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Sásd, Hősök tere és 30 év emlékei
Ez a „történet” napjainkban kezdődött, 2021. december 8-án,
amikor egy levél tartalmát követve az esti órákban összegyűltünk a
városháza tanácstermében, mi a Hősök terei vállalkozók és a sásdi
képviselő-testület.
A kényszerhelyzet szülte tájékoztatást nem fogadtuk kitörő
örömmel, hiszen az arról szólt, hogy egy aktív kereskedelmi életet
élő terület kevesebb, mint két hónap múlva építési területté válik.
Jó esetben úgy is vehetnénk (és miért is ne?), hogy karácsony
közeledtével mégiscsak megérkezik a régóta várt ajándék, hogy új
központja lesz a városnak, gyönyörű szép, más helyeken megirigyelt térrel, üzletközponttal, amelyek csodálatos fényeikkel közvetítik a szeretetet, az örömöt, a büszkeséget, hogy a helyi kiskertek
által megtermelt termények is méltó módon történő elhelyezése,
árusítása is megtörténhet.
Igen, és ha még tovább is tekintünk, hogy a tér mennyire körbejárható, Szoborkert-Deák tér-Fáy utcai játszótér, akkor nem is
lehet semmi kifogásunk, hiszen még ez is egy mozgalmas, egészséges, rendezvényekkel teli élet alapja lehet.
Igen, de hogy ez mind (akár egy része is) megvalósulhasson, a
jelennek el kell pusztulnia. Ám ezt nem lehet búcsú nélkül elengedni.
Az akkori kezdés 1992-ben ugyanilyen harcosan indult, mint
a mostani. Köztudott volt, hogy nem lesz egyszerű, hiszen volt
aki az építkezést fából képzelte, volt aki téglából – ami szóba sem
jöhetett, mivel ideiglenes épületekről beszélünk – volt, aki a garázsok mellett voksolt, többek között én is. 5 éves földbérleti szerződést írtunk alá. A felépítmény saját tulajdon. Azóta 30 év telt el.
Most ennyi év munkájától búcsúzunk.
Most, hogy üresednek a boltok, néptelenedik a tér, fájóbb,
mint ahogy bármikor elképzeltem. Mindenki tudta, hogy egyszer
menni kell, a hír számtalanszor szárnyra kelt, de el is halt. Akik
a kezdetekkor itt voltak: Szabó Tamás, Takácsné Ari, Schmidt
Marika, Szabó Kati, Deák Gabi, Glasz Csaba, Szőllősiné Elvira,
Milisicsék, Gulyásék Dombóvárról, Lókiné Ilonka, Meggyesiné
Marika, Schneiderné Irénke és Mihályiné Adri.

Valamennyien adtak nekünk az életből valami tanulni valót.
Határozottan emlékszem, újdonság varázsa lengte körül, hogy
több bolt van együtt „szinte egymás szájában”, ami először inkább
az üzleti féltékenységet hozta felszínre, időbe tellett, mire megértünk arra a felismerésre, hogy egy bolt-nem bolt, egyik bolt hozza
a másikat és az unalmas sétálás üzleti felfedezéssé, shopingolássá is
válhat. Megteltek a kirakatok, majd később már az üzletek előtt is
teret nyertünk. Csodás napok voltak azok is, amikor az óvodások
felügyelet melletti napi sétájuk során ujjongtak a kirakatoknak és
hagyták ott kézlenyomataikat az ablakokon, így kifejezve határtalan örömüket és tetszésüket. Építettük egymást is és lassan új
szemléletű kereskedőkké váltunk, többségében inkább segítettük
egymást, mint gátoltuk, részévé váltunk egy másik, külső, nagyobb családnak.
Emlékszem még Szabó Kati pizzájára is, ha valakit rosszkedvűnek látott, nagy hirtelenjében sütött pizzájával gyógyította. (természetesen saját recept alapján.) Tamásra, aki az utcán, helyesebben a tér sarkán árulta zöldségeit kiváló minőségben, Milisicsékre,
akik szintén a téren árulták a finom, friss kenyeret és Lókiné Ilire,
aki Tamás mellett a könyveket árulta és vált a könyves kultúra
terjesztőjévé. Mindenkinek vannak emlékképei, jók és rosszak
egyaránt, de ez így természetes.
Folyt. a 2. oldalon
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A Hősök teréről elköltözött
üzletek az alábbi címeken és
nyitva tartási idővel várják régi
és új vásárlóikat és vendégeiket:
1. SULI- MÓDI
Sásd, Rákóczi Ferenc u. 26
Lottózó, papír, írószer, játék- ajándék, nyomtatvány
Nyitva tartás: H- P 7.30 – 16.30, SZ: 7.30-11.30

