.a
14. Kubicza Simon 3.a
16. Kázmér Kristóf 3.a

20. Kalányos Viktor 4.a
22. Putler Barna 4.a
23. Szerényi Máté 4.a
III. korcsoport lány:
2. Csala Leila 7.b
3. Dömse Boglárka 7.b
4. Kulcsár Anasztázia 5.b
9. Máté Liliána 5.a
17. Bob Dóra 5.b
III. korcsoport fiú:
2. Papp Marcell 7.a
3. Varjú Noel Álmos 7.a
12. Farkas Balázs 5.b
13. Iordache Alexandro Valentin 5.b
14. Németh Szabolcs 5.a
15. Orsós Gábor 5.b
16. Sánta Richárd 4.b
17. Bakk Barnabás 5. b
18. Balázs Dominik 5.a
IV. korcsoport lány:
1. Hengerics Bernadett 7.b
5. Bob Anita 5.b
6. Deák Jázmin 7.b

II. VÁSÁROSDOMBÓ
III. SÁSD
Csapattagok: Kis Ramóna, Bakk Nikolett, Hammer Lara, Hirt Csenge Mária
II. korcsoport fiú
I. EGYHÁZASKOZÁR – BIKAL
II. SÁSD
Csapattagok: Pricz Péter, Szőlősi Áron,
Buzás Krisztofer, Orbán Bence
III. MÁGOCS
III. korcsoport fiú
I. SÁSD
Csapattagok: Papp Marcell, Varjú
Noel Álmos, Farkas Balázs, Iordache
Alexandro
II. VÁSÁROSDOMBÓ
III. korcsoport lány
I. SÁSD
Csapattagok: Csala Leila, Dömse Boglárka, Kulcsár Anasztázia, Máté Liliána
II. VÁSÁROSDOMBÓ
III. EGYHÁZASKOZÁR – BIKAL

IV. korcsoport fiú:
6. Gadár Ákos 8.b
9. Balázs Szabolcs 8.a
16. Borsós Patrik 8.b
18. Kiss Máté 7.a

IV. korcsoport fiú
I. VÁSÁROSDOMBÓ ,A’ CSAPAT
II. SÁSD
Csapattagok: Gadár Ákos, Balázs Szabolcs, Borsós Patrik, Kiss Máté
III. VÁSÁROSDOMBÓ ,B’ CSAPAT

CSAPATVERSENY EREDMÉNYEK
II. korcsoport lány
I. EGYHÁZASKOZÁR – BIKAL

IV. korcsoport lány:
I. MÁGOCS
II. VÁSÁROSDOMBÓ

Pályaválasztási nap

Iskolánkban 2021. október 18-án,
a pályaválasztási hét első napján a 7.
és 8. osztályosok számára rendeztünk
pályaválasztási napot, amelyen sokszínű programmal vártuk a diákokat.
Előadásokat hallhattak az önismeret,
pályaismeret, kompetenciamérés köréből, majd szakmabemutatókon vehettek részt, amelyek közül nagy hangsúlyt
kaptak az egészségügyi pályák: a sürgősségi betegápoló, a csecsemőgondozó és
a dietetikus. A program lebonyolításában segítettek: Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ, Sásdi Gyerekesély
Iroda Gyökerek és szárnyak pályázata,
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara munkatársai és iskolánk felső
tagozatos kollégái. Köszönjük a közreműködésüket.
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Európai Diáksport Napja
A Magyar Diáksport Szövetség által
meghirdetett Európai Diáksport Napjához iskolánk is szép számmal csatlakozott.
A napunk a sport jegyében zajlott, és jó
lehetőséget nyújtott egy kis testmozgásra,
különböző évfolyamszintű vetélkedőkre. Szerencsére az időjárás is kegyes volt
hozzánk, így szép időben, jó hangulatban
meg tudtuk mozgatni a vállalkozó kedvű
diákokat. A versengésnek tétje is volt: a
legjobb osztály alsó és felső tagozaton pizzát nyert.
A nap kötelező eleme volt a Diáksport
Napi futótáv, melyet az osztályok testnevelés órán teljesítettek.
Összességében valamennyien jól éreztük magunkat, köszönjük mindenkinek a
szervezést és az aktív részvételt!

Mosolygyár
Október 13-án meglepetés fogadta
a felsős tanulókat az iskolában. A Mosolygyár Egyesület jóvoltából egy-egy
tanórán kipróbálhatták a VR (virtual
reality) szemüvegek szórakoztató és tanórai alkalmazását. Az egyik teremben
ügyességi feladattal játszhattak, a másikban a trópusi esőerdőktől az egyiptomi piramisokon át az Északi-sarkig
is eljuthattak a különleges technika
segítségével. Köszönjük a Mosolygyár
Egyesületnek és vezetőjének, Marits Istvánnak ezt az élményt.

Lázár Ervin
Program
Hatodikos diákjaink a Lázár Ervin
Program keretein belül Budapestre
utaztak a Fővárosi Nagycirkuszba, ahol
megtekintették a Cirkománia című
előadást. A tanulók láthatóan élvezték
a produkciót, hiszen ügyesebbnél ügyesebb artistákat, zsonglőröket, kisállatokat láthattak, és természetesen a bohócok sem maradhattak ki a műsorból.
A nap végére fáradtan, de élményekkel
tele tértek haza.
Készítette:
Dr. Pernekker Árpádné
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Kedves Marika!
Megtisztelő, de nagyon nehéz, fájdalmas kérést teljesítek most:
búcsúznom kell a Sásdi Általános Iskola nevében, s jómagam attól
az embertől, akit oly nagyon tiszteltem, szerettem, nagyra becsültem.
Drága Marika, Marika néni, mindenki Märcz Marikája!
„A könnyeknek nem lehet parancsolni,
Akkor is jönnek, ha nem akarjuk.
A szemünkből indul, a szívünkből ered,
az arcunkon gördül, de a lelkünkre csepeg….”
Ezek a könnyek mindkettőnk szeméből előjöttek, amikor utoljára
meglátogattalak a Kaposszekcsői Idősek Otthonában, mikor búcsúztam tőled.
Ölelésünkben éreztük, lehet, hogy több ilyen már nem lehet. Tekintetünk hosszasan összeforrt, nagyon nehezen tudtam hátat fordítani neked, elköszönni tőled. Még egyszer visszaléptem hozzád, s
újra megöleltelek. Most itt állok előtted újra, de már nem ölelhetlek
meg. Keresem a biztató tekintetedet, hogy erőt adjon nekem, hogy
ezt a fájdalmasan nehéz feladatot teljesítsem, amellyel még életedben
megbíztál: búcsúzzam sokak és magam nevében; köszönjek el Tőled,
ezúttal végleg!
5 szál rózsát köttettem csokorba, amit most eléd teszek. Az első
szál a megszámlálhatatlanul sok tanítványodat képviseli, aki közt ott
vagyok én is: hetedikes diákként találkoztam először veled.
Irodalomórán helyettesítettél, s a Kőszívű ember fiai elemzésére hatalmas 5-t írtál nekem!
Soha nem felejtem, most is látom, örök emlék bennem-tőled.
Ez a szál rózsa a Sásdi Általános Iskola összes, volt diákját, azok szüleinek háláját is jelenti. Köszönetet mondanak azok a tanulók, akiket
éveken át tanítottál, akiknek olyan alapos, használható nyelvtudást
adtál, amellyel ma is megállják a helyüket – már felnőttként – itthon
és szerte a világban, diplomával, vagy anélkül is.
A következő szál rózsa a nálad gyakorlatot végző „kistanítóké”,
(sokan voltunk!) akik tőled tanulták meg hogyan kell jól és jót tanítani, nevelni, a tanítványokat szeretni, képességeiket felismerve fejleszteni őket Most már kollégaként köszönik meg, hogy visszahívtad
őket régi iskolájukba, s nevelőtestületed tagjai lehettek.
A harmadik szál fehér rózsa a volt egykori Nevelőtestületed, volt
kollégáid, az oktató-nevelő munkádat segítő helyetteseid köszönetét,
búcsúját szimbolizálja. Több mint 70 pedagógus munkáját koordináltad, ellenőrizted csodálnivaló energiáddal, végtelen nagy munkabíró képességgel hosszú évtizedeken át, jól működő közösséggé
egyesítetted őket.
A következő szál az adminisztratív munkát végző irodai dolgozók,
a veled mindenben precízen, nagy egyetértésben dolgozó iskolatitkárod, a technikai dolgozók, konyhai alkalmazottak, takarító személyzet búcsúját jelképezi. Hálával, örök tisztelettel és fájó szívvel
mondanak neked köszönetet azért, hogy munkát adtál nekik, hogy
emberséggel bántál mindenkor velük, megbecsülted őket, sok-sok
éven át. Itt állunk- akik még állhatunk – megtörten, fájdalommal a
szívünkben megköszönni neked mindazt, amit valamennyiünknek
adtál magadból, az életedből.
Példát mutattál minden területen, mindenkinek hatalmas hivatástudatoddal, szorgalmaddal. Megtanítottál bennünket arra, hogyan kell becsülettel helytállni, lelkesen oktatni – nevelni, dolgozni,
értéket teremteni ott, ahol élünk. Köszönjük, hogy megtanítottál személyiségeddel arra, hogyan kell emberségesen, türelemmel, együttérzéssel viszonyulni tanítványainkhoz és egymáshoz. Köszönjük, hogy
megmutattad, vállaltad, hogy ha kellett, hogyan kell a rád bízott
közösségért és egymásért harcosan kiállni. Megtetted sokszor. Megtanítottál bennünket arra is, ha hibát vétünk, azért szólni kell, azért
felelni kell! De megadtad a lehetőséget is, hogy kijavítsuk azokat.
Köszönjük, hogy érző szívű vezetőként észrevetted, segítetted azo-

