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Kedves Marika!
Elmentél – kaptam a hírt május 10én hajnalban. Korán és
méltatlanul ért a halál. Milyen is lehet, ilyen fiatalon, annyi
szenvedés és méltón viselt súlyos betegség után. Alig mentél el
nyugdíjba 2019 tavaszán és az augusztus 20i szentmisén oda
intettél a templom padsorai mögül – szoríts nekem Bódi. És
én szorítottam, imádkoztam érted sokat. Többször találkoztunk
betegséged alatt és sokszor beszéltünk hosszan telefonon is. So
sem kérted számon a sorstól – miért? Vártad a gyógyulást, a jó
híreket és reméltél. És mi is reménykedtük, hogy lehet jó vége
és lehet folytatás, úgy ahogy Te szeretted volna, családdal, fi
addal, férjeddel. De rossz volt a forgatókönyv, nem ezt vártuk.
Pedig reméltünk mindannyian, akik szerettünk.
Hisz annyi szép emlék fűzött össze bennünket. Te is gyakran
emlegetted, hogy 1978ban együtt toltuk a babakocsit, egy ház
ban éltünk sokáig, majd három évtizedig voltunk munkatár
sak jóban – és rosszban. Együtt töltöttük a mindennapokat a
könyvtárban, ahol tanúja lehettem elhivatott munkádnak. Sze
retted a könyveket és minden egyes könyvnek pontosan tudtad
a helyét a könyvtárban álmodban is. Te alakítottad ki azt a jó
állományt, ami még most is fogadja a látogatókat a sásdi könyv
tárban. Nagyon jó memóriád volt, százezer katalóguscédulát
mozgattál meg, még a digitális világ előtt és rakosgattad kibe
a fiókokból. Terveztél állomány elhelyezést a régi, az átmene
ti, majd a jelenlegi könyvtárban is. Kultúra és a könyvek iránti
szeretetből jártál versmondóra Pécsre Sólyom Kati műhelyébe
és létrehoztad a sásdi Olvasókört is, melynek tagjaival sok szép
percet töltöttél. Ha könyvről volt szó nem ismertél lehetetlen.
Nem engedtél kiselejtezni egyetlen egy lejárt folyóiratot sem és
a könyvtartozásokat is kíméletlenül behajtottad. Nem akartad,
nem tudtad elengedni ezt a hivatást, azt a helyet, ami az életed
volt. Mintha megérezted volna, hogy a könyvtár után bezárul a
kapu amit úgy szerettél.
Kedves Marika! Bár ne így lenne és sosem kellett volna leírnom
ezt az utolsó üzenetet Neked. Életed regénye véget ért, de várnak
rád ott az égi könyvtárban, ahol még olvashatsz sokat és küldj
olyan üzenetet, hogy újra legyen sok vers és irodalomszerető em
ber itt a földön, amilyen Te voltál. Vigyázunk a könyvtáradra.
Isten Veled Marika!
„Bódi”
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Kedves Sásdiak!
Bizonyára tapasztalták, hogy váro
sunkban megújultak a köztéri bútorok.
Új padokkal, asztalos kiülőkkel és ku
kákkal lettünk gazdagabbak. A gyártást
a sásdi Tamás Fémipari és Kereskedelmi
Kft. nyerte el és teljesítette is. Köszönjük
szépen a kedvező ajánlatot! Külön hálával
tartozunk a SÁSD térbeli betűk igényes
elkészítéséért, amelyek immár a MOL
kúttal szemben köszöntik a városunkba
érkezőket. Tamás Ferenc cégtulajdonos
térítésmentesen vállalta az említett betűk
legyártását. Több sásdi vállalkozó pedig
a saját költségére rendelt még a padok
ból, amelyek főutcánkat ékesítik. Maros
Ernő - NOVAFLEX Kft, Horváth Lajos
- Y PULYKA Kft, Niedermayer József

- MIND-ÉP Kft, Székely Szilárd képvi
selő - SZÉKELY-JUHÁSZ Kft, Dömse
Tamás-Dömse Gábor - DÖMSE Kft,
Pál Csaba képviselő. Köszönettel tarto
zunk még Fodor István mezőgazdasági
vállalkozónak is, aki a pandémia idején
anyagi segítséget nyújtott a fertőtlení
tőszerek beszerzéséhez és betongyámos
oszlopokat ajándékozott városunknak a
térfigyelő kamerarendszer bővítéséhez.
Köszönjük szépen! Sásdnak nagy sze
rencséje, hogy elkötelezett lokálpatrióta
vállalkozók élnek városunkban, Tamás
Feri barátomnak pedig az, hogy a 4 betűs
Sásdon és nem például a 15 betűt szám
láló Sátoraljaújhelyen lakik. 
Pintér Gábor alpolgármester

