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Félúton…
2019. 10. 13 – 2022. 04. 13.
Kedves Sásdiak!
Két és fél évvel ezelőtt, 2019. október 13-án a sásdi választópolgárok több mint kétharmada úgy döntött, hogy új irányra és új
lendületre van szüksége a településnek a jövőben. Vállaltam a feladatot. Egyesítve és nem megosztva, városvezetőként a többség
érdekeinek érvényre juttatására szerződve.
Félúthoz érkeztünk, az ötéves ciklus első fele a mai nappal lezárult. Dimbes-dombos, olykor rögös úton, bizony nehéz kereszttel.
Már a start sem volt egyszerű. Sásd egyértelműen hátrányban volt
a környező, hasonló lélekszámú településekhez képest az elnyert
pályázati források mértékét, de leginkább az azok segítségével megvalósított fejlesztéseket illetően. Az akkor tett ígéretemhez híven
ezért minden erőmmel azon voltam, hogy Sásdot járásközponti
rangjához méltó fejlődési pályára állítsuk. Nem számolhattunk
persze ekkor még sem az életünket évekre felforgató világjárványnyal, sem a szomszédunkban most is zajló háborúval, s ezek súlyos
gazdasági hatásaival. Ha jobban belegondolok, tulajdonképpen az
első néhány hónap kivételével egyetlen perc „békeidő” sem jutott.
Hogy az induláskor – választási ígéretek helyett – tett vállalás a ciklus felénél járva mennyiben sikerült, kérem, döntse el
ki-ki maga. Írhatnék pontos listát a több milliárd forintnyi elnyert pályázati forrásról, a megvalósított beruházásokról, avagy
szabadkozhatnék a járvány nyomában járó világgazdasági válság
miatt csökkenő, elvont bevételekről, többletkiadásokról, gyakran a kilátástalanság határát súroló, lehetetlen önkormányzati
mindennapokról. Engedjék meg, hogy mégis más utat válasszak.
Személyesebbet, egyenesebbet. Legyen szabad olyan sorokat megosztanom Önökkel, amelyekkel a legőszintébben fejezhetem ki,
ahogy „újonc” polgármesterként az elmúlt időszakot megéltem.
A választásokat követően a legfontosabb feladat a korábban elakadt beruházások újraindítása volt. Emlékszünk, a „sírból” kellett
visszahozni a sporttelepi projektet a játszótérrel, a faház felújításával. A városközpont képét átrajzoló Zöldváros-Fedett piac beruházás is csak papíron, igencsak forráshiányosan „létezett”. Nem
sokan hittek benne, ahogy az évek óta sűrű gazzal fedett uszodánk

is teljesen „elúszni” látszott. Terveztük a bölcsődét, de sem alkalmas építési telek, sem aláírt támogatási szerződés nem állt rendelkezésre hozzá. Az önerős beruházások (pl. hörnyéki játszótér,
összekötő járda építése, új utcabútorok kihelyezése) szintúgy az
álmok kategóriájába tartoztak. De megvolt a szándék, megvolt az
egység, s talán a legfontosabb: a bizalom. A Sásdiak többségének
bizalma, ami nem csupán komoly felelősség, de erőt adó támasz

is minden körülmények között. A mai napig hálás köszönettel
tartozom Önöknek ezért. A képviselő-testület támogatása szintén
nélkülözhetetlen volt. Nem működtünk persze viták nélkül, de a
közös célt sosem tévesztettük szem elől. A célt, amelynek eléréséhez tényleg mindenkire szükség volt, van és lesz: legyen akár
testületi tag, önkormányzati dolgozó vagy bármely sásdi polgár.
Folyt. a 2. oldalon
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Igen hamar megtanultuk, hogy a legnagyobb erő – bármekkora
közhelyként is hat, de – bennünk rejlik. Hittünk a változásban,
és tettünk is érte. Lett Civil erőnk, megszépültek köztereink, Adventi vásárt rendeztünk, sorolhatnám. A járvány kitörésekor, az
első hullám vészjósló időszakában tudtuk, számíthatunk egymásra. Úrrá lettünk a káoszon, maszkokat varrtunk, pillanatok alatt
önkéntesek tucatjait állítottuk ki, segítettünk a karanténban lévőkön, betegeken, időseken. Példamutatóan úgy, hogy egyre többen
és egyre messzebb tanulták meg Sásd nevét az országban. Sőt...

Fáy utcai sportpark, az ovi játszóudvar, az újtelepi játszótér, majd
a hörnyéki csoda), az első járdaépítés, az első teljes útfelújítás,
mind-mind egy lépéssel közelebb vitt minket ahhoz, hogy elhig�gyük: talán a nagyobb projektek is összejöhetnek, végre Sásdnak
is sikerülhet.
És lám, megújult a Sporttelep, az általános iskola, megépült
a bölcsőde, elkészült – és próbaüzemben működve remélhetőleg
nagyon rövid időn belüli átadás előtt áll – az uszoda, intézményeinket, polgárőreinket új gépkocsikhoz juttathattuk, s igen: immár zajlik a Sásdot modern, új városközponttal megajándékozó,
komplexen megújító Zöldváros-Piac projekt is. Hogy messze még
a vége? Igen, nagyon messze. Sokszor érzem úgy, egy élet is kevés
hozzá. De tény: évtizedes adósságokat törleszteni csak türelemmel, lépésről lépésre lehet. Nehezen kiszámítható a holnap, tudjuk
milyen történelmi időket élünk. A napokban elnyert, s tervezés,

megvalósítás alatt álló milliárdos nagyságrendű fejlesztések azonban talán kellő biztosítékot adnak a korábbiakhoz hasonló ütemű
folytatásra. Én nem szeretném alább adni.
Járási egészségügyi központot kell építenünk, fel kell újítanunk
a Közösségi Házat, további játszótereket kell építenünk, sok száz
millió forintnyi csapadékvíz-elvezetési problémát orvosló beruházást kell megvalósítanunk, utakat, járdákat kell felújítanunk,

Újraéledő, a korábbiaknál sokkal szorosabbá tett osztrák testvérvárosi kapcsolatunknak köszönhetően már az országhatáron túl
is. És igen, ők is segítettek, hol kisbusz vásárlásával, hol civil csoportjainknak, hol ingatlan-felújításhoz nyújtott anyagi támogatásokkal.
Időközben elapadt adóbevételeink egy jelentős része, meg kellett tanulnunk kevesebből többet kihozni. Az első játszóterek (a

folytatnunk kell az újtelepi sportpálya környezetének átalakítását, rendezvényteret kell kialakítanunk, a Szoborkert és jó néhány
középületünk is megújulásra vár. A felsoroltak nem csupán álmok
vagy üres ígéretek. Elnyert források biztosítják megvalósulásukat.
Annyi forrás, amennyi soha korábban nem érkezett a településre.
Legyen hát bármilyen nehéz is az a kereszt, nem adhatjuk fel.
Záró gondolatként a ciklus hátunk mögött hagyott felének számomra legjelentősebb tanulsága: az épületek, a falak, a járdák, az
utak mit sem érnek, ha nem építjük a legfontosabbat, a közösséget. Közösséget kovácsolni 3000 emberből, akik legyenek bármi-