kat, aki bajba kerültek, s megtaláltad a megoldást is, hogy a hullámvölgyből kisegítsd őket. Köszönjük, hogy megtanítottad, hogyan kell
a munkát és a magánéletet szépen egyeztetni. Hogyan kell egy életen
át egy munkahelyen együtt dolgozni szeretett pároddal. Házasságotok is Misivel példaértékű volt mindannyiunk számára. Szerettétek,
tiszteltétek, megbecsültétek egymást, hűen ragaszkodó pár voltatok
mindaddig, amíg a Jóisten ezt megengedte nektek. Megtanítottátok
azt is, hogyan kell és lehet saját gyermekünket, unokáinkat rajongva szeretni, nevelni, félteni, óvni, segíteni. Hogyan lehet szerényen
büszkének lenni gyermekeink, unokáink sikerére, eredményeire.
Most lennél a legboldogabb nagymama, ha hallanád unokáid szavait rólad: „A legjobb ember voltál a világon!” „Számunkra a Mama
és a Papa volt a MINDEN!”
Köszönjük az értéket, a közéletben végzett fáradhatatlan munkádat, amit aktív éveid alatt Sásdnak adtál. Jó hírnevet szereztél a Sásdi
Általános Iskolának.
Az utolsó szál rózsa a csokromban én, magam vagyok: Icuka,
ahogy hívtál mindenkor, oly kedvesen, szeretettel teli hangon – most
is a fülemben cseng. Köszönöm, hogy tanítványod, nálatok gyakorlatot végző kistanítóból kollégád, majd kezed alá dolgozó munkaközösség vezetőd, helyettesed lehettem több éven át. Köszönöm, hogy
megbíztál bennem, hogy segíthettem vezetői munkádat becsülettel,
odaadóan, lelkesen, teljes erővel, ahogy azt tőled tanultam, ellestem.
Nekem te voltál a példakép, az etalon! Köszönöm, hogy minden
élethelyzetben mellettem álltál, mint a szerető jó anya: segítettél, támogattál, megjutalmaztál. Köszönöm, hogy szerettél, mert tudtad,
érezted, hogy én is mennyire tiszteltelek, szerettelek, felnéztem rád.
Köszönöm, hogy életed része lehettem, és Te az enyémé!
„Most érted folynak könnyeim az arcomon végig, melyek a szívemből erednek, s a lelkemig hatolnak.”
Drága Marika néni!
Azt kérted tőlem: „Ha egyszer meghalok, ne dicsérj, ha búcsúzol
tőlem! Nem vagyok én több senkinél, csak a sorban első az egyenlők
között” Ez a mondatod beleégett a szívembe, de most az egyszer nem
tudtam neked szót fogadni. Bocsásd ezt meg nekem. Nem dicsértelek, csak megpróbáltam elmondani, hogy milyen ember voltál.
„Eggyel kevesebben, kevesebbek lettünk” megint, hallottuk ezt nem
rég. Gyülekezik odafent az Égi Régi Sásdi Tantestület. Légy ott is a
vezetőjük, s onnan vigyázz ránk, akik még itt maradtunk!
Most már ott vagy, ahová már annyira kívánkoztál, szeretett párod,
Misi mellett.
Végül Vajay Tiborné versével szeretnél elköszönni úgy, mintha Te
mondanád, amellyel vigaszt küldesz imádott lányodnak, Tündének,
unokáidnak: Johannának és Vincének, Rokonaidnak, s MINDENKINEK, aki ma eljött, hogy elbúcsúzzon Tőled!
„Ha meghalok csillag leszek,
égi utak vándora, az ében égbolt éj fekete bársonya.
Ott világlok, örök mécsesként küldve fénylő sugarat,
hogy vigyázzam lépteidet, vigyázzam álmodat.
Ha hiányzom, nézz az égre, keresd meg csillagom.
Tudd, hogy csakis érted fénylek, csak teérted ragyogom.
Homlokodra csókolom majd a mennyből hulló szép reményt,
csillaglelkem esti szépét, a szeretet üzenetét.
Ha meghalok, csillag leszek, égi utak vándora,
ringat majd a végtelen éj ében sötét bársonya.
Élek majd az emlékekben: tiszta csenddel üzenek,
én leszek majd lelked mélyén az el nem múló szeretet,
az időtlen örök szeretet.”
Drága Marika! Isten Veled!
„A szívemmel látlak, a szívemmel gondolok Rád!”

Csomor Gáborné
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Ovis lettem!