És lám, a meghatározott „Órarend” szerint mindenki teszi a dolgát,
pakol, dobozol és olyan tempóban rombolunk, mintha ez lenne a világ
legtermészetesebb dolga.
Sásd, Hősök tere - 2021. január 31. A pakolás véget ért. A bontás
viszont elkezdődött. A boltokból elillant a jókedv, a szeretet és a tisztelet
minden csírája. Most már csak az üvegportálok szolgálnak némi felvilágosítással, hogy hol találhatnak meg bennünket. Eközben 14 ember és
azok családjai keresik a legjobb megoldást az esetleges hasznosításra, értékesítésre nem kis viták közepette. Ki szépen, ki hevesen, ki meggyőző komolysággal, ki pedig sajátos arroganciával kíván többségi fölényt
elérni. És a csoda megtörtént. Többségi összefogás!
Én teljes egészében az időjárásra fogom, mert az is egy történelmi
csoda, hogy az egész pakolás-költözés-bontás-cserépleszedés szinte tavaszias időben zajlott előhívva az együttműködés, a megegyezés legteljesebb erejét. Ennek legékesebb példáját mutatta meg múlt szombaton,
február 5-én az a 30-35 fős csapat, amelyik 1 óra 45 perc alatt a Hősök
téri garázsokról levarázsolta a cserepeket. Az ember csak ámul és bámul,
hogy mire vagyunk képesek, még akkor is, ha az egész történés nagyon
tud fájni. Úgy gondolom, ennyi csoda után a hét végén a tetőszerkezet
majd leájul magától, a meztelenségig lecsupaszított garázsok elsomfordálnak új öltözetet keresni.
Elárulom, hogy a 2021-es karácsonyi dekoráció leszedésekor valamennyi világításomat egy dobozba raktam azzal, hogy 2022-ben az
összes világítást fel akarom rakni a Hősök terei boltok kirakatába. Ha
elkészül a tér és a boltok, nálam akkor lesz karácsony és ragyogja be
az egész teret a fény, amely képes arra, hogy előhívja a szeretetet, az
örömöt és a bizalmat, amely erőt ad majd újra a folytatáshoz. Várjuk
a folytatást, az új beruházás különös várakozást indít el bennünk is,
valószínűleg valamennyi sásdi lakosban.
Takácsné Ari a Suli Módiból

2. Gazda- és
Horgászbolt
Sásd, Rákóczi u. 28/G.
Nyitva tartás:
H-P 7.30 - 12.30
és 13.30 - 16.30,
SZ: 8.00-11.00
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3. KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS
Bimbóné Bizderi Mónika
Nyitva tartás
Bejelentkezés alapján: 20/556-5718

6. NYOMTATVÁNY, PAPÍR ÍRÓSZER
Lóki Lajosné
Sásd, Szent Imre u. 1.
Nyitva tartás:
H-P 7.00-11.00 és 13.00-16.00

7. BOGLÁRKA VIRÁGÜZLET
Sásd, Szent Imre u. 19.
Nyitva tartás: H-P 7.30 - 16.00, SZ: 7.00 - 11.00

4. VAJDA RITA
női fodrász
Sásd, Kaposvári u. 3/E.
Nyitva tartás
Bejelentkezés alapján:
0630/381-8769

5. Gota-Virág
Rácz Ágota
Sásd, Rákóczi u. 5.
Nyitva tartás:
H-P 8.00-12.00
és 14.00-16.00

8. ANUBISZ-RÉ TEMETKEZÉS
Sárközi Lajos
Sásd, Szent Imre u. 1.
Ügyelet: 06/30/664.6547, 0630/664-6541

Folyt. a 4. oldalon
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9. Zöldség Gyümölcs Kereskedés
Szabó Tamás
Sásd, Rákóczi u. 10.
Nyitva tartás: H-P 7.00-17.00
Sz: 7.00-11.00, V: 7.00-10.00
10. Meggyesiné Hegedüs Mária,
női fodrász
Sásd, Kaposvári u. 5.
Nyitva tartás: Bejelentkezés alapján:
0620/483-0810

Köszönjük!
Az egykori sásdi mozi… Utoljára kisgyermekként jártam bent, számtalanszor
„segítve” Édesapámat a vetítésben. A hatalmas tükörfal, a bordó szőnyegborítás,
a széksorok, a gépház…. Hányszor, de
hányszor néztem le a kisablakon, ahonnan
gombnyomásra gördült a függöny.
Ma ismét beléphettem ide. Hosszú évtizedek után újra az önkormányzaté az ingatlan tulajdonjoga.
Ingyenesen, ajándékba kaptuk Plesz
Györgyné Nusi nénitől a volt kultúrház
épületével együtt, hálás köszönet ezért a
város nevében!
Ígérem, megtaláljuk a forrását, hogy a
jövőben – valamilyen formában – újra közösségi célokat szolgálhasson.
dr. Jusztinger János
polgármester