SÁSD és Vidéke

3

lyen sokfélék, de itt élnek mindannyian. Otthon, Sásdon. Építeni ezt a közösséget, aztán óvni, vigyázni, mert a legnagyobb kincsünk.
Legyen az egy jól sikerült nyári kertmozi vagy városi rendezvény, esetleg társadalmi munkában végzett városszépítő akció, mind-mind
közelebb vitt hozzá.
Félúton, nehéz kereszttel…
Az „elrugaszkodás” embert próbáló hónapjain túl, a jövőbe nem látva ugyan, de bizakodva folytatjuk. Sok munka vár még ránk, tudom
jól. Köszönöm Mindenkinek, aki szerepet vállal benne.
Dr. Jusztinger János
polgármester
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Bölcsőde átadó
Szemünk előtt épült városunk új
intézménye mindenki örömére. Az új
bölcsőde neve Meserét Bölcsőde. Az
épület előtt álló kerítés mintájának
megtervezéséhez ez a név adott ihletet.

P.M.J.V. Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatója, Gálné Banizs Gabriella
az ÁMK Igazgatója, valamint az épületet megáldotta Bodor Kornél plébános.
A beszédek után következett az ünnepé-

Úgy gondolom sikerült eltalálni a mintát, ami nemcsak arra utal, hogy gyermekintézmény kerítése, de gyönyörű
színfoltja az utcának. Nemcsak a helyi
lakosok, de az átutazó idegenek is megcsodálhatják az új épületet és környezetét. Igen, tényleg nagyon szép, modern,
és még nincs is teljesen kész, hisz a tereprendezés folyamatban van.
2020.07.01.-én Sásd Város Önkormányzata 180 213 827 Ft vissza nem
térintendő támogatást nyert új bölcsőde építésére, amely az eddigi férőhelyhiány megoldására adott lehetőséget. Ezt
követően 2021.04.15.-én megtörtént
az alapkőletétel, amellyel ünnepélyesen
is elkezdődött a bölcsőde építése. A hatalmas feladat a MIND-ÉP KFT-re hárult, akik nagy szakértelemmel és profi
kivitelezéssel járultak hozzá a projekt
sikerességéhez. Az önkormányzat további 15 millió forint önerővel támogatta az intézmény sikeres befejezését.
2022. 03.24. kevesebb mint egy évvel
az alapkőletétel után, megtörtént a bölcsőde ünnepélyes átadása. Az átadón
beszédet mondott Dr. Jusztinger János
Sásd város polgármestere, Nagy Csaba
Országgyűlési képviselő, Kaurek Csilla

lyes szalagátvágás, amellyel hivatalosan
is átadták az intézményt. Majd az óvodások műsora következett, akik énekekkel, körjátékokkal tették színesebbé az
átadót, köszönet illeti a felkészítő óvónőket. Az óvodások műsora zárásaként
a bölcsődések a kisgyermeknevelőkkel
egy mondókát mondtak el. Az átadó
ünnepség az óvoda tornatermében folytatódott állófogadás keretében, ahová
minden meghívott vendéget szeretettel
vártak. Az új bölcsőde átadásával a 12
férőhely helyett már 24 férőhellyel várjuk az új kisgyermekeket és szüleiket.

Részlet Gálné Banizs Gabriella,
ÁMK igazgató köszöntő beszédéből:
„Az egyedüli dolog, amire a világnak
valóban szüksége van az, hogy minden
gyerek boldogan nőjön fel.”
Ennél a rövid kis idézetnél semmi
nem foglalhatja jobban össze azt a célt,
ami miatt ezen a napon együtt ünnepelhetünk.
A gyermek nevelése a családban nagyon sok örömmel és boldogsággal
jár, de időnként kihívások elé is állítja
a szülőket. Tudjuk, hogy a család pótolhatatlan és mekkora izgalommal,
aggodalommal jár minden szülő számára „külső segítség” igénybevétele a kisgyermek nevelésében. Ezért munkánk
elsődleges meghatározója a család tisztelete, a gyermekszeretet, az igényes kisgyermekellátás, családias légkör, és nem
utolsósorban a külső és belső környezetünk összehangolása. Tevékenységünk
hivatás, amit csak megfelelő szakmai
hozzáértéssel lehet végezni.
A jelenlegi bölcsődénk egy csoporttal működik, és minden évben 100%ban feltöltött. Az elmúlt évek alatt bizonyossá vált, hogy ez a férőhelyszám
kevés. Szerencsére egyre több fiatal, kisgyermeket nevelő, gyermekvállalást tervező család talál magának élhető lakóhelyet városunkban. Számukra nagyon
nagy segítség lesz ez új intézmény mind
a munkába állás, munkakeresés terén.
Kihívásként éljük meg azt, hogy
olyan környezetet alakítsunk ki, amely
a jövő nemzedéke számára a lehető legjobb feltételeket biztosítsa ahhoz, hogy
mint leendő felnőttek a nevelésük során testileg és lelkileg egészséges, okos a
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jövőre gondoló személyiséggé váljanak.
Én azt gondolom, hogy ez az intézmény, aminek a felépülése a mai nappal
már nemcsak álom, hanem kézzel fog-

ható valóság, pont ilyen lesz.
Kívánom, hogy a szeptemberi nyitás
után gyermekektől legyen hangos az
épület, hiszen a gyermekek jelentik a jövőt – a családét, a városét és az országét.
A mai nap az öröm mellett szóljon
a köszönetről. Csatlakozva az előttem
szólókhoz én is szeretnék köszönetet
mondani magam és kollégáim nevében
mindazoknak, akik segítették, támogatták, megvalósították az álmainkat, ezzel
megalapozva a kisgyermekek boldog
gyermekkorát a családok segítését, a város gazdagodását. Az összefogás, a tenni
akarás és sok-sok dolgos kéz munkálkodott azon, hogy a mai napon együtt
lehetünk a „Meserét” bölcsőde átadó
ünnepségünkön.

Sokan és önzetlenül segítettek bennünket abban, hogy méltó módon adhassuk át ezt a gyönyörű épületet. Köszönjük!