Anyakönyvi
események
2021. április 20-tól
2021. június 21-ig.
Születtek:
• Wascher Zétény
• Balogh Lilla
• Óvári Dániel György
• Pap Zalán
• Suba Alex Marcell (Varga)
• Marton Ádám (Felsőegerszeg)
• Gálosi Annaróza
• Gálosi Roland
• Borbás Levente
Házasságot kötöttek:
• Steiner Viktória és
Csontos Norbert
• Miklós Vanessza és
Kulcsár József Tamás
• Stéga Dalma és
Horváth István
Meghaltak:
• Horváth József István (Varga)
• Szabó László Józsefné
sz. Vedrédi Mária
• Horváth József
• Prucsi Józsefné
sz. Schlégl Mária Terézia
• Keresztes János
• Udvaros Vincéné
sz. Keller Katalin
• Kalányos István
• Kollman Ádám
• Bárdos Gyula
• Kaiser Gyula
• Szeifert Józsefné
sz. Hormuth Teréz
• Kovács Lajos
• Kiss-Szabó Béla
• Kardos Jenőné
sz. Bódis Julianna
• Pál Sándor Jánosné (Varga)
• Keszler István Rudolf
Sásd, 2021. június 21.

SÁSD és Vidéke

3

4

SÁSD és Vidéke

Gyerekesély Program a Hegyháti Járásban

A Hegyháti Járásban immáron több mint 3 éve működik
Sásd Város Önkormányzata által nyert uniós finanszírozásból,
a második ciklusát élő Gyerekesély Program. Ennek kereté
ben működik Sásdon a Gyerekesély Iroda melynek feladata,
hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerme
kek életútját támogassa szakemberek foglalkoztatása, közös
ségi terek (Oroszló, Baranyajenő, Nagyhajmás, Mekényes,
Kisvaszar) üzemeltetése, szabadidős programok szervezése és
a térség különböző területén dolgozó szakembereinek össze
fogása, továbbképzése révén.
A program jóvoltából iskolai szociális munkás és iskola
pszichológus áll a tanulók rendelkezésére, megelőző és pá
lyaválasztási programsorozatok megtartásra nyílik lehetőség
minden járási iskolában. Gyógypedagógiai asszisztens segíti a
fejlesztő munkát a járás több óvodájában. A hátrányos helyze
tű óvódások számára tíz alkalmas úszásoktatást is biztosítunk,
amelynek keretében ezidáig több mint 100 gyermek sajátít
hatta el az úszás alapjait.
A Program része a bikali általános iskolában indított 3D
programozást és nyomtatást megismertető szakkör, ahol a
résztvevő diákok magas színvonalon sajátíthatják el ennek
a nagyon innovatív technikának az
alapjait. A szakköri foglalkozás ered
ményességét mutatja, hogy a résztvevő
gyerekek országos megmérettetésen is
magas színvonalon teljesítettek már,
ahol munkáikat komoly elismerés
övezte.
Szakértők bevonásával interaktív
szülőklub jellegű családi rendezvé
nyekkel nyújt lehetőséget a Program
a Járás számos településén a szülői fel
adatokban felmerülő nehézségek meg
oldására, új ismeretek elsajátítására.
Ezen programelemek helybe viszik a
szaktudást a Járás településein élőkhöz,
ahol kötetlenebb, közvetlen beszélge

tések révén a gyermeket nevelő szülők kérdéseire személyre
szabottan kaphatnak tanácsokat a résztvevők. Óvodákban, ki
egészítve az ott folyó szakmai munkát színesíti a családoknak
kínált programokat szakértőink közreműködése.
A legnehezebb élethelyzetekben a Gyerekesély Program
felügyeletét ellátó Gyerekesély Bizottság, Krízis Alap létre
hozásával nyújthat azonnali segítséget. A Krízis Alap főként
egészségügyi jellegű váratlan, a családi költségvetést jelentő
sen megterhelő kiadások esetében jelenthet megoldást. A be
nyújtott kérelem elbírálása után a szükséges eszköz beszerzé
sével könnyíti meg a család helyzetét a Program.
A pandémia okozta nehézségek enyhítésére a Krízis Alap
ból 90 krízis csomag (tartós élelmiszer, tisztítószer, textil
maszk) kiosztásával járult hozzá a Gyerekesély program az
önkormányzatok és más szervezetek támogató munkájához a
családok élethelyzetének javításáért.
Családmentorok egészítik ki a területi családsegítő munká
ját és támogatják a családokat a mindennapi élethelyzetekben
felmerülő kérdések esetében tanácsadással, hivatali ügyekben
való közreműködéssel Sásd és a környező kistelepüléseken,
illetve Szágyon, Tormáson, Gerényesen, Tékesen és Ágon.
Itt a helyi gyermekek szabadidős programokba való bevoná
sa és szervezése is feladataik közé tartozik. Ennek révén több
sport, illetve szórakoztató programon vehettek már részt a
települések fiataljai. Kirándulásokba, kulturális eseményekbe
és drogprevenciós foglalkozásokba is alkalmuk volt becsatla
kozni, amely tartalmas időtöltéssel járult hozzá az iskolai szü
netek színesítéséhez.
Minden nyáron kínál a Gyerekesély Program egyhetes
napközi tábort Tormáson és Mindszentgodisán a helyi iskolá
soknak, illetve a közösségi tereinket rendszeresen látogató fia
talok a Balatonon tölthetnek el öt napot színes programokkal
bentlakásos táborunkban.
Kisvaszar településen a Kisvaszari Közösségi és Szolgáltató
Ház áll a helyi fiatalok és családok rendelkezésére tartalmas
közösségi programokkal, foglalkozásokkal. Ezen kívül számos
szakmai műhelynek adott már otthont a Ház, ahol a társ
szakmák képviselői közösségfejlesztéssel és ifjúsági munkával
kapcsolatos tapasztalataikat oszthatták meg egymással.
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Foglalkoztatási programelemünk révén jövedelem kiegészítő, mezőgazdasági termelőmunkát (uborkatermesztés) kínálunk
azon családok számára, akik szeretnék anyagi helyzetüket javítani és csatlakoznak a lehetőséghez. Mentorok kísérik végig és
osztják meg az elsajátítandó ismereteket a bekapcsolódókkal, illetve a szükséges eszközök, alapanyagok beszerzésével és az
értékesítés megszervezésével is támogatják a későbbi önálló termelőmunkát.
Nyári közösségi és ifjúsági programjainkat nyomon követhetik a Hegyháti Gyerekesély Program Facebook-oldalán!
A Hegyháti Gyerekesély Program 2022.12.30-ig áll a térség lakosságá
nak rendelkezésére.
Forduljanak hozzánk bizalommal!
Gyerekesély Iroda:
7370 Sásd, Rákóczi u. 41. 72/671-156
gyepsasd@gmail.com
https://www.sasd.hu/gyerekesely-program
https://www.facebook.com/hegyhatigyerekesely