Anyakönyvi események
2021. december 9-től 2022. február 11-ig.
Születtek:
• Kiss Elizabet • Papp Loretta Zora
• Farkas Zsófi • Nagy Rebeka
• Nagy Zselyke • Szijártó Nóra Zoé
• Góth Máté
• Nemes Csenge
Házasságot kötöttek:
• Nagy Tünde és Csikos András
• Abai Gabriella
és Hornyák Zoltán Gábor
• Molnár Mónika Éva
és Skorday Károly
• Kiskároly Zita
és Kövesdi Attila Róbert

• Péter Petra Cintia és Faggyas Tamás
Meghaltak:
• Ács Károly
• Orsós Károlyné sz. Orsós Margit
• Kovács Jánosné sz. Koós Julianna
• Tisztl János (Vázsnok)
• Orsós József Vilmosné sz. Biró
Katalin (Palé)
• Magyar Józsefné sz. Schramm
Margit
• Albert Józsefné sz. Imrő Ibolya
• Lukács Pálné sz. Orsós Anna
• Kovács Istvánné sz. Grósz Matild

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horváth Lajos
Rab Gyula
Gerdei Sándor
Latyák Mihályné
sz. Piti Ilona Rozália
Benke József
Fodor Jenő János
Salamon Tibor (Palé)
Fila Lajosné sz. Sajgó Éva
Szabó Jánosné sz. Laczi Margit
Jurinovits István Lajos
Sásd, 2022. február 11.
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Visszatekintés
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és együtt. Színpadra került Gogol Revizor
című színműve, amelyben a polgármunkálkodhass a jövőn!”
Gróf Széchenyi István mester feleségét jómagam alakítottam.
Népi tánccal is itt szerepeltünk, amit
Szeretnék a múlt egy részéhez vissza- Nyári Gyuláné Irénke tanított be.
nyúlni, mivel a régi emlékek hozzám is
köthetők. Az immár 112 éves, Petőfi és
Szent Imre utca sarkán álló régi épület,
később kultúrház történetét szeretném
feleleveníteni.
Az 1910-es évek elején épült házat
nagyapám, Preller Nándor kocsmáros
és hentes építtette. Eredetileg négy padlástéri szállodai szobával, étteremmel,
lakással, kocsmával és hentesüzlettel
működött. Nagyapám nagyanyámmal
és hat gyermekével is itt lakott, ahol a
3. gyermek édesanyám volt. A szálloda
jól működött, mivel akkoriban nagy
volt az átmenő forgalom az állatvásá
rok miatt is. A mozit később rendezte
be, mikor már megindulhatott a néma
filmek vetítése. Elsőként a környéken ő
üzemeltetett filmszínházat, amely igazán népszerű volt a később megjelenő
hangosfilmek miatt is. Az étteremben
ezekben az években nagy vacsorákat
A kultúrházban büfé is működött,
rendeztek, a család főzött az iparos, Kaamit
Neudörfler József és neje üzemeltetalin, tűzoltó, vagy szüreti bálokon. A
tett.
Szombatonként
zenekar lépett fel:
nagyteremben a hölgyek hosszú estélyi
ruhában, a férfiak szmokingban ropták Dicső Jóska hegedűn, Dicső Pityu hara táncot. Lakodalmaknak is otthont monikán, Rumbus Sanyi szaxofonon,
adott a ház, valamint népi táncos fel- Plesz Jóska dobon játszott. A vidám eslépéseknek, amatőr színházi előadások- téken kívül kiállítások, szakkörök, egyéb
nak. A Süt a nap című színpadi művet
sásdi fiatalok adták elő, rendezőjük
Wéber Jenő, édesapám volt. A hentesüzletben saját vágású húst árultak, ehhez az udvaron nagy jégverem épült, a
ház alatt pedig szakszerűen megépített
Egyszer volt, hol nem volt, volt egypince.
szer egy Hegyhát, annak szívében egy
Nagyapám, miután a hat gyerme- falucska. Annak közepén szaladt végig a
ke kirepült, eladta az egész épületet a főutca, ami az egyik leghíresebb magyar
Steinerbrunner családnak, ő pedig Ka- nevét viselte: Rákóczi Ferencét. Annak
posváron nyitott kocsmát. Az említett az utcának közepén állt egy tornyos ház,
család az államosításig üzemeltette ha- a mindenkori körorvos háza. Ott lakott
sonló funkciókkal a házat, amely ekkor feleségével, a Bind jegyző lányával és kis
a községi tanács tulajdonába lépett. Ez családjával Szabó József, a falu doktora.
idő tájt vált ketté az építmény. A mo- Egy ókori orvos (Hippokratész) esküzit a Földényi házaspár üzemeltette, a je jegyében gyógyított. Nem számított,
ház többi részében pedig a kultúrház hogy sötét estén, vagy pirkadó hajnalrendezkedett be. A mozi pénztáro- ban, karácsonykor, vagy húsvétkor dösa Utasiné és Berendiné, a kultúrház römböltek az ajtaján. Fogta a kabátját,
vezetője pedig Banna Zoltánné Gabi orvosi táskáját és rohant, hol vajúdó as�volt, aki Dömösné Elvirával dolgozott szonyhoz, hol lázas verítékben vergődő