5
Részlet dr. Jusztinger János, Sásd Város polgármestere köszöntő beszédéből:
Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr,
Tisztelt Intézményvezető Asszony, Kedves Meghívott Vendégeink, Hölgyeim
és Uraim!
Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt, tavaly március 22-én adtam át a
munkaterületet a kivitelezőnek, hogy
a bontási munkálatok megkezdésével újabb nagy vállalkozásba fogjunk
Sásdon. Ezzel egy olyan beruházás vette
kezdetét, amely nem csupán városfejlesztési céljaink elérésének egyik jelentős mérföldköve, hanem Sásd jövőjébe
vetett bizalmunk legfontosabb szimbólumának is tekinthető. Aki bölcsődét
épít, az a jövőt építi.

Folyt. a 6. oldalon
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Az út, amit a megvalósításig bejártunk, hosszú és minden korábban elképzeltnél rögösebb volt. Gondoljunk
csak bele, néhány évvel ezelőtt milyen
távolinak tűnt a város bölcsődei férőhely-kapacitás gondjainak megoldása,
hiszen sem megfelelő anyagi forrás, sem
alkalmas telek nem állt rendelkezésünkre hozzá. Az már csak hab volt a tortán,
hogy a végül 2019 júniusában benyújtott és 2020 márciusában a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program
keretei között támogatásra érdemesnek
ítélt bölcsődeépítési pályázatunk megvalósításának ideje éppen egybeesett az
egész világot letaroló pandémia és a velejáró gazdasági válság időszakával.
Azért, hogy soha egyetlen egy percig
sem volt kétséges a projekt sikere, sokakat illet köszönet. Mindenekelőtt Magyarország Kormányát az elnyert 180
millió forintos pályázati támogatásért.
Mindez persze nem történhetett volna meg alapos előkészítés és megfelelő
lobbierő nélkül. Nem lehetek elég hálás
segítő együttműködéséért Nagy Csaba
országgyűlési képviselő úrnak, úgyszintén Karsai Dániel ügyvezető úrnak az
EU-Winner Kft. képviseletében a jól
megírt pályázatért. Köszönet illeti Rabb
Győzőné képviselő asszonyt, Sásd Város
korábbi polgármesterét, akitől 2019ben a városvezetői feladatok között e
bölcsődeépítési projektet is átvehettem.
Az elnyert anyagi forrás csak úgy biztosíthatta céljaink elérését, ha a projekt
a tervezéstől a kivitelezésig mindvégig
szakértő kezekben marad. Köszönet
illeti ezért Boa Árpád tervező urat,
közbeszerzési szakértőnket, dr. HarciKovács Kolos ügyvéd urat, hivatali kollégáimat, külön is kiemelve dr. Kajdon
Béla jegyző urat, Rab Norbert és Bódog
Tamás urakat, a projekt helyi koordinátorait. Nem kevésbé hálás szívvel
mondok köszönetet az intézmény vezetőjének, Gálné Bánizs Gabriellának
és valamennyi munkatársának, hogy
hasznos tanácsaikkal, szakértő közreműködésükkel segítették a projekt
előrehaladását. Annak a beruházásnak,
amely a képviselő-testületet is nehéz,
komoly önerős anyagi ráfordítással járó
döntések elé állította. De megvolt a jó
szándék és az egység, s a legfontosabb, a
megoldás is mindig. Köszönet jár ezért
minden önkormányzati képviselőnek!
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Megszereztük a megszerezhetetlennek tűnőt, az egykori Tejbolt ingatlanát, sőt nemcsak ezt, hanem a
szomszédos telket is. Egy évvel ezelőtt
átadtam a munkaterületet a közbeszerzésen nyertes kivitelező helyi vállalkozónak, a Mind-Ép Kft. ügyvezetőjének,
Nidermayer Józsefnek, bízva abban,
személye és a korábbi közös munkáink tapasztalata kellő garanciát ad arra,
hogy egy újabb sikeres sásdi fejlesztést
hozzunk tető alá a közeljövőben. Nem
csalatkoztam, a kivitelezés mintaprojektként oly’ rendben haladt, hogy a
mindennapok gondjai és bajai között
sokszor meg is feledkeztem arról, hogy
egy bölcsődét is építünk. Nem is akármilyet, hiszen megvalósításával bölcsődei férőhely-kapacitásunk duplájára
emelkedett, így két tucat sásdi család
kaphat segítséget gyermeke napközbeni
felügyeletével, nevelésével-gondozásával. Mi sem jelzi jobban ennek szükségességét, minthogy a következő nevelési
évre már most szinte teljesen beteltek a
férőhelyek.
A beruházás a XXI. század követelményeinek maradéktalanul megfelelő ingatlan mellett, a működés tárgyi
feltételeinek, eszközeinek, így többek
között a szükséges játékoknak a beszerzését, a játszóudvar kialakítását is magában foglalva biztosítja a modern bölcsődei infrastruktúra megteremtését.
De nem Sásdon lennénk, ha nem
lettek volna a tarsolyban további tervek
is e projekt kapcsán, így a kapacitásbővítés mellett a városközpont megújítását célzó projektekkel is összhangba kívántuk hozni a beruházást. Még 2020
őszén az új óvodai játszóudvar átadásakor említettem Önöknek, hogy ebben
az intézményben bizony mindig nagy
dolgok voltak megszületőben. Felidéztem a 40 évvel ezelőtti képet, amikor
sásdi bölcsis-ovisként papsajtevés közben világmegváltó terveket szőttem itt,
a szomszédos udvarban. Hóból és jégből épített, vízüzemű autóról és egyéb
csodákról álmodtam már akkor is. Az
ember nem adhatja hát alább felnőtté
válását követően sem. Túl azon, hogy
az épület a város főutcájának új ékköveként épült, az óvoda biztonságos
megközelítésének több évtizedes problémáját és a városközponti parkolási
gondokat is meg kellett oldanunk vele.