Ovi hírek

Idén is gyorsan utolért minket a szeptember, kezdődik az óvoda. Sok kisgyerek
idén lépi át először az óvoda küszöbét és
vannak sokan, akik már rutinos ovisként
érkeznek.
A nyári időszak lezárult és új tervekkel,
gazdag programokkal, élményekkel várjuk
minden óvodás gyermekünket. Középsős,
nagycsoportos gyermekeink minden bizonnyal már várják az újrakezdést a baráti
találkozást. Igazi kihívás a most óvodába
lépő 3 éveseinkre vár. Reményeim szerint
a tapasztalt óvodapedagógusaink a fokozatos befogadást szem előtt tartva kitűnő
partnerei lesznek a szülőknek és az első
napok szomorkodásai gyorsan elmúlnak.
Kívánok minden szülőnek gyermeke
neveléséhez sok türelmet, jó egészséget, a
gyermekeknek gondtalan, boldog óvodás
éveket.
Gálné Banizs Gabriella

Süni csoport
Bánhegyi Kristóf László
Bocz Gábor
Borbás Vince
Budai Péter Marcell
Csillag Barnabás
Farkas Koppány
Farkas Patrik
Hammer Maja
Hodosi Erk Zétény
Horváth Zsófia
Jäger Fanni
Kirsch Gergő
Kolesznyikó Hanna
Márhoffer Vanessza
Nyisztor Ármin
Orsós Arnold Zoltán
Orsós Virág Maja
Shatri Dolóresz
Szekér Szofi
Váradi Alex

Napocska csoport
Ignác Rómeó
Iordache Valentina
Kalányos Kristóf
Katona Zsanett
Király Alex
Pintér Patrik Attila
Varga Lili

Teddy csoport
Bartalovics Dávid Béla
Bartalovics Viktória
Mária
Futó Luca
Ligner Márton Ferenc
Ligner Milán Bertalan
Szabó Liliána Noémi

Bölcsőde
Csillag András
Hétszínvirág csoport
Ragoncsa Fanni
Juhász László István
Renner Mátyás
Horváth Noel István
Sárközi Botond
Szemmelrok Milla
Micimackó csoport
Tollár Panna Jázmin
Cserkó Aurél
Viczl Ramón Krisztofer Dobbelboer Roderik

Kedves Ismerosök, Ismeretlenek!
Engedjétek meg, hogy megmutassuk csodaszép ovinkat és egyben
köszönetet mondjunk a felújításáért. Nyáron minden szorgos kézre
szükség volt, hogy szeptemberre elkészüljünk a megálmodott munkákkal. Festettünk, bontottunk, építettünk, szépítettünk. Minden
csoportszobánkban történt valami csoda. Már tavasszal megkezdtük
a felújítást, kifestettük a Napocska csoport csoportszobáját, majd a
többi csoport következett. A Teddy csoportban kicseréltük a padlót,
festettünk és az öltöző is új burkolatot kapott. A Süni csoport olyan
nagyon magas, de ez sem jelentett gondot, mert segítségül Borbély
Istvántól állványt kaptunk, így már minden elérhetővé vált. A festés mellett a Hétszínvirág és a Napocska csoportba légkondicionálót
is volt lehetőségünk felhelyezni, így a nagy nyári hőség könnyebben
elviselhető a gyerekeknek és a dolgozó felnőtteknek. A vezetői iroda
a nagy esőzések során sajnos teljesen leázott. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy még garanciálisan meg lehetett javítani a tetőt. Padlócsere és festés után újra öröm bemenni minden nap. Ide is jutott
légkondi nagy örömünkre. A konyha is tisztasági festést kapott. Minden nagyon szép lett, ez látszik a képeken is. A segítő kezek, támogatók sora hosszú, mégis szeretném név szerint elmondani. Köszönjük
fenntartónknak Sásd Város képviselőtestületének, Dr. Jusztinger János
polgármester úrnak támogatását. Köszönjük a környező települések
polgármestereinek és testületüknek - Héder Tímea Palé, Merk Zsolt
Meződ, Lukácsné Lembach Anita Varga, Herke Csaba Felsőegerszeg,
Gombár József Vázsnok, Molnár Gábor Oroszló. Köszönjük a Német
és Roma Nemzetiségi Önkormányzatok vezetőinek - Wágner Évának
és Orsós Józsefnek -, hogy anyagi támogatást szavaztak meg részünkre. Az alapanyagok beszerzésében Nidermayer Józsefnek, a Mind-Ép
Kft. vezetőjének tartozunk nagy köszönettel, a munkákért pedig a
Városgazdálkodás szakembereinek. A felújításra összesen 1.573.594
Ft fordítottunk.
KÖSZÖNJÜK!
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Álmainknak nincs még vége, ahogy a
munkáknak sem, Ami visszavan, a játszótér,
folyosó és tornaszoba festés, ha lehetséges az
őszi szünetben megvalósul.
Amit mi tudunk hozzátenni a munkákhoz
az az, hogy nagyon megbecsüljük, vigyázunk
rá és tovább szépítgetjük.
Sásd, 2021. 09. 06.

Sásdi óvoda munkatársai

Tóthárpád Ferenc:

Megnyílott az óvoda
Megnyílott az óvoda,
Varázslatos palota.
A falakról vidám bábok
Kuncogják a nagyvilágot.
Itt nevetgél sok barát,
Felfedezünk száz csodát,
Hát… amikor széjjelnézek,
Látom, milyen jó kis székek
Hívogatnak: „Csüccs, ide!”
El se hinné senki se,
Hogy az asztal nem hatalmas,
És a mosdó épp alkalmas…
Csuda, csuda, csuda jó,
Itt fincsi a kakaó,
S ahány játék, annyiféle,
És a mesének sincs vége!
Ebben a klassz oviban
Minden rendben – csakugyan!
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Egészségnap
Október 9.-én egy szombat délután Óvodánk,
az EFOP-3.9.2-16-2017-00044 „HUMÁN
SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A HEGYHÁTI JÁRÁSBAN” című projekt keretében
egészségnapot szervezett.
A gyerek különféle színes programok közül
választhattak. A sportcsarnok területén légvárak,
mozgásfejlesztő játékok, gyümölcsös játszópark,
járóösvény, lufihajtogatás és arcfestés várta a
gyerekeket, amelyeket a nap folyamán bármikor
kipróbálhattak. Programsorozatunkat „Így tedd
rá” foglalkozással kezdtük, egy kis közös táncra
hívtunk szülőket és gyerekeket egyaránt. A tánc
után az ebédlőben finom uzsonna várt mindenkit, szendvicsek és különböző ízesítésű palacsinták közül lehetett választani. Lehetőség volt mézkóstolásra, illetve a gyerekek gyümölcs és zöldség
„nasikat” is alkothattak, kóstolhattak. Ezt követte,
a Tekergő Bábszínház előadásában „Brekegi Barnabás és a nagy szemétkupac” című meséje, amit
gyerekek és felnőttek egyaránt élveztek. Amíg a
gyerekek az egészségfoglalkozásokon vettek részt,
addig a szülőknek, különböző tanácsadásokkal
készültünk, mint például, egészségügyi szűrések,
talpszűrés, pszichológusi és gyógypedagógusi ta-
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nácsadás. A Közösségi Ház elé érkezett egy mentőautó is, melyet
a gyerekek ki is próbálhattak, a mentős bácsik szívesen megmutatták, és a kérdésekre is válaszoltak. Vendégünk volt még
Zsömi, terápiás Labrador, akit a gyerekek szívesen simogattak.
A délutánunk fénypontja, az Alma Együttes fergeteges koncertje
volt, ami nagy sikert aratott nem csak a gyerekek, de a felnőttek
körében is.
A program nagyon jól sikerült, a gyerekek örömmel meséltek
róla hétfőn, mikor újra találkoztunk.
Hammer-Stepper Viktória