Iskolánkban történt

Az idei tanév iskolánk
ban is rendhagyó mó
don zajlott a COVID-19
pandémia miatt. A jár
ványügyi
intézkedések
következtében 2020. no
vember 11-től digitális
tanrendben tanultak diák
jaink, amelyek nagy terhet
róttak mind rájuk, mind az
Érettségi bizonyítványosztás.
oktatókra.
A javuló statisztikák azonban lehetőséget adtak arra, hogy
visszatérjünk az iskolába május 10-én és jelenléti oktatási for
mában fejezzük be az évet. Ekkor a végzős diákjaink már nem
tartottak velünk, ekkorra az érettségi írásbeli vizsgák már le
zajlottak, a szakmai vizsgák a küszöbön álltak.
Nagy kihívás volt számukra a vizsga, hisz a világjárvány
okozta nehézség rajtuk csapódott le leginkább. Az érettségire
való felkészülés 2 évéből, a szakmai vizsgára készülők pedig
a 3 évből több mint egy évet digitális oktatásban töltöttek,
amely teljesítéséhez nagy motivációra és fegyelmezettségre
volt szükség. A diákok sikeresen helytálltak és minden diák
boldogan vette át bizonyítványát a vizsgák után. Sajnálatos
módon a számukra fontos rendezvények elmaradtak, azon
ban az iskola ezt pótolni igyekezett egy szerényebb ballagás
keretében.
Az iskola alsóbb éves diákjaira más feladatok hárultak a
tanév fennmaradó részében. A 9. osztályos tanulók ágazati
alapvizsgát tettek, ahol az elmaradt gyakorlatok ellenére tisz
tességesen megállták a helyüket.
Az utolsó hónapban azért kis szórakozásra is maradt idő.
A tanév végi Diáknapon játékos feladatokban mérették meg
magukat a 9. és 10. osztályos diákok. A nyertes csapatok ju

Ágazati alapvizsga.

talomban részesültek, emellett az összes résztvevő a tankony
hán egy közös pizzázással és fánkozással zárta ezt a rendhagyó
iskolai évet.
Folyt. a 6. oldalon
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Általános iskola hírek
Ballagás
2021.06.17.
2021. június 19-én bú
csúztunk végzős tanulóinktól,
hogy méltóképpen ünnepel
hessük életük egy fontos szakaszának lezárulását.
Most még boldog várakozás közben szólalt meg az iskolacsen
gő. A két nyolcadik osztály számára utoljára.
Ballagó nóták dallamaira osztályfőnökeikkel és az iskolaigaz
gatóval karonfogva ballagtak az osztálytermekből, ahol a hetedi
kes társaik búcsúpillantásaitól kísérve végül az intézmény udva
rára vonultak.
Ágazati alapvizsga.

Ágazati alapvizsga.

Ballagás.