Azt gondolom, hogy sikerrel vettük az
akadályt: az önkormányzat 15 millió forintos nagyságrendben fordított önerőt
mindezekre. Megvásároltuk a szomszédos ingatlant, ahol parkolók kialakítására nyílt lehetőségünk, térköves járdát
építve bejárást nyitottunk a Szent Imre
utca felől az óvodába, impozáns, lézervágott kerítést építtettünk az utcafrontra. Utóbbiért ezúton is hálás köszönet
másik helyi vállalkozásunknak, a Tamás
Fémipari és Kereskedelmi Kft-nek. Végül, de nem utolsó sorban mindez nem
jöhetett volna létre, ha nincs a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: Merk
Zsolt ügyvezető úrnak és munkatársainak köszönöm azt a feszített tempót,
amit nap mint nap vállaltak a sikeres
megvalósítás érdekében.
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A tisztességesen elvégzett munka jóleső gyümölcse, Sásd jövőjébe vetett szilárd alapokon nyugvó bizalom, a következő generációk, a majdan születendő
sásdi gyermekek, s ezáltal mindnyájunk
javára váló fejlődés az üzenet, amelyet e
projekt hordoz.
A segítő közreműködésért ismételten
hálás szívvel köszönetet mondva adom
hát át az intézmény birtokába az új bölcsőde épületét, s kívánom, hogy vidám
gyerekzsivaj töltse meg a városfejlesztési
céljaink elérésének újabb fontos mérföldkövét jelentő ingatlant. Ígérem,
folytatjuk!
Gálné Banizs Gabriella
és Dr. Jusztinger János
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Kolbásztöltő családi délután
Az idei évben február 26-án került
megrendezésre a Kolbásztöltő Családi
délután a Közösségi házban.
A rendezvény megújult formában
került lebonyolításra, most először nem
csak a meghívott csapatok, hanem bárki részt vehetett a megmérettetésen,

akár versenyzőként akár nézőként. A
gyermekeket sem kellett otthon hagyni, mert számukra is akadt program
és kikapcsolódási lehetőség. Számukra
gyermekkoncertet és hangszerbemutatót tartottak, és egy játszóház került kialakításra a sportcsarnokban légvárral,

arcfestéssel és sok más játékkal.
A versenyre 11 csapat nevezett, akik
nagy lelkesedéssel láttak munkához, a
csapatok nem csak kolbászt töltöttek,
de díszítették, dekorálták standjaikat és
különböző lenyűgöző ehető műalkotásokat készítettek.
Közben a „nagyérdeműt” először
a Sásd Városi Koncertfúvós Zenekar,
majd az Afinis Zenekar szórakoztatta az
eredményhirdetésig.
A háromtagú zsűrinek Rabb Győzőné
képviselőasszonynak, Bernhardt Bélának a Magyarhertelendi Termálfürdő
igazgatójának és Takács Endrének, a
Sásdi Húsbolt tulajdonosának nem volt
könnyű dolga a benyújtott művek értékelésénél, a csapatok kitettek magukért.
Végül az első díjat a „Három nővér és a
rokonság” csapat nyerte. Második helyezett a „Páros kolbász” csapat lett, a
harmadik helyezett pedig a „Sásd Mesterei - Zűrös 8 - Suhancok” lett. De
minden csapat részesült valamilyen díjazásban.
Szeretnénk ezúton is megköszönni a
zsűri munkáját!
Az eredményhirdetés után folytatódott a rendezvény kötetlen baráti
hangulatban, beszélgetéssel egymás
kínálgatásával, közben Pintér Gábor
alpolgármester úr húzta a talpalávalót, melyre sokan táncra is perdültek.
A színvonalas délutáni programok egy
karaoke partyval zárultak.
Ginder Tibor

SÁSD és Vidéke
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Folyt. a 10. oldalon
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Farsangi bálból –
Pöttyös bál
A vírushelyzet miatt elmaradt hagyományos beöltözős
farsangi bált 2022. március 26-án rendezte meg Sásd Város Önkormányzata Pintér Gábor szervezésében és ötlete
nyomán.

A nyugdíjas pöttyös – batyus bálra megtelt a Közösségi
ház ebédlője, ugyanis minden hely elkelt. A nem hagyományos pöttyös bált dr. Jusztinger János polgármester úr
nyitotta meg. Az estnek meghívott vendége, fellépője is
volt. Elfogadta meghívásunkat a Hajdu Orsolya vezette
Pécs Városi Mazsorett tánccsoportja, ahol már négy tehetséges sásdi táncos is fellép. Közel fél órás műsorszá-

muknak nagy sikere volt. Ugyancsak sikerrel szerepelt a
Sásdi Levendula Klub szenior tánccsoportja, akik korukat meghazudtoló elevenséggel és ügyességgel táncoltak.
A klub előadásában több színdarabot is láthattak a bál
résztvevői, s amikor végre a táncra is sor kerülhetett, Pintér Gábor alpolgármester úr muzsikája sok sásdi nyugdíjasnak okozott örömet, felidézve az ifjúkor dallamait,
hangulatait.
Amellett, hogy igény van a régi táncos hagyományok
fenntartására, Sásd Város Önkormányzata a bálon résztvevők oda-visszaszállításáról is gondoskodott, mint mindig Király Lajos személyében. A nyugdíjas tásaim nevében is köszönjük a szervezést.
Bódog Vilmosné

SÁSD és Vidéke
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Petőfi 200
Nagy megtiszteltetés érte szeretett városunkat. A közelgő
Petőfi bicentenárium apropója révén létrehozott Petőfi Klubok Kárpát-medencei hálózatának tagjai lettünk. A hálózatnak 100 tagja van 88 település határon belül és 12 határon
túli település. A klub keretein belül lehetőség nyílik reménye-

ink szerint, színvonalas irodalmi és egyéb előadások tartására,
könnyűzenei és színházi előadásokat is szeretnénk a lehetőségeinkhez mérten idehozni ismert művészekkel. A Klub
keretein belül évi 30-40 kisebb-nagyobb rendezvény kerül

lebonyolításra, melyek között lesz nagyszabású, de lesz csupán néhány fős szakkör jellegű is. 2022. március 24-én, az új
sásdi bölcsőde átadó ünnepségén, Nagy Csaba országgyűlési
képviselő úr hivatalosan bejelentette a Petőfi 200 program
elindulását településünkön és jelképesen egy értékes könyvcsomagot adott át dr. Jusztinger János polgármester úrnak.
Köszönjük a lehetőséget!
Ginder Tibor
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Túraklub – Első túra
A Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és
Művelődési Központja szervezésében
megalakult a Sásdi Túraklub. Kitaláltuk, hogy csináljunk egy ilyet is, csak
remélve, hogy van rá igény. Elképzelésünk szerint olyan túrákat szeretnénk
szervezni, amelyet minden korosztály
képes teljesíteni, így jöhet nagyszülő
az unokával, szülő a gyermekével, barátok, barátnők, komplett családok.
Az elinduláshoz Pintér Gábor alpolgármester úr segítségét kértük, mint
túraügyben jártas személyét. Az első
túránkat Felsőegerszeg és a vargai szőlőhegy érintésével a vázsnoki szőlőhegyre
terveztük. Egyre nagyobb izgalommal