rendezvények színesítették a kulturális
életet.
Közben a tanács megkapta a volt
pártházat, így a kultúrház – immáron
Jusztinger János vezetésével – is oda
költözött. Az árván maradt épületet
1997-ben Plesz György és felesége vásárolta meg. 2007-ig üresen állt, majd
azt követően vendéglátó egységként
működött.
Ez volt a mi régi, de nagyon szeretett
házikónk története, ami 112 év után is
áll.
De a mesének nincs vége, hiszen
2021 decemberében „csoda” történt.
Özvegy Plesz Györgyné Nusi a hatalmas épületet odaajándékozta városunk
önkormányzatának, amiért az Isten áldja meg! Egyetlen kérése az volt, hogy a
házban a lehetőségek szerint újra nyugdíjas napközi működjön! Úgy, mint régen, ahová még édesanyám is járt. Reméljük, hogy teljesül ez az óhaj és a ház
élete tovább folytatódhat!
A történetet most lezárom és mint
az építtető Preller Nándor 88 éves unokája, Mária néni köszönetet mondok
mindazoknak, akik a házhoz köthető
tevékenységekben részt vettek, megtöltötték élettel! Bízom benne, hogy
az épület majd ismét régi fényében ragyoghat!
Dr. Kovacsics Elemérné
sz. Wéber Mária

HONI történetek – Mese a Doktorról
gyermekhez, mert gyógyítani kellett. Ha
minden rendbejött megpaskolta betegei
arcát a könnyek azonnal felszáradtak, az
aggodalom helyét átvette a mosoly.
Ebben a légkörben nevelkedett két kis
gyermeke, a lánykája Erika és fiacskája,
Zolika, akit mindenki csak Dulinak hívott, talán mert ducibb volt a többinél.
Az elemiben a csicsogó barna szemű legényke kitűnt szorgalmával, mérhetetlen
tudásszomjával Bodó tanító úr nagynagy örömére. Az iskoláit Dombóváron
majd Pécsett, a Ciszterci rend gimnáziumában folytatta tovább neves tanárok,
szerzetesek oktatták a tudományokra,
az élet nagy dolgaira. A tudásvágy nem
Folyt. a 6. oldalon
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hagyta nyugodni, szorgalmasan tanult tovább. Az orvosi egyetemet szintén Pécsen végezte. Itt is kezdte pályafutását, míg a
híres-neves Kudász József professzor fel nem figyelt rá és magával
nem vitte a székes fővárosunkba és szárnyai alatt nevelgette tovább a roppant tehetséges fiatalembert.
Az orvoslás természetes volt már az indíttatás végett is. A szívgyógyászat pedig talán a legnemesebb területe a gyógyításnak. A
Városmajori Klinikán gyógyította a reményt vesztett embereket.
Híre ment az országban, hogy van egy doktor, aki mindenféle
szerkentyűket (szívmotor) fabrikál, és azzal segíti a megfáradt
szíveket. A földijei is bátran felkerekedtek és megkeresték ilyenolyan bajaikkal és ő segített rajtuk. Az ajtó mindenki előtt nyitva
állt. A Klinikán annyira megszerették, hogy vezetőjükké, igazgatójukká választották. Azt mesélték róla, hogy kakaskukorékoláskor érkezett és koromsötét holdvilágos este távozott. Mint
a jó gazda este-reggel végigsétált birodalma, kórháza folyosóin,
mindenkihez volt egy jó szava. Meleg barna szemeiből csak úgy
áradt a nyugalom így a Félelem és az Aggodalom azon nyomban
köddé vált.

énekelték a Himnuszt a születendő forint tiszteletére. Egyszóval hazahúzott a szíve. Önzetlen volt, mert magának
semmit nem hagyott, még az egyetlen „fegyverét”, az arany
szikéjét is haza adta.