Kedves Könyvtárlátogatók és Olvasók!
Figyelmükbe szeretnénk ajánlani újonnan beszerzett könyveinket, gyermek és ifjúsági
irodalmunkat, valamint szeretnénk felajánlani a könyvtári hét alkalmából októberben a
térítésmentes beiratkozást, amely egy évig biztosítja Önnek a díjtalan kölcsönzést.
Kölcsönözhető könyv, folyóirat, hangoskönyv, CD, DVD.
Szolgáltatásaink közé tartozik az ingyenes számítógép-, és internethasználat.
Fizetős irodai szolgáltatásaink: nyomtatás, fénymásolás, szkennelés.
Nyitva tartásunk:
Hétfő és kedd: 8.00-17.00
Szerda és csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-16.00
Legyen élmény az olvasás!
Várjuk szeretettel könyvtárunkba, az Ön könyvtárába és rendezvényeinkre. (Pandémia esetén házhozszállítást biztosítunk!)
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Író-olvasó találkozó a sásdi könyvtárban Borsa Brown íróval
2021. október 4-én látogatott el könyvtárunkba Borsa
Brown, a hatalmas népszerűségnek örvendő írónő, aki különleges stílusával, lebilincselő történeteivel már meghódította a
magyar olvasóközönséget. Borsa Brown egyedi, szókimondó,
ugyanakkor szenvedélyekben bővelkedő írásairól, sorozatairól
őszintén és közvetlenül beszélt a találkozó maroknyi közönségével. Az írónő –mint elmondta Vácott él családjával, férjével,
lányaival és a családi vállalkozásból kiválva álmai megvalósításaként 2013-ban írta meg első regényét.

Ezzel együtt már több mint húsz kötet szerzője, többek közt:A
kezdet; A maffia ágyában; A maffia ölelésében; A maffia szívében; Az arab; Az arab szeretője; Az arab lánya; Az arab fia; A férj
prostija; Gyalázat és hit; Gyalázat és szerelem; Sapho; A szárd
szikla; Légy(ott)Isztanbulban című kötetei a sásdi könyvtárban
is megtalálhatók és nagy népszerűségnek örvendenek. Legyen
Ön is olvasója regénysorozatainak, családi történeteinek.
Bódog Vilmosné

Harminc éves a Sásdi Oszido Klub
Működésének 30 évét ünnepelte 2021. október 2-án a Sásdi Őszidő
Klub tagsága. Az ünnep előkészületei
már hónapokkal előbb elkezdődtek, hisz
mazsorett táncukkal Rabkovács Árpádné
már régóta foglalkozott, ugyanúgy a műsorszámokra, valamint a receptfüzetbe is
elkezdték gyűjteni az anyagot. Szombat
reggel aztán elindult a vendéglátás. A
klubtagok süteményt, pogácsát hoztak,
kuglóf került az asztalra, vendéglátó itallal és eltelt évek emlékeiből készült kiállítással vártuk a meghívottakat. Megtelt
a Közösségi Ház ebédlője, amikor Pintér Gábor alpolgármester köszöntötte az
ünneplőket és a vendégeket, s a napot
Dr. Jusztinger János polgármester úr szívhez szóló beszéde indította:
„A sásdi Őszidő Nyugdíjas Klubot köszönthettem alapításának 30. évfordulóján.
Mindig nagy örömmel látogatok el a
sásdi idősek közösségeihez, három okból is:
Az első, a tisztelet és hála: értékteremtő
munkát városvezetőként is csak az elődök
eredményeire támaszkodva végezhetünk,
ezért tisztelettel és hálával tartozunk Nekik.
Kell találnunk alkalmat, hogy ezt elmondhassuk. A mai nap ilyen alkalom.
A második az öröm és vidámság: példát
mutat ez a generáció a fiatalabbak felé,
hogyan lehet örülni egymásnak, zenének,
táncnak, a közösségnek. Az élet annyi sze-

repet kényszerít ránk, annyi álarcot kell
felvennünk, s talán csak a boldog időskor,
amikor már tényleg nyugodtan megszabadulhatunk e béklyóktól. Jó érzés ezt ebben a
közösségben megtapasztalni.
Végül a harmadik ok a titok. Pontosabban a titkok keresése. Szenvedélyesen
és rendíthetetlenül keresem ugyanis a régi
Sásd titkait, s hiába mondják nekem sokan,
hogy ez a Sásd már nem az a Sásd, ha nem
hinnék benne, hogy létezik, nem lenne érdemes azt tennem, amit vállaltam. Ebben
a közösségben bizony sokat hallhatok a régi
Sásdról, sok-sok titokról. Köszönet érte!

A fontos titkoknak persze mindig megkérik az árát. E titkok tudói is a legdrágábbal
fizettek értük: evilági idejükkel, fiatalságukkal.
De kérek mindenkit, ne féljenek az öregedéstől. „A fejlődés végtelen. És az emberben lévő szellem örökké fiatal. És teremt,
alkot és él, és örökké élni is akar is.”
Isten éltessen Őszidő Klub, Isten éltesse
Önöket!”
Ezután Pásztori Csaba a Nyugdíjasok
Baranya Megyei Képviseletében köszöntötte az ünnepelteket, átadva a szervezet
emlékplakettjét Nagy Józsefné klubvezetőnek. Sipos Imréné Jolika a Nyugdíjas
Klubok és Idősek „Életet az éveknek”
Országos Szövetségének Baranya Megyei
Szervezetének örökös elnöke – mint régi
ismerős is egyben- fejezte ki jókívánságait a tagságnak. Nagy meglepetésként ért
bennünket Maksay Zoltánné alapító tag
visszaemlékezése, aki szép élményeit osztotta meg a jelenlévőkkel. Felelevenítette
a régi klubéletet, beszélt a legemlékezetesebb eseményekről, a régi klubtagokról,
s többször a lelkünkre kötötte, ne veszekedjünk embertársainkkal. Jó lenne megfogadni intelmeit.
Ezután következett a klub vezetőjének
köszöntője és rövid összefoglalója. Mint
elmondta – emlékezni jöttünk össze alapítókkal, városunk vezetésével, országos-
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és megyei pártfogóinkkal, akiknek a klub
megalakulásától 1991. október 3-tól ez a
csoport a működését köszönheti. Köszönetet mondott egykori klubvezetőinknek,
Horvtáh Jánosnénak, Ács Ferecnek, Török Tamásnak, Pozsgai Tibornénak, Tóth
Gábornak, Szabó Jánosnak, akiknek önzetlen munkája lévén ez a mai klub fennmaradhatott. Megköszönte a befogadó
intézmény, a Sásdi Könyvtár munkatársainak segítő munkáját, akik a mindennapokban, közéleti szerepléseikkor, kulturális
életükhöz segítséget nyújtottak. Visszaemlékezett a sok kimagasló teljesítményre, mellyel a klub tagjai képviselték a csoportot különböző regionális- megyei-, és
helyi rendezvényen. Mindenkiben él az a
sok felejthetetlen élmény, amit az évek során kirándulásaikon átéltek, megszépítve
az idős kor sokszor szürke hétköznapjait. Végül jókívánságait kifejezve szép élményt kívánt a nap további részéhez. De
még mielőtt elkezdődött a klub kulturális
műsora 1 perces néma csenddel adóztunk
elhunyt klubtáraink emlékének.
A fellépések sorát a Őszidő Klub tagsága kezdte mazsorett- tánccal, majd
Hábele Mihályné: Az időskor szépsége
című versét Illés Józsefné klubtag mondta el. A szépkorúak himnuszát Arnold
László előadásában hallgathattuk meg,
majd egy tanulságos történet következett:
Mosoly az élet gyújtólángja címmel Végh
Jenőné előadásában. Őszi nótákat énekelt
Rónai Elemér, Dr. Kovacsics Elemérné
Mária néni pedig ez alkalomra írt versét
szavalta el. A sásdiak műsorát a nyugdíjas
induló zárta.
Meghívott vendégeink közül verset
mondott Markó Mihály a Mindszent
godisai Őszirózsa Nyugdíjas Klub állandó szavalója, nagy sikert aratott a
Magyarhertelendi Bordal Kör, valamint
a Levendula Parkettareccsentő Tánckara
műsora. Az ünnep zárásaként minden
klubtársunk, valamit meghívott klubok
is ajándékba kaphatták a Sásd ízei című
receptfüzetet, a tagok legkedvesebb süteményeit ételleírásait tartalmazva. A
kiadványt összeállította és szerkesztette a
Sásdi Általános Művelődési Központ Városi Könyvtára és Művelődési Központja.
Végül a finom ebédet zenés táncos szórakozás követte, melyhez a hangulatos zenét
Pintér Gábor alpolgármester úr szolgáltatta.
Bódog Vilmosné
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Emlékezés
Erdők között, Baranyának szélén,
Van egy kis város, dombok lágy ölén.
Szép nagy templom van a közepében,
Kereszt fénylik tornya tetejében.