vártuk 2022.március 19-ét, az első túra
kezdetét. Az elején csak reméltük, hogy
összejön 20 fő. Az előzetes jelentkezések száma kicsit meg is haladta ezt a
létszámot, így megnyugodva vártuk a
kezdést. Eljött a nagy nap, az első túra
ideje. Izgultunk - vajon mennyien jönnek el azok közül, akik jelentkeztek.
A gyülekezési helyen azonban kisebb
tömeg fogadott minket, házaspárok,
egyedülállók, nagyi az unokával, szülő
a gyerekével, komplett családok, barátok, összesen 44-en vágtunk neki az
első túrának Pintér Gábor vezetésével.
Ragyogó túrázó időben és kiváló hangulatban. Már a túra folyamán megfo-

galmazódott az igény a folytatásra, meg
is indult a tervezés. Közben haladtunk
is szorgalmasan a cél felé, bár a nehezebb szakaszoknál kicsit elnyúlt a menet, de megvártuk a lemaradókat és így
többé kevésbé egyszerre értünk célba.
Ami esetünkben Meggyesi Mónika intézményvezető édesapjának, Meggyesi
Gyulának vázsnoki szőlője és pincéje
volt, ahol szalonnát sütöttek a megfáradt vándorok és jóízűen falatoztak
a maguk készítette ebédből. A vidám
falatozással gyorsan repült az idő és
közben is születtek tervek, elképzelések
a jövőről. Megbeszéltük, hogy a Baranya-Somogy-Tolna hármas-határ lesz a
következő célpont 2022. április 10-én. A vázsnoki hegyről már a hazaindulás egyedileg történt, bár a túrázó
csoport többé kevésbé együtt
maradt a hazafelé vezető úton
is. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették ennek a
nagyszerű napnak létrejöttét,
akár munkájukkal, akár részvételükkel. Külön köszönet
illeti Meggyesi Gyula urat és
Meggyesi Mónikát a csodás
vendéglátásért. Pintér Gábor
alpolgármester urat, az értékes és önzetlen segítségéért és
a túravezetésért.
Ginder Tibor
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Iskolánkban történt

Anyakönyvi
események

nek köszönhetően ismét sikerült mosolyt csalni diákjaink arcára. Köszönjük az értékes felajánlásokat a bikali
Puchner Kastélynak, a pécsi Trüffel
Cukrászdának, az orfűi Árnyas Part
Büfének, a sásdi Retro Büfének, a sásdi
Carlo Pizzéria és Étteremnek, valamint
a sásdi Gota Dekornak. A rendezvény
szervezői: Zimáné Pintér Zsuzsanna és
Sebőkné Pinczés Andrea.

2021. február12-től
2022. április 5-ig.
Születtek:
• Tamás Kornél Zoltán
• Skorday Barnabás
• Pollák Lia Szelina
• Orsós Amélia Milla
Házasságot kötöttek:
• Göncz Marianna
és Hornyák Csaba
• Bánfi Zita és Szabó Tamás
• Kollman Mercedes
és Fenyvesi Zoltán
Meghaltak:
• Csala György (Palé)
• Györe Istvánné sz. Tolnai Éva
• Balog József
• Riba Sándor Jenőné
sz. Pető Julianna
Sásd, 2022. április 5.

Február végén vidám farsangi rendezvénnyel búcsúztattuk a telet. Játékos
feladatokkal és persze farsangi fánkkal
vártuk tanulóinkat és a kollégákat. A
13. osztály meglepetéssel is készült:
Ficsor Tamás osztályfőnök vezényletével hagyományos zsidó esküvői szertartás részesei lehettünk, amely során
tanulóink tanúi lehettek többek között
egy igazi pohártörésnek is. Nálunk,
vendéglátósoknál ez amúgy is fogyóeszköz . A rendezvény végén kisorsoltuk
a tombola-nyereményeket is, melyek-

Lajos Márta
aktő.

A Sásdi Nőkért Egyesület

a 2021-es
NEAO-KP-1-2021-8-000901-es
kódszámú pályázatát
sikeresen lezárta.
Köszönjük a támogatást!

Az ifjú pár.

Farsangi esküvői szertartás SVIKI-módra.

Március 24-én sor került a sásdi
bölcsőde új épületének átadására, az
ezt követő állófogadás lebonyolításában pincér tanulóink is segédkeztek
Sebőkné Pinczés Andrea tanárnő koordinálásával.
Márciusban két csapatunk is részt
vett a Magyar Labdarúgó Szövetség
által szervezett „Fair Play Cup Középiskolai Labdarúgó Program” 2022-es
körzeti tornáján. Felkészítő tanár: Hir
Gábor.
A március a nyolcadik évfolyamos
tanulók számára is „megmérettetéssel”
járt. Iskolánkban március 24-én és március 30-án tartottunk pályaalkalmassági vizsgálatot, melynek keretein belül a
jelentkezők szövegértési és matematikai
kompetenciáit, valamint egészségügyi
alkalmasságát mértük fel.
Március 11-én rendhagyó megemlékezést tartottunk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére. A
videó összeállításáért felelős tanárok:
Ács Adrienn és Karmacsi Gábor.
Folyt. a 14. oldalon
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A tavaszi időszak a vizsgák jegyében fog telni. Javában készülünk a szakmai
vizsgákra, illetve az érettségire. Áprilisban szóbeli
próbavizsgát tartunk tanulóinknak, amikor lehetőség
nyílik vizsgarutin elsajátítására, valamint a hibák
és hiányosságok javítására,
pótlására. A vizsgaidőszak
a május 2-i magyar nyelv
és irodalom írásbeli érettségivel kezdődik. Eredményes felkészülést és sikeres
vizsgát kívánunk minden
kedves SVIKI-s végzős tanulónknak!

Fiúcsapatunk a Fair Play Cup-on.

SÁSD és Vidéke

Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a kanál.

Fair Play Cup - lánycsapat.

Farsangi rendezvényszervező team-ünk.

Egy újabb oklevél a gyűjteményünkbe.
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Bölcsőde megnyitó utáni állófogadáson.

Állófogadáson is voltunk.

Hermann Eszter
német szavalóverseny
Méltóképpen emlékeztünk meg iskolánk egykori diákjáról, majd tanítójáról Hermann Eszterről, a róla elnevezett
német szavalóversenyen.
Nagyon sok színvonalas produkciót láthattunk. A legnépesebb tábor idén is a legkisebbeké volt. Az első három
helyezés mellett külön díj kategóriát is hirdetett a zsűri:
Kovács Lilla igazgatónő, Galambosné Wágner Éva a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője és Zima Patrik
7.a osztályos tanuló. Nemcsak a helyezettek, hanem valamennyi résztvevő jutalomban részesült, melyet a Német
Nemzetiségi Önkormányzat ajánlott fel.
A verseny felkészítő pedagógusai Bálint-Orbán Ágota,
Guthné Czike Ivett és Reith Ágota. Köszönjük szépen áldozatos munkájukat! Szeretettel gratulálunk a helyezetteknek!
1. évfolyam:
I. Sipos Hanna
II. Szalai Ágnes
III. Guth Alexa
Külön díj: Máté Léna, Marton Léna Anna
További szavalóink: Virth Annabella, Varga Áron,
Varga Máté, Faragó Botond, Viczl Ketrin, Abai Patrícia,
Ács Kata, Orsós Kristóf, Guth Dorina
2. évfolyam:
I. Nemes Amélia Jázmin

Buli van a tankonyhán.