Az egykori szülőfaluja cserébe díszpolgárává választotta,
így a sásdiak büszkén őrzik „fegyverét” és nagy doktoruk
emlékét.
Aki nem hiszi, járjon utána.
Maksay Zsuzsanna

Dr. Szabó Zoltán
iskolái, munkássága
Harminc éve történt hazánkban az első sikeres
szívátültetés, ami Dr. Szabó Zoltán nevéhez köthető.
1929. október 23-án született Sásdon
Szabó József és Bind Ilona gyermekeként.

A segíteni akarás tovább dolgozott benne, a használhatatlan szíveket ki kell cserélni. Külhoni országokban már
sikerrel cseréltek ki szíveket. Gondolt egyet. Elmegy világot látni, megtanulja ezt az ördöngösséget. Csak nem vall szégyent, ha
másoknak már sikerült, neki miért ne sikerülne. Fel is kerekedett. Messzi országokba járt (Brünnben, Münchenben) és csak
úgy itta a tudást. Amikor már úgy érezte eleget tud haza jött és
csapatot gyűjtött maga köré. Ekkor már 1991-t írtunk. Az első
szívátültetésre 1992.január 3-án került sor. Az akkor halálos beteg Schwartz Sándor,29 éves fiatalember újraszületett, majd családot alapított és addig élt, amíg meg nem halt. Sikerült a csoda.
A sásdi Dr. Szabó Zoltán, az egykori Szabó Duli, Dr. Szabó
József falusi körorvos fia világraszóló tettet hajtott végre, egy beteg, halálra váró fiatalnak adta vissza az életet… A megszerzett
tudást nem tartotta meg magának, mint az egyetem híres-neves
oktatója, rengeteg fiatalnak adta tovább.
A világraszóló siker csodának-csodájára nem szállt a fejébe.
Csöndes, szerény, kedves lénye alázattal párosult. Mikor eljárt
felette az idő, szívesen üldögélt a Klinika árnyas parkjában a jól
megszokott padon, már nem operált, de jó volt ez így. Örömmel
nézte az elsuhanó fiatalokat, akiket ő nevelt (…) és tudta, hogy
birodalma jó kezekbe került.
Kis faluját pedig sohasem feledte. Amikor csak tehette haza
látogatott. Szívesen időzött földijei körében. Felemlegették a
diákcsínyeket, a szerelmeket, az ifjúkort, amikor, a környéken
táborozó cserkészekkel szedres gombócot főztek és éjfélkor el-

Iskolák:
Elemi iskola: Sásd
Középiskola: Dombóvári Gimnázium
Pécs Ciszterci Gimnázium
Egyetem: Pécsi Orvostudományi Egyetem 1948-1954
Munkahelyek:
1954 pécsi II. számú Sebészeti Klinika
1957 budapesti III. számú Sebészeti Klinika Kudász József Klinika munkacsoportja
1957 március Városmajor utcai IV. számú Sebészeti
Klinika
– sebészeti szakképesítés – 1958
1964 külföldi tapasztalatok után az első hazai pacemakerek fejlesztése és beültetése
1969 orvostudományok kandidátusa
1981-1992 Városmajori Klinika igazgatója
1978-tól egyetemi tanár
Semmelweis Orvostudományi Egyetem
1979-1985 Semmelweis Egyetem Orvoskari dékánja,
három évig rektorhelyettese
1992. január 3-án első szívátültetés
1992. MOTESZ Magazin főszerkesztője
1992-ben nyugdíjba vonult
2003-ig Biotronik Hungária Kft. igazgatója
Haláláig a Semmelweis Egyetem emeritus professzora.
2015. december 6-án halt meg Budapesten.
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Szavalóverseny
A Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja az
idei évben is megrendezte a lassan hagyományossá váló szavalóversenyét, a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Sajnos a
vírus helyzet miatt az idei évben is online formában került
lebonyolításra.
A versenyre 12 pályamű érkezett. A szavaló verseny zsűrije 4
kategóriát különített el és minden kategóriában 1-1 kiemelkedő előadást szavazott meg a sok kiváló produkció közül.
A zsűrin kívül a közönség is lehetőséget kapott, hogy a neki
tetsző produkciókra szavazhasson az ÁMK facebook oldalán.
A következő eredmények születtek:
1. kategória: Általános iskolás korcsoport nyertese: Hirdi Barnabás

2. kategória: Középiskolás korcsoport nyertese: Jóni Alexandra
3. kategória: Felnőtt korcsoport nyertese: Csomor Gáborné
4. kategória: Zsűri különdíja nyertese: Hosszú Emma
5. kategória: Közönségdíj nyertese: Jóni Alexandra
A kategóriák győztesei oklevelet és vásárlási utalványt vehettek át. A verseny többi résztvevője egy-egy emléklapot kapott.
Gratulálunk minden Kedves Résztvevőnek és köszönjük,
hogy megtiszteltek bennünket a részvételükkel.
Aki még nem látta és hallotta, a szavalatokat megnézheti a
Sásdi Általános Művelődési Központ Facebook oldalán.
Ginder Tibor