Igazán szép ünnepségnek, olykor megható pillanatoknak le
hettek részesei a megjelentek. A sok-sok virággal pompázó balla
gókat szülők, családtagok, rokonok és a tantestület vették körül.
A hetedik osztályosok útnak indító szavai után Kovács Lilla
igazgatónő, köszöntve a ballagókat és osztályfőnökeiket, egy-egy
személyes emlék felidézésével búcsúzott. Megköszönte a peda
gógusok áldozatos munkáját, de külön kitért a tanulmányok
ban és közösségi munkában jeleskedő diákokra, akiket könyv
jutalomban részesített, illetve kiemelte és köszöntötte a szülői
munkaközösség tagjai közül azokat, akik sok áldozatot vállaltak
e két osztály problémáinak közös megoldásában, a rendezvények
előkészítésében, lebonyolításában.
A ballagó fiatalok szalagot kötöttek az iskola zászlajára, és
méltó megőrzésre átadták az őket követő diákoknak. Mindkét
nyolcadikos csoport készült egy közös énekléssel is. A Szózat
hangjai után minden búcsúzó kapott egy léggömböt, mellyel
együtt legfőbb kívánságát is az ég felé bocsátotta. Kívánjuk, hogy
teljesüljenek ezek az álmok!
Az évfolyamból nyolc éven át nyújtott kiemelkedő teljesítmé
nyéért emlékplakettet és jutalomkönyvet vett át HIR BÁLINT
8. b osztályos diákunk. Kimagasló tanulmányi eredményéért
elismerő oklevelet és jutalomkönyvet kapott VASS MÍRA 8. a
osztályos tanuló.
HIR BÁLINT iskolai tanulmányai alatt tanúsított példaérté
kű szorgalmát, magatartását és segítőkészségét Sásd város kitün
tető oklevéllel ismerte el, a díjat dr. Jusztinger János polgármes
ter úr adta át.
A ballagási ünnepély színvonalas megrendezéséért a 7. évfo
lyamot illeti köszönet.
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Versenyeredmények
Az Alapműveleti matematikaverseny megyei fordulójában a
következő szép eredmények születtek:
Papp Marcell 6.a osztályos tanuló IV. helyezett lett, Kulcsár
Martin Kevin 7.b osztályos tanuló a II. helyen, Pricz László Má
tyás 7.b osztályos tanuló a VI. helyen végzett.
Marci felkészítő tanára Rubint Ildikó, Martin és Laci felkészí
tő tanára Kisné Király Mariann. Gratulálunk!

A 8. a osztály
osztályfőnöke: Rubint Ildikó
búcsúzó tanulói:
Miklósi Leila

Ambrus Attila
Bódis Gréta

Németh Ákos

Bódis Gerda

Orbán Bálint

Buzás Bianka

Papp Elizabet

Csikos Ádám Attila

Rab Gergő

Kassai Darinka

Sánta András

Kőműves Brigitta
Henrietta

Tucsek Laura

László Ferenc

Vass Míra

Utasi Réka Krisztina

A 8. b osztály
osztályfőnöke: Maksay Zsuzsanna

A Mozaik Országos Tanulmányi Versenyen Ragoncsa Han
na 3.a környezetismeret tantárgyból 22. helyet ért el, Fehér Ad
rienn 3.a matematika tantárgyból szerepelt sikeresen. Felkészítő
tanáruk: Benkéné Ács Ágnes

búcsúzó tanulói:
Kolesznyikó Ármin
Balázs István Krisztián
Cooper Krisztofer Clyde

Mikó Márk Tamás

Cooper Valentina Vanessza

Orsós Kornélia

Ginder Ármin

Szabados Kevin

Hir Bálint

Szeledi Jázmin

Horváth Patrícia

Tripsigálc Zoé

Kichler Karina Cintia

Vészi Jázmin

Sásdi
iskolafelújítás
A Szigetvári Tankerületi Központ által 2017-ben
beadott EFOP 4.1.2. Uniós pályázat megvalósítása
2020-2021-es tanévben befejeződik. A Sásdi Általános
Iskola tanulást segítő tereinek infrastruktúrális fejlesz
tése keretében megújult az iskola két tornaterme, műfüves sportpályája, több szaktanterem, osztályterem,
két új technika terem került kialakításra, egységes térkő
burkolatot kapott az iskola udvara, felújításra került az
iskola fűtés-, villamos- és vízhálózata. A pályázat kereté
ben jelenleg még eszközbeszerzések folynak.

A Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium minden évben
tantárgyi versenyeket rendez az érdeklődő 8. osztályos diákok
számára. Idén iskolánkból HIR BÁLINT 8. osztályos tanuló
történelemből 2. helyezést ért el ezen a regionális versenyen.
Történelemtanára Vassné Szili Anikó volt. Versenyeredményéért
az iskola oklevelét, könyvjutalmat, csokit és igazgatói dicséretet
kapott. Bálint ebben az iskolában folytatja jövőre tanulmányait
az emelt szintű történelem tagozatos osztályban. Gratulálunk, és
sok sikert kívánunk neki.
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny februárban tartott
első fordulója után iskolánkból Zima Patrik 6.a osztályos tanuló
bejutott a megyei döntőbe, ahol 15 versenyző között 7. helyezést
ért el. Felkészítő tanára Vassné Szili Anikó volt. Patrik teljesítmé
nyéért elismerő okleveleket és igazgatói dicséretet kapott, gratu
lálunk a versenyeredményéhez.
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„Furcsa tanév, furcsa vége!”
Így hangzott az első osztályosok szavalata az általános iskola
tanévzáró ünnepségén. Az alsós gyerekek műsora után Kovács
Lilla igazgatónő értékelte az idei tanév munkáját. A vírus miatt
furcsa, rendhagyó tanévet zártunk az idén is, de a sásdi isko
la minden tagja azon munkálkodott, hogy tanulóink ebben a
nem egyszerű helyzetben is teljesíteni tudják a tanév feladatait,
követelményeit. Tanévzáró beszéde után az igazgatónő átadta a
kitűnő és jeles tanulók számára az elismerő okleveleket és juta
lomkönyveket, valamint kiemelte a versenyeken szép eredmé
nyeket elért diákokat.
Nyugdíjba vonulása alkalmából Istvánné Máy Éva Pedagógus
Szolgálati Emlékérem elismerésben részesült. Nyugdíjas éveit jó
egészségben és sok örömben töltse!
A sásdi tantestület nevében mindenkinek kellemes nyarat, jó
pihenést, tartalmas programokat kívánunk!
Kitűnő bizonyítványért jutalomkönyvben és elismerő oklevél
ben részesültek:
Tétényi Izabella
Ragoncsa Hanna
Gáspár Gergő
Kuhl Bálint
Luca
Kótai Gréta
Nagy Márió Patrik Schmelczer Hanna Zima Patrik
Deák Jázmin
Dömse Alíz
Szijártó Boróka
Hirt Csenge Mária Dömse Boglárka
Varga Máté
Filótás Fanni Virág Balogh Tamás
Dömse Réka
Pricz László
Magyari Fanni
Fehér Dóra
Vass Míra
Papp Szabolcs
Hideg Bálint
Pricz Péter Levente Hír Báint
Karmacsi Lotti
Bimbó Rozina
Kázmér Kristóf
Bódog Hanna Róza
Németh Hanna
Máté Liliána
Tóth Anna
Szivák Panka Anita Sallai Réka
Szabó Noel
Czétényi Gergő
Szijártó Tibor
Fehér Adrienn
Bence
Korom Patrik

Kitűnő és jeles eredménnyel végzett tanulóink

Jeles bizonyítványért oklevélben részesültek:
Schmidt Dorina Máté Zalán
Dávid Hanna
Óvári Valentina
Várhelyi Izabella Szőlősi Áron
Dorina
Váradi Olivér
Babai Tifani
Hir Lilla
Bogdán Dorina Baksa Kinga
Bogdán Olivér
Kis Ramóna
Szalai Dorottya
Hengerics Bernadett
Orbán Bence
Varga Eszter
Hengerics Katinka
Putler Barna
Farkas Fanni
Geisz Adrienn
Orsós Dzsenifer Andics Gréta
Geisz Vivien
Mirella Hammer Lara
Józing Fanni
Schmidt Olivér
Orsós Tifani
Barbara Borsós Virág
Bódog Hanna Róza
a német nyelv tanulásában nyújtott szorgalmával a sásdi német
nemzetiségi önkormányzat ajándékát is kiérdemelte. A jutal
mat a német nemzetiségi önkormányzat vezetője, Galambosné
Wágner Éva adta át.
Zima Patrik
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny7.helyéért oklevélben ré
szesült. Patrik a német nyelv tanulásában nyújtott szorgalmával
a sásdi német nemzetiségi önkormányzat ajándékát is kiérde
melte. A jutalmat a német nemzetiségi önkormányzat vezetője,
Galambosné Wágner Éva adta át.
Papp Marcell
Alapműveleti Matematika Verseny 4.helyéért oklevélben részesült.
Varga Ádám Tibor
Szabadfogású Országos Bajnokság diák I.korcsoport V. helyéért
oklevélben részesült.
Kulcsár Martin
Alapműveleti Matematika Verseny 2. helyezést ért el, könyvju
talomban részesült.
Pricz László Mátyás
Oklevélben részesült az Alapműveleti Matematika Versenyen
elért 6. helyezéséért, valamint Asztalitenisz Országos Ranglista
U13-as korcsoport 7.helyezéséért.
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Óvodai ballagás
Az idei évben a kialakult vírushelyzet
miatt rendhagyó ballagást szerveztünk
intézményünk udvarán nagycsoportos
óvodásaink számára. Utoljára felsora
koztunk a szépen feldíszített udvaron,
a gyerekek közösen verseltek, énekeltek.
Az intézmény vezetője, Gabi néni elbú
csúzott a gyerekektől, majd műsoruk
után egy feldíszített virágkapun jelképe
sen léptek ki az óvodából.
Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes.
Azt, hogy hogyan éljek, mit tegyek,
mind az óvodában tanultam meg
Íme:
- Ossz meg mindent másokkal!
- Ne csalj a játékban!
- Ne bántsd a másikat!
- Mindent oda tegyél vissza ahonnan
elvetted!
- Rakj rendet magad után!
- Ne vedd el a másét!
- Kérj bocsánatot, ha valakinek
fájdalmat okoztál!
- Evés előtt moss kezet!
- A frissen sült sütemény és a hideg tej
nagyon tápláló!
- Élj mértékkel!
- Mindennap tanulj, gondolkodj,
rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz
és dolgozz egy keveset!
- Délutánonként szundíts egyet!
- A nagyvilágban óvatosan közlekedj:
fogd meg a társad kezét és ne
szakadjatok el egymástól!
- Ismerd fel a csodát!”
Nem titkolom, hogy megilletődve,
izgalommal állok most itt előttetek.
Hálás vagyok, hogy a mai nap együtt
lehetünk, és titeket ünnepelhetünk.
Mikor itt az óvodában a szülinapotokat
köszöntöttük egy nagyon kedves Halász
Judit néni dalt énekeltünk. A dal egyik
sora a mai napra is igaz:
„Ez a nap más mint a többi, ezt te is jól
tudod.
Másként kelt fel reggel a nap, és más
ként jár a hold.
Köszöntünk hát téged, ha már így
együtt vagyunk,
ajándékul fogadd el vidám kis dalunk.”
Igen, ez a nap tényleg más, hisz elérke
zett a búcsú perce.
Nagycsoportosok vagytok, iskolába
készültök, búcsút vesztek az óvodától,