3. évfolyam:
I. Schmidt Dorina
II. Szivák Panka
III. Tóth Anna
Külön díj: Orsós Tifani
További szavalóink: Farkas Fanni,
Szalai Dorottya
4. évfolyam:
I. Hammer Lara, Dömse Alíz
II. Ragoncsa Hanna
III. Andics Gréta
Külön díj: Czétényi Gergő
5. évfolyam: I. Szabó Noel
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Vár a sásdi suli!
„A legtöbb, amit a gyermekeinknek adhatunk:
gyökerek és szárnyak.”
• gyökereket, hogy megtanulják hova tartoznak
Sásd, és ezen belül iskolánk több évtizedes története arra
kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban
kiemelt figyelmet fordítsunk arra, hogy tanulóink megismerjék és értékeljék a közösség összetartó erejét és a helyi
értékek tiszteletét, szeretetét. Társadalmunk sokszínűsége, a
tanulók összetételében is tükröződik. Ez sok kihívással is
jár, de egyben alkalom arra, hogy tudatosan neveljük diákjainkat a toleranciára, az elfogadásra, az egymás iránt érzett
felelősségre, tiszteletre, hogy számunkra fontos értékeket
adjunk át nekik.
• szárnyakat, hogy lehetőségük legyen a saját útjukat járni
Fontos számunkra, hogy tanítványainkban az eredményes tanuláshoz szükséges pozitív érzelmeket alakítsunk ki.
Megteremtjük számukra a lehetőséget, hogy önmaguk lehessenek, kibontakozhasson személyiségük, elérjék a maguk
elé kitűzött célokat. Biztonságos légkör megteremtésével,
pozitív megerősítéssel, dicsérettel, türelemmel és szeretettel
segítsük őket, hogy megtalálják helyüket új közösségükben.
Miért válasszanak bennünket? Mert:
– gyönyörűen felújított modern iskola várja a gyerekeket.
– az egésznapos iskolarendszerben a felkészült tanító nénik
átsegítik a gyerekeket az óvodai játékos életből a sokszor
kihívásokkal teli iskolai tudásszerzés birodalmába. Céljuk,
hogy a gyerekek örömmel járjanak iskolába, jól érezzék magukat az osztálytársaikkal, a tanulás értékké váljon számukra.
– gyermekközpontú oktatás folyik, modern tanítási módszerekkel, a gyermekek egyéni képességei figyelembe vételével.
– lehetőségük van német nyelv tanulására, az órákon játékos formában dalokkal, versekkel, mondókákkal szerettetjük meg a német nyelvet.
– jól felszerelt, korszerű tormatermeinkben magas óraszámban mozoghatnak tanítványaink.
– különböző területeken próbálhatják ki tehetségüket: néptánc, rajz szakkör, angol szakkör, Kölyökatlétika, táblajátékok.
– színes programokkal tarkítjuk mindennapi életünket, a
programok nagy részén a szülők is részt vesznek és segítenek
bennünket.
Két kiváló elsős tanító néni – Dr. Oberling Jánosné
(Yvette néni), Pintér Gáborné (Ági néni) – és az egész tantestület várja leendő elsősöket, akik mosolyukkal, lelkesedésükkel megtöltik a megújult és megszépült iskola termeit.
Az 1. osztályosok beiratkozásának időpontja 2022. április 21-22. Beiratkozásról szóló részletes tájékoztatót iskolánk honlapján tesszük közzé!
Kovács Lilla
igazgató

Ovi hírek
Tavaszváró ünnep
2022. március 11-én tartottuk tavaszváró és március 15-i
ünnepségünket.
A sásdi óvodában fontos feladatunknak tartjuk a hagyományok őrzését, ápolását. Március 15-e megünneplését
nagy előkészületek előzik meg. A csoportok az ünnephez
méltó nemzeti díszbe borulnak, verseket tanulunk, barkácsolunk (zászló, lobogó, párta, huszár kalap) menetelünk,
énekelünk, mondókázunk. A gyerekek számára beszélgetés
során igyekszünk érthetővé tenni a nemzeti ünnep lényegét,
valamint, hogy a mi hazánk Magyarország, mi, akik benne
élünk magyarok vagyunk. A szókincsbővítés minden foglalkozás alatt megvalósul: kokárda, párta, nemzet, huszárok,
lobogó, ezred stb. Az idei tanévben a témahetet táncházzal
színesítettük, melyben nagy segítségünkre voltak a zene iskolás tanár nénik, tanár bácsik. Közösen énekeltünk, meneteltünk a következő dalokra:
• Eresz alól
• Menetel az ezred
• Mi szél hozott
• Aki nem lép…stb.

Zárásképpen közös tavaszváró ünnepséget rendeztünk a
gyerekek számára a játékosság elvét szem előtt tartva. A
műsort Anita néni vezényelte le, hagyományos magyar népi
ruhában, ezzel is élményt nyújtva a gyermekeknek. Megfejtettünk egy kirakós rejtvényt, majd mozgásos feladatokon
keresztül megvédtük az óvodánkat. A gyerekek az általuk
tanult verseket is előadhatták. Az óvó nénik egy aranyos
bábelőadással ajándékozták meg a jelenlévőket, melynek
címe Ünnep az óvodában. Tízórai gyanánt nemzeti színű
gyümölcstálat is elfogyaszthattak.