100 éve született Göncz Árpád

József Attila-díjas magyar író, műfordító és politikus.
1990-2000 között a Magyar Köztársaság Köztársasági elnöke
1922. február 10-én, Budapesten
született Göncz Árpád a szabadon választott Országgyűlés első elnöke, a Magyar Köztársaság első Köztársasági Elnöke. Az Országos Földhitelintézetben
dolgozott. 1942-től a munka mellett
folytatta tanulmányait. 1944-ben a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karán szerzett doktorátust. Mivel egyetemi
felmentése volt, csak a háború végén
hívták be katonának, 1945-ben megszökött, mert az egységét Németország-

ba irányították. 1945-ben a Független
Kisgazdapárt tagja lett, ahol az ifjúsági
szervezet elnöke és a Nemzedék című
lap szerkesztője lett. Kovács Bélának a
párt főtitkárának személyi titkára volt
1945. februárjától 1947. február 25-ig,
annak elhurcolásáig. Majd a párt parlamenti képviselő csoportjának titkára
volt a párt felszámolásáig, 1948-ig. Ezután volt munkanélküli, segédmunkás,
hegesztő, csőlakatos. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen tanult 1952 és

1956 között. A forradalom alatt a parasztszövetségben dolgozott. November
4.-e után részt vett a Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom által
lenyújtott memorandumok készítésében. 1957-ben segített Nagy Imre „A
magyar nép védelmében” című kéziratát
külföldre juttatni. Májusban letartóztatták, 1958. augusztus 2-án a Bibó-per
másodrendű vádlottjaként életfogytig
tartó börtönbüntetést kapott a fellebbezés lehetősége nélkül. 1960-ban részt
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vett a váci éhségsztrájkban. Az 1963-as
általános amnesztiával szabadult. A szabadulása után segítséget kért ismerőseitől, hogy munkát kapjon. De ezt ő maga
mondja el:
„Bibó közvetítésével megkérdeztem
Erdei Ferencet, tud-e segíteni, aki huszonnégy óra alatt elintézte, hogy visszavegyenek a Talajjavító Vállalathoz fizikai
állományba. Talajvédelmi tervezőnek
mentem vissza, de művezetői státusban.
Először kivitelezőként dolgoztam Sásdon,
elég hosszú ideig. Akkor beindítottak egy
új tervezési módszert, hogy a helyszínen
kell mindent előkészíteni.
65-ben én is kaptam egy rendőri figyelmeztetést, amikor az utcán véletlenül
találkoztam Tóth István barátommal, aki
mint magyar közösségi ember börtönben
is ült emiatt meg 1956 miatt, és megittunk egy feketét. Ez akkor tájt volt, amikor Guba Dezsőt kiutasították Budapestről, Vásárhelyi Mikit pedig elbocsátották.
Akkor még Sásdon dolgoztam, másodmagammal, számukra ellenőrizhetetlen körülmények közt, mert mindenfelé jártam
az országban és heteket töltöttem egy-egy
gazdaságban.”
(Részlet Hegedűs B. András Göncz Árpáddal készített interjújából. 1985.február 14.)
Megpróbálta befejezni Gödöllőn a
tanulmányait, de kizárták. Az 1965-ös
évtől íróként és műfordítóként tevékenykedett. 1988-ban kezdett újra a politikával foglalkozni. Először 1988-ban a
Szabad Kezdeményezések Hálózatának
alapítója még ugyanebben az évben az
SZDSZ ügyvivője. 1990-től országgyűlési képviselő, májustól augusztusig az
Országgyűlés elnöke. 1990 augusztus
3-án megválasztották köztársasági elnöknek, ezt a közjogi méltóságot 2000.
augusztus 3-ig töltötte be töretlen népszerűséggel. Köztársasági Elnökként még
két alkalommal hagyott nyomot településünk életében.
1993.09.24-én Göncz Árpád a Magyar Köztársaság Köztársasági Elnöke avatta fel Sásdon a II. világháborús
emlékművet. A szoboravató beszédből
idézek:
„Püspök úr, Polgármester Asszony, Sásd
Polgárai, magyarok, németek, romák!
Köszöntöm az egész közösséget, amely
1963-ban, azután, hogy én a börtönből
kijöttem három évre befogadott ennek a
közösségnek a melegébe. Az első olyan kö-
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zösség volt, ami akkor befogadott. Sásd a
szívemben él. Az a Sásd, ami akkor még
nem volt ilyen szép, mint most. Nem tudtam, nem sejtettem, hogy valamikor azért
fogok visszajönni ide, hogy azokról beszéljek és emlékezzem meg, akiket a háború
kiszakított ebből a meleg emberi közösségből.”
Göncz Árpád köztársasági elnök a
szoboravató ünnepség utáni fogadáson
villám interjút adott a Sásd és Vidéke
szerkesztőségének.
„– Hogy érzi magát közel 30 év után
Sásdon?
– Nagyon jól. Amikor 30 évvel ezelőtt lejöttem az Önök falujába, Sásdra, s a napi
munkám során legyalogoltam a magam
20-25 kilométerét, az maga volt a szabadság. Nagyon szerettem és be is barangoltam az egész környéket annak idején.
„…
„– Két hete él lázban a falu. Mit jelent
Önnek ez a látogatás?
– Borzasztó összetett. Találkoztam kétszázötven emberrel legalább, egyik kedvesebb és barátságosabb volt, mint a másik,
de valószínű, hogy a következő kétszázötven az arcok emlékét el fogja törölni,
viszont a mosolyok emlékét nem, a találkozás melegét nem és az itthonlét érzését
nem.”
(Sásd és Vidéke
1993. október)
A következő alkalom: 1995. július
01. Göncz Árpád Köztársasági Elnök
városi rangot adományoz Sásdnak.
Nekünk, Sásdiaknak talán kicsit többet jelent Göncz Árpád, mint másoknak, hisz itt élt ő is. „Sásdi” volt, része