óvó néniktől, dadus néniktől, itt mara
dó volt ovis társaitoktól, mindazoktól,
akikkel együtt voltatok, együtt éltetek,
játszottatok, együtt énekeltetek, versel
tetek, rajzoltatok, festettetek az itt eltöl
tött évek alatt.
A búcsúzás megható érzésekkel teli
pillanatai ezek. Számoltátok izgatottan
mennyit kell aludni, s a búcsúzó ver
seket egyre elcsuklóbb hangon igye
keztünk gyakorolni. De ma már nem
próbálunk, ma búcsúzunk, hiszen tárt
karokkal vár titeket az iskola.
Minden óvodás életében eljön az az
idő, amikor bezáródnak az óvoda kapui.
A játékokkal teli, színes csoportszobát
felváltja a tanterem, a gondoskodó da
dus nénik és óvó nénik helyett a kedves
tanító nénik, tanító bácsik egyengetik
majd útjaitokat. A betűk és a számok
varázslatos világa, új barátok, új kalan
dok várnak rátok.
Még tisztán emlékszünk az első na
pokra, mikor édesanya, édesapa kezét
fogva bátortalanul, de annál nagyobb
kíváncsisággal léptetek be a csoportszo
bába. Nagy szeretettel fogadtunk benne
teket a többi óvodás gyermekkel együtt.
Volt, aki az első pillanattól úgy viselke
dett, mintha világéletében óvodába járt
volna, volt, aki lassan, óvatosan fedezte

fel előbb a csoportszobát, majd az ud
vart, volt, aki egész nap az óvó néni ölé
ben akart ülni, s bizony volt olyan is, aki
sírva kapaszkodott az anyukájába. Ölel
gettük, vigasztalgattuk a sírókat, biztat
tuk a félénkeket, óvtuk azokat, akik tú
lontúl bátornak mutatkoztak, s közben
arra gondoltam, milyen nagy büszkeség
és boldogság számunkra, hogy ezek a
családok a legféltettebb kincseiket, gyer
mekeiket ránk bízták.
Ahogy mondani szokás, az egyik
szemem sír, a másik nevet. Sír, hiszen
nagyon fáj a búcsú, nagyon fogtok hi
ányozni nekünk, de nevet is, mert tu
dom, milyen jól fogjátok érezni magato
kat az iskola világában, milyen ügyesek
lesztek, könnyen alkalmazkodtok az új
szokásokhoz, és megértitek az új szabá
lyokat. Sok új barátot szereztek majd,
izgalmas élményekkel gazdagodtok, és
rengeteg fontos dolgot tanultok majd az
iskolában.
A mai napot pedig tegyétek el a
kedves emlékeitek közé. Bízom benne, hogy szeretettel gondoltok majd
vissza ránk, egykori óvó nénikre, dajka nénikre.
Tarisznyátokat megtöltöttük: sok-sok
élménnyel, kirándulással, gyermeknap
okkal, a közös programokkal. Vigyétek