SÁSD és Vidéke

17

Hirdetmény az óvodai beiratkozás
2022/2023-as nevelési évre vonatkozó rendjéről
Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése a 2022/2023-as nevelési évben
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodájába és Bölcsődéjébe (7370
Sásd, Rákóczi Ferenc út 3., OM: 201 881) a 2022/2023-as nevelési évre az ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK
JELENTKEZÉSE a következő időpontokban történik:
2022. május 3 kedd délelőtt 8.00 – tól délután 16.00 -ig
2022 május 4 szerda, délelőtt 8.00 – tól délután 17.00 -ig
A beiratkozás helye az intézmény székhelye: 7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.
A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap és egyéb nyilatkozatok letölthetőek a https://www.sasdiovi.hu/ és
a https://www.sasd.hu/sasdi-amk-ovodaja-es-bolcsodeje oldaláról.
A beiratkozás módja:
személyes
online. Ebben az esetben a jelentkezési lapot és a gyermek dokumentumait az ovoda@sasdiamk.hu email
címre szükséges megküldeni
Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!
Felhívjuk a 2019. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Felvehető:
• aki a harmadik életévét betöltötte, vagy
• a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak
az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő
esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét
betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai
foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban
szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 89. §-a szerinti általános járóbetegszakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki.
Folyt. a 18. oldalon
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Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás
időtartama ötven nap.
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek
óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél.
Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-éig tart.
A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatóság igazolvány (a gyermek lakcímkártyája),
• a gyermek TAJ kártyája,
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
• gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről szakvélemény,
beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
• az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről igazolás,
• 3 vagy több gyermek nevelése esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.
A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények:
A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztásáról a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény. 247. §-a (továbbiakban: Szabs. tv.) a következők
szerint rendelkezik:
Az a szülő vagy törvényes képviselő
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelésoktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai
kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál
többet mulaszt, szabálysértést követ el.
A Szabs. tv. 11. §-a alapján a szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet)
51. § (4) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri
a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi
feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.
23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti
a) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot,
(4a) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és – szükség esetén – a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a
gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába
járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.
(4b) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása
egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
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(4c) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy
nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén
a gyermekvédelmi szakszolgálatot.
(6) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott
nevelési évben, tanítási évben összesen
(8) a) az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.
Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítés:
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke
az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. (Rendelet 20. §
(2) bek.)
A kérelmet https://ohtan.oh.gov.hu/ oldalon kell kitölteni és kinyomtatva feladni az alábbi címre:
Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
1363 Budapest, Pf. 19.
Felmentés óvodába járás kötelezettsége alól:
A Nkt. 8.§ (2) bekezdése értelmében: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek
az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben,
újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a
Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt
kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az
Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév
április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.
A kérelem benyújtható hegyhat.hatosag@baranya.gov.hu email címre.
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele, nevelésükre az alapító okirat
szerint jogosult óvoda, és annak elérhetősége:
Intézményünk az alapító okiratukban meghatározottak szerint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelését tudjuk ellátni:
• enyhe értelmi fogyatékos
• beszédfogyatékos
• pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek közül a súlyos tanulási zavarral küzdő
• mozgásszervi fogyatékos gyerekek közül az önálló mozgásra képes
• érzékszervi fogyatékos gyermekek közül a hallássérült (hallásukat műtéti úton helyreállított, létrehozott
hallássérült), valamint a gyengén látó, akik ellátása nem igényel speciális eszközöket
• autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek közül a jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő.
Az Óvoda felvételi körzete:
A Nkt. 49. § szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – a Nkt-ben
foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
Folyt. a 20. oldalon
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A jelentkező gyermekek folyamatos felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben függ a férőhelyek számától. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. Az
óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető,
amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot
tesz a felvételre.
A Nkt. 72. § (2) bekezdése alapján a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően,
saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.
Felvételi körzet: Sásd város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Varga és Vázsnok községek
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre
vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 2022. június 04. napjáig.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. (Rendelet 20. § (4) bek.)
A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül
jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. (Nkt. 37. § (2) bek.)
Az óvodavezető a jogorvoslati eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár
el és hoz másodfokú döntést (Nkt. 37. § (3) bek. b) pont).
A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A
keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani. (Nkt. 38. § (4) bek.).
2022. évben az első óvodai foglalkozási nap - a tanév/nevelési év első napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök)
Az intézmény elérhetősége:
0672/575013
ovoda@sasdiamk.hu
Intézményvezető: Gálné Banizs Gabriella
Sásd, 2022. 03. 30.							
									

Dr. Jusztinger János
Sásd Város Polgármestere

Tájékoztatás bölcsődei beiratkozásról
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodájába és Bölcsődéjébe (7370
Sásd, Rákóczi Ferenc út 3., OM: 201 881) a 2022/2023-as nevelési évre a BÖLCSŐDÉSKORÚ GYERMEKEK
JELENTKEZÉSE a következő időpontokban történik:
2022. május 3 kedd délelőtt 8.00 – tól délután 16.00 -ig
2022 május 4 szerda, délelőtt 8.00 – tól délután 17.00 -ig
A beiratkozás helye az intézmény székhelye: 7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.
A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap és egyéb nyilatkozatok letölthetőek a https://www.sasdiovi.hu/ és
a https://www.sasd.hu/sasdi-amk-ovodaja-es-bolcsodeje oldaláról.
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A beiratkozás módja:
személyes
online. Ebben az esetben a jelentkezési lapot és a gyermek dokumentumait az ovoda@sasdiamk.hu email
címre szükséges megküldeni
Szeretettel várjuk leendő bölcsiseinket!
Felvételhez szükséges dokumentumok:
• Születési Anyakönyvi kivonat
• TAJ kártya – gyermek
• Lakcímkártya – GYERMEK
• Lakcímkártya – egyik SZÜLŐ
• Munkáltatói ANYA – két héttel a beszoktatás megkezdése előtt
• Munkáltatói APA – két héttel a beszoktatás megkezdése előtt
• Jövedelemnyilatkozat – ANYA – 30 napon belüli
• Jövedelemnyilatkozat – APA - 30 napon belüli
• gyermekorvosi igazolás
• gyermek oltási és egészségügyi kiskönyve
Ha van:
• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozat
• HH határozat, HHH határozat
• Bírósági, gyámhivatali határozat
• Szakértői bizottsági vélemény
• Szakorvosi vélemény
• Tartós betegségről igazolás
• Egyedülállóságról igazolás
• Tartásdíj nyilatkozat
• Bármi egyéb dokumentum, ami a gyermek ellátásához szükséges
A Gyvt. 43§ (3) bekezdése alapján
(3) * A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja,
hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
b) a védelembe vett gyermeket.
A Bölcsődei Felvételi Eljárásrend megtalálható az intézmény honlapján
https://www.sasdiovi.hu/
Az intézmény elérhetősége: 0672/575013
ovoda@sasdiamk.hu
Intézményvezető: Gálné Banizs Gabriella
Sásd, 2022. 03. 30.
		