a közösségnek, idetartozónak érezte magát, itthon érezte magát, itt szabad volt.
Göncz Árpád 2015. október 6-án
halt meg Budapesten.
Irodalmi munkássága is jelentős, műfordítóként ilyen művek fémjelzik, mint
J.R.R. Tolkien: A Gyűrűk Ura befejezése, Colleen McCullough: Tövismadarak, Artur C. Clarke: 2001 Űrodüsszeia
és még sok-sok más mű. Íróként a Sarusok, a Rácsok, a Találkozások, a Gyaluforgács, hogy csak néhányat említsek.
Amikor Göncz Árpád Köztársasági
Elnök Sásdon járt több művét dedikálta a könyvtár számára. Jelentős számú
műfordítása és műve található a városi
könyvtárban.

A forrásanyagok fellelhetőek a Sásd
ÁMK Városi Könyvtárában.
Ginder Tibor

SÁSD és Vidéke
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Iskolánkban történt

Sebőkné Pinczés Andrea tanárnő és pincér osztálya.

Végzős érettségi tagozatos diákjaink és osztályfőnökük Ficsor Tamás tanár úr.

Jóni Alexandra a versmondó verseny díjazottja.

Kustos Roland a versmondó versenye másik díjazottja.

A január is a vizsgák jegyében telt.
Végzős osztályaink – a szakmát tanulók és az érettségi tagozatos diákok
egyaránt – írásbeli próbavizsgán adtak
számot eddig megszerzett tudásukról.
A dolgozatok értékelését követően, január 21-én félévet zártunk.
Két tanulónk, Jóni Alexandra és
Kustos Roland, benevezett a Sásdi
Művelődési Központ és Könyvtár által
szervezett online versmondó versenyre.
Jóni Alexandra szavalata két kategóriában is nyert: középiskolai „mezőny”,
valamint a legtöbb közönségszavazatot is ő kapta. Felkészítő tanár: Ficsor
Tamás. Ezúton is szívből gratulálunk
Szandinak és Rolandnak, ügyesek voltatok, büszkék vagyunk Rátok!
Február 4-én rendhagyó módon, az
iskola tanéttermében rendeztünk szalagavató ünnepélyt végzős diákjainknak. A járványügyi korlátozások miFolyt. a 12. oldalon
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Ünnepi szalagtűzős-mosolygós pillanat.

att csak iskolánk végzős tanulói és dolgozói
vettek részt az ünnepségen, ami családias és
vidám hangulatban telt. Szívből gratulálunk
végzőseinknek, és reméljük, hogy a ballagást
már a megszokott módon, családi körben
tudjuk megünnepelni.
Javában tart a készülődés következő rendezvényünkre, a február 24-ére tervezett
farsangra. A hagyományos jelmezversenyen
kívül kvízekkel, maszkversennyel és persze
rengeteg fánkkal, valamint egyéb farsangi
finomsággal készülünk tanulóinknak.
Falusi turizmus és szolgáltató képzésünket februárban tervezzük elindítani, amelyre
még lehetőség van jelentkezni a titkarsag@
sviki.hu e-mailcímen. Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

Az a bizonyos szalag.

Sásdi Szociális Szolgálat és Levendula Klub hírei

Diabetes Klub.

Balog Jánosné búcsúztatója.