Folyt. a 10. oldalon
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magatokkal a szép élményeket, vidám
ságot, melyben itt éltetek. Vigyétek
magatokkal a szorgalmat, amellyel az
iskolában sok-sok ötöst gyűjthettek. Vi
gyétek magatokkal a figyelmet, amellyel
a tanító néni megtanít írni, olvasni ben
neteket. Vigyétek magatokkal a szófoga
dást, amellyel mindig örömet szereztek
szüleiteknek. És vigyétek magatokkal a
szeretetet, amellyel boldogabbá válik az
élet körülöttetek.
Kedves nagycsoportosok!
Legyen mesés, tanulással teli az utatok!
Sok sikert kívánunk!
Óvó nénik, dadus nénik
Ballagó gyerekek névsora:
Napocska csoport:
Ágoston Zoltán Dávid
Faragó Botond
Kalányos Dorina
Lukács Mátyás
Nyerges Kristóf Kevin
Orsós Brigitta
Teddy csoport:
Guth Alexa
Guth Dorina
Lőrincz Kristóf
Szalai Ágnes
Tollár Máté
Hétszínvirág csoport:
Bokor László
Csala Levente János
Hegyi Réka Krisztina
Vágvölgyi Ámon Vajk
Virth Dániel
Süni csoport:
Ács Kata
Bakonyi Hanna
Hideg Martin
Kovács Luca
Marton Léna Anna
Máté Léna
Orsós Ákos
Orsós Kristóf Róbert
Rajczi Bence
Sárközi Jázmin Luca
Selindi Lilla Gabriella
Sipos Hanna
Sólyom Tamás Nimród
Váradi Abigél
Varga Áron
Varga Máté
Viczl Ketrin Vanessza
Vörös Maya Victoria
Zima Léna
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Sásd VSK – Futball hírek
2021. június 6-án ért véget a 20202021-es megyei III. osztályú labdarúgó
bajnokság.
Előzetes célkitűzés az első három hely
valamelyike volt. Nagyon nehéz szezon
volt a vírus miatt, több mérkőzést is
elhalasztottak, melyeket később kellett
pótolni. Sajnos a legtöbb meccsen né
zők sem lehettek. Nálunk is voltak be
tegség, illetve karantén miatt hiányzó
játékosok. Az utolsó két forduló előtt
6 pontos hátrányban voltunk a harma
dik helyezettel szemben, két idegenbeli
meccs volt hátra, melyeket meg kellett
nyerni. Fiatal csapatunk nagyon akar
ta a sikert és hatalmas küzdelmek árán
megnyertük mindkét mérkőzést, így vé
gül sikerült megszerezni a 3. helyet.
Ezúton is gratulálok a fiúknak! Kö
szönöm a szurkolóknak és mindenki
nek, aki bármilyen formában segített
bennünket.
A csapat tavaszi eredményei:
Sásd VSK-Kökény 2-1
Orfű-Sásd VSK 2-3
Sásd VSK-Bogád 1-1
Drávaszabolcs-Sásd VSK 1-2
Sásd VSK-Egerág 4-2
Sásd VSK-Újpetre 3-0
Pogány-Sásd VSK 2-0
Sásd VSK-Komló 4-4
Sásd VSK-Szalánta 1-2
Gyód-Sásd VSK 0-2
Szalánta-Sásd VSK 0-2

A bajnokság végeredménye:
1.
Pogány SE
2.
Komlói Bányász II.
3.
Sásd VSK
4.
Szalánta SE
5.
Gyód SK
6.
Egerág SE
7.
Bogád SE
8.
Kökény FC
9.
Újpetre KSE
10. Drávaszabolcsi DFC
11. Orfűi KSE

53 pont
43
39
39
33
30
24
23
18
7
4

A csapat tagjai:
Kázmér
Péter,
Kovács
Róbert,
Krudinszky Tamás, Horváth István,
Balázs Valentin, Kis Rodrigó, Laczkó

Norbert, Heisz Csongor, Deák Áron,
Buchvald Márk, Deák Gergő, Pálosi
Kornél, Buzás Bence, Orsós István, Szil
ágyi Ákos, Seres Péter, Osztopányi Sza
bolcs, Szemes Krisztián, Bencze Gergő,
Kulcsár Adrián, Albert Bálint, Haraszin
László, Gulyás Armand, Fodor Ádám,
Gulyás Márk, Bihari Milán, Bihari Zol
tán, Berkes Gábor, Horváth István II,
Karmacsi Attila, Kaszás Gábor, Tilinger
Zsolt,
házi gólkirály: Seres Péter 12 góllal.
Hajrá Sásd!!!

A győzelem után a szurkolókkal Szalántán.

Sásdi Szociális Szolgálat
Levendula Nyugdíjas Klubjának hírei
• Márciusi és áprilisi hónapban, a
pandémia miatt, még nem gyülekezhet
tünk.
Május hónaptól a következő program
jaink voltak:
• Májusfaállítással kezdtük a hónapot.
• Anyák napja alkalmából köszöntöttük
időseinket, egy kisebb műsor keretében,
ennek az ÁMK adott helyet. Ez volt
hosszú idő után az első közös együttlé
tünk.
• Irodalmi kávéház programunk vers
mondással telt. A filmklubban, a Katyi
című film feldolgozására került sor.
• Tovább folytatjuk idén is a szenior

Diabetes Klub.