									
									

Dr. Jusztinger János
Sásd Város Polgármestere
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Honi történetek – Csérigézés
Április van. Visszavonhatatlanul beköszöntött a tavasz. Igaz, hogy vasárnap még zuhogott a hó, de ma már hétágra süt a nap. Az
ember ritkán szereti a telet, de a tavasz az más, azt már lehet szeretni, régen sem történt ez másként. A nagyböjt idején, amikor az
embernek magába kellett volna szállnia és szépen, csöndben várnia kellett volna a Feltámadást, vasárnaponként különös népszokás
járta Sásdon, a Zöldfa utca végén lévő keresztnél, a csérigézés.
Berze Nagy János, neves néprajzkutató munkájából idézek:
A legények, leányok s fiatal házaspárok böjt első vasárnapjától kezdve minden vasár- és ünnepnapon, litánia után összejöttek a
régi Sásd közepén lévő kőkereszt előtt. Körbeálltak. Középre ment három pár s elkezdték a „csérigézés”-t. Húsvét vasárnapján,
a templomtéren litánia előtt fejezték be. Ezt a szokást a világháború alatt 1915-ben hagyták abba. Azóta nem újították fel. A
következő dalokat énekelték:
Csérige madár, csérige
Petrence madár, petrence
Haj, haj,haj,haj, regenye
Regenyefa levele.

Szájj le, kakas a kapuról,
Igyál vizet a lapuról,
Mert a lapu gyönge levél.
Szeret engem minden legény.

Érik a dinnye, hajlik az ága
Kendermorzsa, szép kis menyecske,
Gyere az ölembe!

Eltörött a kutam gémje.
Hol itatok én estére?
Angyalom szilaj marhája
Nem szokott a más kuttyára.

Hej, kereki, kereki,
Barna kislány, gyere ki!
Három zsandár ideki
Negyedik az ablakot zörgeti.
Mostan nem mehetek ki,
Hajam göndörítem ki.
Szeggyed, szeggyed az ibolát,
Kössed, kössed a bokrétát!
Osztogasd a legényeknek,
Csipisz kell a gyerekeknek!
Kutágason áll a szarka,
Szabolcs felé áll a farka.
Onnan várom vendégemet,
Az én kedves szeretőmet.

Van már kis szék, csak lába kell,
Van már három, csak még egy kell.
Hogyha az az egy is meglesz,
Jaj, de fene szép kis szék lesz!

… A nótázás után szétfutottak és uccaporral, ha az nem
volt, sárral meg földdel megdobálták egymást. Ez nem gorombaságból, inkább kedveskedéssel történt. Utána ismét
körbeálltak, új párok álltak a kör közepére. A csérigézést
elölről kezdték s folytatták naplementig. Akkor elszéledtek
s hazamentek.”
(Sásd, 1938. Elmondta: Csizmadia Pál, 53 éves,
Pintér János, 43 éves, v. Mezey László gy.)

Bárcsak hamar este lenne,
Hogy a kis malac elveszne!
Elmennék én azt keresni,
Barna babám ölelgetni.

A csérigézés szép hagyományát nemcsak nevében őrzi
Pintér Gáborné tánccsoportja.

Zörög a kocsi a fagyon.
Tiéd leszek, kis angyalom!
Tiéd leszek nem sokára,
Majd a farsang utójjára!

Berze Nagy János Dr.: Baranyai Magyar Néphagyományok Pécs, 1940

Maksay Zsuzsanna
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Sásdi Szociális Szolgálat és a Levendula Klub hírei
Február 23-án az Irodalmi Kávéház programunk során klubtagjaink farsangi versek felolvasásával színesítették a délutánt.
• Február 24-én a sásdi Carlo Pizzéria és Étteremben torkos
csütörtököt tartottunk egy menü erejéig. Köszönjük a finom ebédet!
• Február 26-án a városi Kolbásztöltő családi délutánon
Hammer Jánosné irányításával sikerült elhoznunk az első
helyezést, a „Három nővér és a rokonok” csapatával. Büszkék vagyunk rájuk! Gratulálunk!
• Március 5-én Pécsre voltunk hivatalosak a Slyven Rendezvényterembe az Örömtáncosok Nőnapi rendezvényére –
vacsorával egybekötött táncos, zenés mulatságra. Köszönjük Nagy Marikának a meghívást.
• Március 9-én a klubnapon Nőnap alakalmából a férfiak
által meglepetésben részesültek a női klubtagok. Köszönjük a férfi klubtagok szorgos munkáját, mellyel megleptek
minket. A meglepetés mellett Nőnapi verses köszöntőkkel
ünnepelték a hölgyeket.
• Ezen a napon tartottuk a Diabetes Klubot is, ahol előadást
hallhattunk a cukorbetegség megelőzése témában, valamint szűrővizsgálatokat, vérnyomás- és vércukor mérést
végeztünk.
• Március 16-án az Alzheimer Café keretében az Alzheimerkór megelőzéséről hallhattunk előadást, valamint a Szent
Patrik nap alkalmából Szent Patrik történetéről.
• Csütörtöki napokon ülőtornával vártuk a tornázni vágyó
klubtagokat.
• Március 23-án az Irodalmi Kávéház alkalmából tavaszváró versek felolvasása és az aktuális névnaposok köszöntése
történt.
• Március 26-án a városi nyugdíjas Pöttyös Bál keretében
szenior örömtáncosaink szórakoztatták a nézőközönséget.
Sor került három színdarab előadására is:
1. Betyárok – Petre Ferenc és Császti Jenő előadásában.
2. A három nővér – Hammer Jánosné, Mátis Lászlóné, Maza
Lászlóné, Szabó János, Vicze Dezső és Kiss József előadásában.
3. Ványadt bácsi – Császti Gyöngyi, Dusnoki Mihályné, Székely Tiborné és Török Tamás előadásában.
• Március 30-án a klubnap keretében „játékszerdát” tartottunk – mindenkinek három egyszerű, játékos kérdésre kellett válaszolni, jó hangulatban, sok nevetéssel töltöttük a
délutánt.
Áprilisi programtervezet:
• Hétfőnként a Filmklub keretében filmek feldolgozása.
• Keddenként szenior örömtánc próba, kreatív foglalkozás és
gerinctorna.
• Minden hónap első szerdáján a havi program ismertetése.
• Csütörtökönként – ülőtorna - jó idő esetén SILGYA klub,
gyaloglással.

Kolbásztöltő családi délután.

A három nővér.

• Minden hónap második szerdáján Diabetes Klub.
• Minden hónap harmadik szerdáján Alzheimer Café.
• Minden hónap negyedik szerdáján Irodalmi Kávéház és
névnapok köszöntése.
Szeretettel várjuk idős honfitársainkat. Sok örömet, jó szórakozást, tartalmas időtöltést és pihentető kikapcsolódást kívánunk programjainkhoz! Jó egészséget, mindenkinek!
Geiszkopf Edit
Folyt. a 24. oldalon
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Ványadt bácsi.

Betyárok.

Pöttyös bál.
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Az örömtáncosok.
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