A 2021-es év utolsó hetének szerdáján, óévbúcsúztató rendezvényt tartottunk. Retró zenével, retró szendvicsekkel, forralt borral és pezsgővel
ünnepeltünk. Kellemes, jó hangulatban
búcsúztattuk el az évet.
A 2022-es évet, pótszilveszteri ös�szejövetellel kezdtük, időseinkkel, virsli
partival.
Tovább folytatjuk, az idei évben is
a hétfőnkénti filmklubot, a csütörtöki
meridián tornákat és a keddi gyógytornát Zethner Györgynével.
Január második hetének szerdáján
diabetes klub keretében vérnyomás- és
vércukormérést tartottunk. Sült almát
készítettünk a programon résztvevők
számára.
Keddenként szenior örömtánc próbát tartunk klubtagjainknak a szellemi
és testi frissesség megőrzése érdekében.
Január 13-án ellátogattunk Vörsre,
ahol a híres Betlehemet néztük meg és
szentmisén vettünk részt. Alsópáhokra
folytattuk az utunkat, az ország egyik
legnagyobb, családbarát Kolping üdülőhelyére, amely szállodaként és étteremként működik, apartmanokkal és
szabadidős szolgáltatásokkal.
A harmadik hét szerdáján, Alzheimer
Café programunkon a felnőtt színezők
egészségmegőrző hatásáról készültünk
előadással, a mandalákról, és a színek
jelentéséről, melynek jótékony hatását

SÁSD és Vidéke

időseink a gyakorlatban is kipróbálhatták és saját alkotások születtek.
Január 22. a Magyar Kultúra Napja, ennek alkalmából a hónap utolsó
szerdáján szavalóversenyt tartottunk
Irodalmi Kávéház keretében. Az aktív
részvételt egy-egy oklevéllel köszöntük
meg. Ács Lajosné, Ujhelyi Istvánné,
Dusnoki Mihályné, Kiss Józsefné,
Császti Gyöngyi, Petre Ferencné, Vicze
Klára, Petre Ferenc, Mátis Lászlóné,
Flander Mártonné, Császti Jenő és
Hervai Antalné előadásait hallhattuk.
Köszönjük szépen a szép szavalatokat.
Köszöntöttük a névnapjukat ünneplőket.
Ezen a napon került sor a klubtagok lelkes részvételével a disznóvágásra.
A feldolgozás után, délutánra, a sült
hurkákat és a sült kolbászokat feltálalhattuk a vendégek számára. A program
a Levendula Idősekért Egyesület anyagi
támogatásával valósulhatott meg.
Köszönetet mondunk Zima Mihálynak és Simon Jánosnak az udvari féltető
csatornáján végzett segítő munkájáért.
Január 24-én búcsúztattuk kollégánkat, Balog Jánosnét, nyugdíjba vonulása alkalmából. Boldog, örömökkel teli
pihenést és gondtalan nyugdíjas éveket
kívánunk neki! Köszönjük sok éves
munkáját, mellyel hozzájárult a szolgálatunk sikeres működéséhez.
Nagy lendülettel készülünk a nyugdíjas farsangi mulatságra, amit a
pandémia miatt, új időpontra tettek át
– 2022. március 26-ra.
Február 3-án Mánfára és Komlóra látogattunk. Mánfán az Árpádkori templomot néztük meg, Komlón a
Művelődési Házban a hímző művészeti kiállítást láthattuk. A komlói Szent
Borbála templomban Dallos Tamás
plébános várt bennünket, aki bemutatta a római katolikus templomot,
megismerhettük történetét és Balázs áldásban részesítette hívő időseinket. Egy
viszonylag új templom, melyet a bányászok építettek nagyon rövid idő alatt a
város számára.
A februári Diabetes Klubban Zethner
Györgyné előadását hallhattuk 9.-én.
Az Alzheimer Café program keretében a memória megőrzésének hatékony
eszközeinek használatával MINI FARSANGOT tartunk.
Február negyedik hetének szerdáján
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Alzheimer Café.

Himző művészeti kiállítás, Komló.

Irodalmi Kávéház.

Folyt. a 14. oldalon
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Irodalmi Kávéházat tartunk, ugyanezen
a napon kerül sor a februárban névnapjukat ünneplő klubtagok köszöntésére.
A hónap utolsó csütörtöki napján
torkos csütörtököt tervezünk a helyi étteremben.
Minden tagunkat szeretettel várjunk!
Jó egészséget, erőt és tartalmas napokat
kívánunk! Figyelmükbe ajánljuk szolgálatunkat, hiszen a testi, lelki egészség
megőrzése szempontjából nagyon fontosak a közösségi kapcsolatok.
Geiszkopf Edit

Komló.

Vörsi Betlehem.

Disznóvágás.

Mánfa.
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