E falak közt volt sok boldog óra,
Fáradt szívünk, lelkünk megpihent,
Oly szívesen emlékezünk a jóra,
Mit átélhettünk, együtt, idebent.

A világon csak parányi szeglet,
Mégis mindent jelent minekünk,
E vidéknél nem találunk szebbet,
Ideköt a sorsunk, életünk.

Szíved gyorsabban ver, úgy érzed boldog vagy,
Hogy az Őszidő klubnak te is a tagja vagy.
És ha rágondolsz, milyen gyorsan telnek a napok,
30 éve már annak, hogy együtt találkozunk mi klubtagok.

Gyermekkorunk régi szép emléke,
Itt ringatott minket jó Anyánk,
Szép csendesen itt múlt el az élet,
Itt borult az alkony mireánk.

Most gondoljunk egy nehéz percet szánva,
Mindazokra, kiknek már lejárt az órája.
Emlékezzünk elhunyt társainkra,
Elfelejteni nem tudod, emléke ott marad.

Jó szülőként gyermeket is itt neveltünk,
Itt tettük értelmessé az életünk.
Vártuk, hogy a hajtás friss ágakat hozzon,
Szülessenek unokák, dédunokák,
és mi boldogan fejet hajtsunk.

Boldog leszel, hogy mindent megtettél,
Hazádnak becsületes utódokat neveltél.
Kérjük Istent, hogy adjon erőt, hosszú életet,
Szeretetet, békességet hozzon,
és klubunknak még hosszú éveket!

Nyugdíjasként sok barátot szereztünk,
Összejött egy klubnyi társaság,
Mint a fecske, fészket építettünk,
Idejárunk egész éven át.

Sásd, 2021. október 2. 					
dr. Kovacsics Elemérné
30 éve klubtag

Sásdi Szociális Szolgálat és a Levendula Klub hírei
Október 1-je az Idősek Világnapja:
szeretettel és tisztelettel köszöntjük az
idős- és szép korúakat ez alkalommal, sok
boldogságot, erőt-egészséget, még hosszú
és tartalmas életet kívánunk számukra!
A nyári programról szeretnék beszámolni:
Július hónapban a Szárász községi falunapra voltunk hivatalosak a Parkettareccsentő tánccsoporttal, ill. a Levendula Énekkarral. Nagy örömmel fogadtak
bennünket, egyéni énekeseink is színesítették a műsort. Sok gyakorlás, kitartás és
próbák eredménye, hogy ilyen intenzitással eleget tudunk tenni a hasonló felkéréseknek.
Magyarhertelendi falunapon szintén
szerepelt a tánc- és énekkarunk.
Július hónapban is sor került a névnapok megünneplésére, irodalmi kávéházat,
valamint diabetes klubot is tartottuk.
Július 12.,13.,15. és 20-án nagyszabású tánctábort szerveztünk a környékbeli
Szenior Örömtánc csoportok meghívásával. A rendezvénynek a Nemzetiségek
Háza adott helyet, a táncot a hűvös fák
árnyékában, a Szobor-parkban tarthattuk
meg. Minden résztvevőt egy kis ebéddel

Tánctábor 1. nap

Tánctábor 2. nap
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vendégeltünk meg. Résztvevők között
voltak: Komló, Pécs, Pécsvárad, Tolna,
Dombóvár, Tamási táncosai – Nagyné
Marika, Kákonyiné Zsuzsanna, Frucht
Ferenc, Sarkadi Kata, Törteli Ildikó,
Gyurica Istvánné, csoportvezetőkkel.
Mindenki nagy örömére és megelégedésére táncolhattunk közösen a pandémia
bezártsága után.
A júliusi kirándulás sem maradhatott
el, Fonyódligetre és Fonyódra látogattunk
– fürdőzés, zsíros kenyér, túrázás, fagylaltozás volt a program ezen a napon.
A vargai falunapra munkatársaink segítséget nyújtottak a rétes- és kalácssütésben.
Végül a siklósi strandon egy fürdőzéssel zártuk a hónapot.
Augusztusban szintén megünnepeltük
a névnapjukat ünneplő klubtagjainkat.
Az irodalmi kávéházak alkalmával időseink nagy szeretettel tartottak felolvasást
ismert költők, írók műveiből, örömmel
mondták el saját versüket.
A diabetes klubban vércukor- vérnyomásméréssel támogatjuk időseink egészségét, valamint Zethner Györgyné tartott
több alkalommal előadást a cukorbetegség a mozgás és torna fontosságáról, az
egészségmegőrzésről, diabetes megelőzéséről.
Augusztusban Tarróson lépett fel falunap alkalmából a tánccsoportunk.
Augusztus végén tartottuk éves Nyárbúcsúztató rendezvényünket, melyen a
Sásdi Szociális Társulás Elnöke, Tagjai,
Sásd Város Képviselőtestülete, a Nyugdíjasok Baranya Megyei Szövetség Elnöke, Pécs, Harkány, Dombóvár, Komló, Pécsvárad, Gödre, Vásárosdombó,
Magyarhertelend,
Mindszentgodisa,
Sásdi Őszidő és a Levendula Nyugdíjas
Klub voltak vendégeink. Sok fellépővel,
jó hangulatban és vidámságban telt az
ünnepnap. Köszönjük, Sásd Város Önkormányzatának, hogy igénybe vehettük
az ÁMK helyiségét. Köszönjük, Hammer
Jánosné, Marikának, Tóth Gáborné, Erzsikének, valamint minden idősünk és
dolgozónk segítségét, adományát, aki
közreműködött a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában. Köszönjük
mindazon adományozónak, akik támogatták rendezvényünket tombolatárgyak
felajánlásával. A tombola jegyek eladásából befolyt pénzösszeget a Levendula Idősekért Egyesület működésének támogatására fordítjuk.
Folyt. a 22. oldalon