Deák Attila
Sásd VSK elnöke
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örömtánc próbáinkat, fellépésekre ké
szülünk a Parkettareccsentő tánccso
porttal.
• Köszönjük Herke Lászlónak és Herke
Lászlónénak a felajánlást, tiszafákkal
színesíthettük az épületünk előtti ker
tet.
• Május hónapban a Diabetes Klub
programján Götzerné Scheid Edit vé
dőnő tartott előadást a mozgás fontos
ságáról.
• Már a saját intézményünkben tart
hattuk a szerdai klubnap keretében az
elmaradt névnapok ünneplését.
• 20-án Szennára kirándult a Levendula Lengyel-Annafürdő.
Klub a Szász-Íriszkertbe, ahol megcso
dálhattunk számtalan szebbnél-szebb
nőszirmot. Kedves hangulatban, zsíros
kenyér partival zárult a nap.
• A Nyugdíjas Klubok és Idősek „Éle
tet az éveknek” Országos Szövetsége
„Szólj költemény!” Vers- és prózamon
dó online versenyt hirdetett, melyre
a klubtagjaink is jelentkeztek: Kiss
Józsefné, Mátis László Béláné, Szabó
Lajosné, Dr. Kovacsics Elemérné és
Markó Mihály.
Köszönjük a részvételt.
• Szintén várja időseinket Zethner
Györgyné az ÁMKA gerinctornára. (vé
Gyaloglás Monspart Sarolta emlékére.
dettségi igazolvány megléte esetén, keddi
napokon).
• Ebben az évben is megválasztásra került a Levendula Klub
Pünkösdi Királynője és Pünkösdi Királya, játékos vetélkedőn
próbára téve tudásukat. A 2021-es év Pünkösdi Királynője
Dusnoki Mihályné, Pünkösdi Királya Vicze Dezső lett.
• Ezen a napon került sor a szenior örömtáncosok „Jerusalema”
közös táncprodukció felvételére.
• 27-én Lengyelre az Anna-fürdőhöz kirándult a Levendula
Klub, ahol bográcsban pörköltet főztünk, megcsodáltuk az
erdőt, a kilátót és a tavat. Köszönet a szakácsoknak – Hammer
Jánosnénak és Kiss Józsefnek, az elmúlt év Pünkösdi Király
nőjének és Pünkösdi Királyának.
• Köszönjük Meződ, Varga, Palé, Sásd, Baranyaszentgyörgy,
Vázsnok polgármestereinek, hogy a kirándulások alkalmával Szenna - Pünkösdi Játékok.
rendelkezésünkre bocsájtották a kisbuszokat.
• A hétvégét a Levendula klub időseinek egy csapata Nagya
tádon töltötte, ahol a szenior örömtánc oktatóktól tanulhat
tunk új táncokat.
• Mindeközben a Sásdi „Újra Szabadon” Fesztiválon lépett fel
a Parkettareccsentő tánccsoportunk, akik fergeteges hangula
tot teremtettek.
Június hónapi programok:
• Az irodalmi kávéház program keretében megemlékeztünk
Weöres Sándor költőről, időseink versmondással készültek,
énekpróbát tartottunk a közelgő meghívásokra készülve.
• Június 03-án az Országos Gyalogló Klub felhívásának ele Szenna - Szsász Íriszkert.
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get téve, a SILGYA Klub is egy szál sárga virággal gyalogolva
emlékezett meg Monspart Saroltáról, a gyalogló klubok meg
álmodójáról.
• A 9-ei klubnapon vendégünk volt Dr. Jusztinger János Pol
gármester Úr. A klubnap programja májusfa kitáncolás volt
a Levendula Klub Parkettareccsentő tánccsoportjával. Egy kis
rétesezés kíséretében köszöntöttük a névnapjukat ünneplő
ket. Intézményünk dolgozói által alapított Egyesület megszé
pítette az intézmény bejáratának oldalfalát, ennek a falnak az
avatója is e napon történt.
• 10-én a Levendula Klub idősei Visegrádra kirándultak, ahol
egy finom ebéd és fagyi után tettünk egy 1,5 órás hajótúrát
a Dunakanyarban (Visegrád-Nagymaros-Zebegény) útvona
lon. A Levendula Klub tagjai köszönetüket fejezték ki ezen
élményekkel teli, változatos kirándulásokért.
• A soron következő Diabetes klubbon vércukor- és vérnyo
másmérést biztosítottunk az időseknek.
• 17-i túránk Váralja, Kismányok, Grábóc felé vezetett, a túra
célja a kegyhelyek felkeresése volt.
Júniusi hónap várható programjai:
• Klubnap keretében Szent Iván Éj megünneplése.
• 24-én Dombay-tó kirándulás – Pécsvárad
• 30-án Alzheimer Café – 14 órakor – Gyámhivatal előadása
a gondnokságba vételről.
Geiszkopf Edit

Pünkösdi Játékok.

Visegrád.

Levendula Idősekért
Egyesület hírei
Intézményünk dolgozói által alakított Egye
sület, megszépítette a Levendula Klub bejára
tának oldalfalát. A dekorációt Miklós István
készítette.
Egyesületünk nemcsak humán erőforrásként
vett részt a készítésben, hanem pénzügyi tá
mogatással is.
Reméljük, Sásd város lakossága számára újabb
szép színfoltot jelent ez az alkotás.
Varga Mirjam
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