Tánctábor 3. nap

Fonyód

Nyárbúcsúztató

Magyarhertelend
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Még ezen a napon tettünk eleget egy
másik meghívásnak is: Magyarhertelendi
Kórustalálkozón. Magyarhertelenden ünnepelhettük a Bordalkör 20. születésnapját. Énekműsorunkkal tudtunk hozzájárulni a rendezvény színvonalához.
Szeptember elején Tolnán jártunk,
ahol találkoztunk Szenior Örömtáncos
társainkkal, valamint meglátogattuk a helyi selyemgyárat, melynek egykori életébe
bepillantást nyerhettünk. Majd egy-két
közös tánccal búcsúztattuk a napot.
Az irodalmi kávéházra és névnapozásra
szintén összejöttünk ebben a hónapban is.
Nagyatádon egy páran részt tudtunk
venni az őszi tánctáborban, sok új és érdekes táncot tanulhattunk itt. Köszönet
Nagyné Marikának és Orbán Éva oktatónak. Szép emlékekkel térhettünk haza.
Közös szentmisén vehettek részt tagjaink Máriagyűdön. Ugyanezen a napon
Zethner Györgyné a mozgás fontosságáról
tartott előadást a diabetes klub foglalkozásán.
Szeptember 16-án a Levendula Pajta
avatóját tartottunk. Köszönet az Osztrák testvérváros anyagi támogatásáért, a
Levendula klub tagjainak: (Kiss József,
Szabó János, Vicze Dezső, Zima Mihály,
Mihály János, Simon János, Geiszkopf
Mátyás) akik munkájukkal hozzájárultak
a pajta kialakításához és Gelencsér Tamásnak, aki szaktudásával a tető felrakásában
segédkezett. A Levendula Pajta, ahogy a
neve is mutatja, nem csak eszköztárolásra
/személygépkocsi/, hanem közösségi térként is funkcionálhat.
Szeptember 21. az Alzheimer Világnapja alkalmából lila lufikkal, zenére és
tánccal vonultunk Sásd Városában – „Memória Melódia a zene és a tánc erejével a
demenciában élőkért „– mottó jegyében.
A Szobor-parkban pedig Szenior Örömtánccal gondoltunk az Alzheimer kórral
élőkre.
Az Alzheimer Világnapja alkalmából
meghívást kaptunk Kaposvárra egy városi
Flash-mob előadásra Sarkadi Kata leendő
szenior táncoktató meghívására. Sokan
kapcsolódtak be táncunkba Kaposvár főterén.
A Sásdi Ősz-Városnapok rendezvénysorozat keretében először a Vidám Kórusok találkozójára kaptunk meghívást,
ahol tartalmas és felejthetetlen előadások
sorozatában gyönyörködhettünk, majd
egy vacsorával zártuk a napot. Köszönet a
meghívásért, Pintér Gábor alpolgármester
úrnak.
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Majd a Pite- és Borfesztivál napján a
főzőversenyben is részt vett csapatunk,
készültünk piték árusításával is és végezetül a fellépésünkkel színesítettük a városi
rendezvényt. Köszönjük kedves klubtagjainknak, akik finomabbnál finomabb
pitéket sütöttek erre a napra. Minden
alkalmat megragadunk, hogy időseinkkel
öregbítsük Sásd Város hírnevét. Köszönjük a lehetőséget.
A hónap végén a Taszári Idősek Otthona lakói számára táncolhattunk és szépíthettük meg napjukat.
A hónap végén Gunarasban vettünk
részt egy kis mulatságon, a dombóvári
nyugdíjas klub meghívásának eleget téve.
Nagyon jó hangulatban és vidámságban
telt a találkozó.
Az októberi hónap az idősek világnapja, így ez a hónap elsősorban az idősek
köszöntésével telik.
Meghívást kaptunk az Őszidő Nyugdíjas Klub 30 éves jubileumának megünneplésére. Táncműsorral járultunk hozzá
a hangulat emeléséhez. Gratulálunk a
jubileumhoz és további szép éveket kívánunk számukra.
Még ezen a napon Lovászhetényben
is vártak a táncos csapatunkra, a Parkettareccsentő itt is fellépett egy idősek világnapja alkalmából szervezett köszöntő
napon.
Ha ősz, akkor itt a szüret ideje: a Levendula Pajtába meghívtuk a sásdi óvodásokat egy kis szüreti mulatságra. Szőlődarálásban, préselésben, szőlőlékészítésben
vehettek részt a kicsik. Időseink pedig lecsót főztek és lángost sütöttek. Az ovisok
egy kis játékban is részt vehettek. Köszönet Orbán Évának a felajánlott szőlőért,
testvérének, Märcz Lászlónak és feleségének a szőlészeti eszközök kölcsönzéséért
és a segítségért. Nagyon jól érezték magukat kicsik és nagyok,- azok, akik részt
vettek a programon.
Október 6-án, koszorúzással emlékeztünk meg az Aradi vértanúk mártírhaláláról.
A szerdai klubnap alkalmával az óvodások köszöntötték és megajándékozták
klubtagjainkat az idősek világnapja alkalmából. Előadásukkal színesítették a klubtagok napját.
Hétvégén a Vásárosdombói Nyugdíjas
Klub 31 éves évfordulójának megünneplésén vettünk részt. Itt is Szenior Örömtáncot adtunk elő a Parkettareccsentő
tánccsoporttal.
Folyt. a 24. oldalon

Kaposvár

SILGYA Klub

Tolna
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Filmklub programsorozatunkat újra
indítottuk. Kérjük, figyeljék programfüzetünket, melyben részletesebb tájékoztatás áll rendelkezésre, programjainkkal
kapcsolatosan.
Októberben is köszöntöttük a névnapjukat ünneplőket, és irodalmi kávéház keretében verseltünk.
A Világ Gyalogló Hónap keretében
októberben, a Magyar Nyugdíjasok Országos Szövetsége által meghirdetett túrához a Sásdi Idősek Levendula Gyalogló
Klubja is csatlakozik.
Idősek világnapja rendezvény keretében Szászvárra hívták tánccsoportunkat,
ahol olyan jól sikerült a bemutató, hogy
táncház kerekedett és népszerűsítésünk
hatására örömtánccsoport alakult.
Októberi névnapi köszöntéseink után
az irodalmi kávéház versmondásai kö-

vetkeztek. Köszönjük
időseinknek,
hogy
mindig készülnek és
hoznak néhány kedves verssort, amely
felidézi az elmúlt emlékeket.
Új programunkat
indítottuk el a hétenOperett TOTO címmel – az operett is- Tolna
mereteket szeretnénk
bővíteni és ennek kapcsán alkalmanként
3-4 operettből részletet játszunk le, melynek felismerése újabb agytorna. – Felmérésünk alapján nagy az érdeklődés erre a
programra is.
Októberi terveink: - további filmklubok, tánc és énekpróbák, kreatív foglalkozások, Alzheimer café, meridián torna,

gyaloglások és a „Tökös nap a diabetes
klubban” programok.
Október hónapban van még egy felkérésünk Tormás község Idősek Világnapi
rendezvényre, melyre az ének- és tánccsoportunk készül fellépésre.
Geiszkopf Edit

Az Anyatejes táplálás világnapja 2021. augusztus 1.
1992 óta a világon mindenhol augusztus 1-jén tartják az „Anyatejes táplálás világnapját”.
Augusztus 1. és 7. között pedig a szoptatás világhetét ünneplik világszerte.
Sásdon mi védőnők minden évben köszöntjük a szoptató édesanyákat, akik az
anyatejes táplálással a legtöbbet biztosítják gyermekük fejlődéséhez.
Idén augusztus 6.án tartottuk meg a
rendezvényt melyre vártuk az édesanyákat és gyermekeiket. Ez alkalomból,
ahogy minden évben, most is kis ajándékkal tudtunk kedveskedni nekik.
A rendezvény támogatói: Sásd Város Önkormányzata, Sásdi ÁMK, Hipp Kft., Stada Kft.
Hercogh Mariann
Védőnői Szolgálat Sásd1
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Nyertes pályázatok
A Magyar Falu Program – Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása elnevezésű pályázat keretében
október hónapban a következő helyi civil szervezetek nyertek támogatást.
ü Sásdi Polgárőrség 5 millió Ft
ü Hegyhát Fúvós Egyesület 2 millió Ft
ü Nyílzápor Hagyományőrző Íjász Egyesület 1, 972 millió Ft
ü Néhány hónappal ezelőtt már érkezett 5+2 millió forint két sásdi egyesület részére, ill. 2 millió forint az íjász egyesület
erdélyi utazására, eszközeire.
Köszönet Magyarország Kormányának és Nagy Csaba országgyűlési képviselőnk támogató közbenjárásáért! Példa nélküli
siker, soha korábban nem sikerült még egy év alatt ennyi pályázati támogatást – közel 18 millió forintot – a civil szektornak elnyerni.
Folytatjuk, hajrá, Sásd!
Dr. Jusztinger János
polgármester

A Nyílzápor Hagyományorzo Íjász Egyesület
2021. évi íjász történései
Tisztelt Olvasó!
Ismét elérkezett az idő, hogy beszámolót tudunk tartani egyesületi történéseinkről! Ebben az évben sokkal több
találkozásra nyílt lehetőségünk egymással, más egyesületek íjászaival és azokkal,
akik vendégként látogattak el az íjászati
helyszínekre. A 2021. év még nem ért
véget, de így is sok esemény áll mögöttünk, ami megérdemli
a felsorolást.
Egy sajnálatos történés említésével kell kezdjük beszámolónkat. Kedves tagunk, Dr. Rabb Zoltán augusztus 11-én eltávozott közülünk. Emléke velünk fog maradni!
A többi, nem ilyen szomorú hírt számosságuk miatt rövidre fogva, időrendben próbáljuk kiemelni:
Év elején rögvest egy nehéz helyzetbe került baráti egye-

sületet segítettünk ki többedmagunkkal. Az egyesületi hozzájárulásunkat tagjaink is kiegészítették magánszemélyként.
Tisztelet érte!
Év elején elindultak a szabadtéri edzéseink a gyönyörű
felsőegerszegi rengetegben.
A tagságunk igen aktív a versenyek látogatásában és nagyszerű eredményeket értek el az év során! Azonban ennél is
fontosabb, hogy egyre jobb és több közösségi élmény érhet
bennünket, mikor a hétvégi rendezvényeken részt tudunk
venni!
Kis csúszással megkezdődött a Baranya Íjásza versenysorozat is! Siklóson, Szigetváron, Magyarbólyon, Pécsett, Mohácson és nálunk voltak az állomások. Tagságunk íjász gyermekeit lehetőségeinkhez mérten támogattuk a versenyeken való
indulásban. (Megérte! Lásd később!)
A közösségi programok országos elindulásával mi is egyre
inkább foglalkoztatottabbak lettünk! Falunapok, gyermeknapok, más rendezvények íjászprogramjaira kértek fel bennünket a környező és a messzebbi települések is! Felsőegerszeg,
Palé, Oroszló, Alsómocsolád, Kisbeszterce, Tarrós, Dombóvár. A legkisebbeket a sásdi óvodában sikerült alapszinten
megismertetni az íjászattal.
Folyt. a 26. oldalon
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Azonban október 13-án már személyesen meg tudtuk tartani tisztújító gyűlésünket, ahol a korábbi vezetőség és felügyelő bizottság meg lett erősítve tisztségében. Elfogadtuk a
beszámolónkat, közhasznú jelentésünket, jövő évi díjainkat és
a főbb programtervünket!
Egyre több lehetőségünk van pályázati úton megvalósítani terveinket. Előző évben hála a sásdi önkormányzatnak és
országgyűlési képviselőnknek, sikerült nyernünk egy általunk
is használt ingatlan nyílászáróinak cseréjére (2.140.849,- Ft!)
beadott pályázatot, amit 2021 elején sikerült megvalósítani.
Köszönet minden segítőnknek!
Már év elején elindult bennünk egy másik ötlet, amire adtunk is be pályázatot a Magyar Falu Programban. Ebben eszközvásárlást és egy jövőbeli tervünk megvalósításához szükséges ruházati eszköztár fejlesztést céloztunk meg. Egyelőre nem
kaptunk ehhez segítséget, de a tartaléklista is adhat reményt!
A ruházat (kaftán, süveg,…) fejlesztése fellépéseink és az általunk kifejlesztett koreográfia bemutatásához fontos, hiszen
minél hitelesebbeknek kell lennünk!

A veszélyhelyzet miatti intézkedések miatt jó pár döntésünk a közösségi oldalon született meg:
Január elején elfogadtuk a 2021-es tagdíjaink mértékét,
áprilisban a tervezett áprilisi versenyünket visszamondtuk,
döntöttünk pályázat beadásáról és készültünk a tisztújításra.
Júniusban így ismerhette meg mindenki a beszámolónkat.

Ebben segített bennünket a sásdi önkormányzat ismét! Egy
másik megnyert pályázat során Körösfőre tudjuk elkísérni
majd a képviselő-testületet, amint engedi a vírushelyzet. Erre
már előző évben is készültünk, akkor önerőből terveztük az
utazást és fellépést. Ezt tudjuk most összekötni a testvér-települési kapcsolat megerősítésével.
2021. október 02-án tartottuk íjászversenyünket, ami a
Baranya Íjász versenysorozat zárófordulója is volt! Közel 180
íjász és 60 vendég látogatott el hozzánk.

Ezen alkalommal is szeretnénk megköszönni tagságunknak, szervezőinknek, segítőinknek a sok időt és fáradtságot,
az ÁMK dolgozóinak az ismét nagyszerű étket, Felsőegerszeg
önkormányzatának a helyszínt és a vendégszeretetet, a helybélieknek a türelmet, mellyel a vendégeket fogadták! Természetesen köszönet illeti vendégeinket is, hogy megtiszteltek
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bennünket jelenlétükkel és ismét vigyáztak a gyönyörű környezetre!
Nagyszerű eredményeket sikerült elérnie íjászainknak.
Sőt! A Baranya Íjásza 2021-es versenysorozat végeredményeként újra kategória-győzteseinknek örülhettünk!
A 2021. évi Baranya Íjásza versenysorozat egyesületi helyezettjei (akik legalább 4 versenyen részt tudtak venni):
Tradícionális íj
Mini kategória:
Régert Árpád
1. hely
Gyermek kategória: Régert Róbert
1. hely
Felnőtt kategória:
Niebl Veronika 2. hely
Régert Richárd 4. hely
Senior kategória:
Erdős Dezső
9. hely
Vadászreflex íj
Felnőtt kategória:
Varga Péter
5. hely
Senior kategória:
Horváth László 4. hely

Sajnos, többen nem tudtak elegendő versenyen részt venni,
de az egyes versenyeken ők is kiváló eredményekkel öregbítették egyesületünk hírnevét!
Gratulálunk mindenkinek!
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!
Rumpli Éva, Vicze Zsolt és Nagy Lajos László

A Nyílzápor Hagyományorzo Íjász Egyesület Közhasznúsági
jelentése a 2020-as esztendorol
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Nyílzápor Hagyományőrző Íjász Egyesület 2020. évben
gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 2.787 ezer Ft, a saját tőke
646 ezer Ft. A részletes kimutatások a letölthető jelentésünkben találhatóak meg. (Mérleg és a közhasznú szervezeti
eredménykimutatás.)
2. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS SZJA FELAJÁNLÁSBÓL
KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben az Egyesület 0,- Ft önkormányzati támogatást
kapott közhasznú tevékenységeihez.
Tárgyévben az Egyesület 2.140.849,- Ft, állami támogatást
kapott a Magyar Falu Programból önkormányzati ingatlanon
elvégzendő felújításra, melyből az ingatlan nyílászárói lettek
részben kicserélve.
Tárgyévben az Egyesület 75.078 Ft,- Ft SZJA felajánlásból
származó támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is
használta közhasznú tevékenységeihez.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS
KIMUTATÁS
Az Egyesület tőkeváltozása/eredménye 499 ezer Ft összegű.
Az Egyesület mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése
érdekében. 2020-ban sikerült felhasználni az előző évben feltöltődő működési tartalékot.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott ilyen juttatást, így e soron nem
történtek kifizetések.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜ
LÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNY
ZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben közösségünk összesen 0 Ft támogatást kapott különböző szervezetektől. Az Egyesület SZJA 1%-ból
75.078,-Ft-ot kapott közhasznú működéséhez.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE,
ILLETVE ÖSSZEGE
Egyesületünk vezető tisztségviselői sem költségtérítésben,
sem más személyi jellegű kifizetésben nem részesültek.
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ
RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
7.1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-,
egészségügyi rehabilitációs tevékenység:
Az íjászat és az ehhez szorosan kapcsolódó természetjárás az
egyik legkomplexebb egészségmegőrző tevékenység. Vendégeink, tagjaink nemcsak az íjászat kitartásra, koncentrációra, mentális edzésre épülő, türelmet és izomerőt igénylő
és fejlesztő vonásai alapján nemcsak az említett nemes tulajdonságokra nevelő hatást érezhetik, hanem a természetes
környezettel való közvetlen kapcsolatot is. Több helyszínen is
lehetőségünk nyílik gyakorolni, edzéseket és rendezvényeket
tartani. Íjászatra is alkalmas pályáink gyönyörű és természetes
környezetben vannak. Az íjászat a mozgásában korlátozott
ember számára is kitörést jelenthet. Nyílt rendezvényeinken,
edzéseinken a résztvevők ingyenesen, természetes körülmények között, erdei túrával összekötött íjászatot gyakorolhat-
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nak, ahol gyakran az erdő élő lakói kíséretében élvezhetik az
egészséges íjászatot.
Közösségünk a felsőegerszegi erdő tisztításában is részt vesz,
immár hagyományosan. Ebben az évben együttműködve a
helyi önkormányzattal a rendezvényeinkhez használt faluház
és környéke külső festését végeztük el.
Tevékenységünk nemcsak a felnőttekre irányul, hanem a fiatalok felé is egyre nagyobb mértékben nyitunk. Számukra új
elfoglaltságot, egészséges időtöltést tudunk nyújtani, főként
azoknak, akik ingerszegény vagy túlságosan ingergazdag környezetben élnek.
Edzéseinken a résztvevők ingyenesen, természetes körülmények között, erdei túrával összekötött íjászatot gyakorolhatnak, ahol gyakran az erdő élő lakói (róka, őz, vaddisznó) kíséretében élvezhetik az egészséges íjászatot.
7.2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés:
Az íjászat, mint sport és a legősibb tevékenység, fejleszti a
koncentrációkészséget, a mentális és a fizikai erőt, és kitűnő
szabadidős tevékenység, ezen kívül a természettel való közvetlen kapcsolatot is ápolja. A 2020.év végén 40 fő az egyesület tagsága. A fiatalságot a szülők felügyelete mellett egyre
nagyobb mértékben találtuk meg. Egyre több ember, köztük
gyermekek és fiatalok ismerik meg az íjászatot és szerették
meg egyre bővülő közösségünket.
Hagyományőrző tevékenységünk során az ő ismeretük is
fejlődik mind az íjászat, mind hagyományainkat illetően.
Természetesen ez a felnőttekre is vonatkozik.
Meghívottként több helyen tartottunk bemutatót és íjásztatást. Fellépéseink mind koreográfiájukban, egyre inkább
öltözékünkben is, mind szöveges narrációjában az ismeretterjesztést és oktatást szolgálta.
Részesei lehettünk számos rendezvénynek, melyek a résztvevők szórakoztatása mellett a nevelésre és az ismeretterjesztésre
is hangsúlyt helyeztek.
A Sásd városhatáraiban álló rovásírásos táblákat sikerült felújítanunk.
Tagjaink és a gyakorlatainkra, rendezvényeinkre ellátogató
vendégeink az íjászat kitartásra, koncentrációra, mentális
edzésre épülő, türelmet és izomerőt igénylő és fejlesztő vonásai alapján nemcsak az említett nemes tulajdonságokra nevelő hatást érezhették, hanem a természetes környezettel való
közvetlen kapcsolatot is. Utóbbiban több olyan tagunk is segített, akik „hivatásszerűen” ismerik és terjesztik a környezet
élővilágával kapcsolatos tudnivalókat.

A megyei szervezésű Baranya Íjásza nevű rendezvénysorozatra fiataljaink részvételi díjaihoz is hozzájárulunk.
A médiák által közvetített helytelen irányok helyett alapvető
értékekre, a kollektív kulturálatlansággal szemben a szándékosan elfedett nemzeti értékeinkre szeretnénk irányítani tagságunk, vendégeink, partnereink figyelmét.
7.3. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével:
Kiemelt szerepet kapott az a cél, hogy az ifjúság számára alternatívát tudjunk kínálni jelen kapcsolatszegény és túlgépiesített világunkban a szabadidő sportjellegű eltöltésére.
Ez a nonprofit szolgáltatás, mely tömegsport jellegéből fakadóan is közösségformáló-, és fejlesztő hatású éppen komplexitása miatt van nagyon kedvező hatással az egészségre.
Az íjászat a mozgásában korlátozott ember számára is kitörést
jelenthet az aktív szabadidő-eltöltés, a mozgás és a sport irányába, az egészséges életmód fenntartásával.
Partnerségi kapcsolataink közül az elsők között alakult ki
együttműködés a Sásd Városi Sportkörrel és a Honismereti
Szakkörrel.
A környező önkormányzatokkal szintén nagyon jó partneri
kapcsolattal rendelkezünk.
Így lehetőség nyílt arra, hogy a gyermekektől a felnőttekig
egy népszerű, új és összetett élményt, és sikert nyújtó szabadidős tevékenységet teremtsünk.
A fedett íjászati lehetőség megteremtésével sikerült az időjárástól függetleníteni a késő őszi, téli, kora tavaszi az időszakban ennek a kiváló sportnak és hagyománynak a gyakorlását
és terjesztését.
Több környező városból (Komló, Dombóvár, Pécs, Kaposvár, Mohács, Szekszárd) is jönnek vendégeink mind a fedett,
mind a szabadtéri gyakorlásainkra, rendezvényeinkre.
Céljainkat folyamatosan bővítjük. 3D-s célparkunk egyre
nagyobb. Ebben az évben is sikerült új cél beszerzése, mely
színesebbé teszi sportrendezvényeinket, versenyeinket.
Ezekből következik, hogy térségünk, községeink ebből a tevékenységből közvetett turisztikai előnyökhöz is jutnak.
Sásd, 2021. június 04.


Nagy Lajos László
elnök

Záradék: E közhasznúsági jelentést a Nyílzápor Hagyomány
őrző Íjász Egyesület közgyűlése a 2021. június 04-én megismert beszámoló alapján 2021. október 13-i ülésén elfogadta.
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