
2022. június 15-én egy olyan projekt 
alapkövét raktuk le a városközpontban, 
amely találóan példázza a közös célokért 
való tényleges összefogást, közös cselekvést. 
Mindazt, ami Sásdot az elmúlt időszakban 
egyre inkább jellemzi. Egy olyan projektét, 
ami történelmi jelentőségű lépés a város éle-
tében. Amelynek eredményeként valóban, 
arculatában is város lehet a városból, város 
az átutazó számára is, város a városlakónak 
is.

A Zöldváros-Piac beruházás sokkal, de 
sokkal többet jelent számunkra a projekt-
táblákon szereplő soroknál. Benne van a 
múlt minden emléke a Szoborkert melletti 
térről, jelentse az éppen egy fontos városi 
ünnepség, mint például a negyed százados 
városavató helyszínét, fi atalkorunk emléke-
zetes nyárestéit, sok-sok első találkozást, egy 
szerelem kezdetét, vagy éppen a 90-es évek 
elején induló vállalkozóink első bátor lépé-
seként nyitott üzletének helyét. De benne 
van a jelen kőkemény munkája, s a jövő re-
ménysége is. Hosszú út vezetett idáig. Még 
annál is hosszabb, mint a Dózsa utca, amit 
épp az alapkőletétel előtt adtunk át. A tör-
ténelem kerekei öt évvel ezelőtt kezdték írni 
a városközpont képét újrarajzoló projektet:

2017 késő nyarán, kora őszén nyújtott 
be pályázatot Sásd Város Önkormányzata 
a Baranya Megyei Önkormányzattal kon-

zorciumi együttműködésben a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Helyi 
gazdaságfejlesztés és Zöld város kialakítása 
felhívásaira – voltaképpen két projektről 
van tehát szó, egy ún. akcióterületen, ke-
vésbé szakszerűen, de nekünk, sásdiaknak 
annál szebben hangzóan: városunk szívé-
ben. A támogatói döntés 2018 júniusában 
és júliusában érkezett meg. A Városközpont 
megújítása című pályázatot illetően 214 
999 891 forintról, a Fedett piac megvaló-

sítása Sásdon című kiírás vonatkozásában 
pedig 149 977 548 forintról szólt.

Négy év telt el azóta. Négy év, amely 
alatt nem csupán a Dunán, de már a Ba-
ranya-csatornán is nagyon sok víz lefolyt. 
Gondoljunk csak bele, mekkorát fordult 
velünk azóta a világ! Az okokat, hogy miért 
kellett ennyi időt várni a startig, felesleges 
fi rtatni. Abban biztos vagyok, hogy min-
denki, akinek feladata volt ezzel a beruhá-
zással az adott körülmények és a legjobb tu-
dása szerint tett azért, hogy előrehaladjon, 
s valósággá váljon a Boa Árpád mérnök úr 
tervein megálmodott új városközpont. Ami 
tény: 2019 őszére, az új választási ciklus 
kezdetére a két projekttáblán kívül nem sok 
kézzelfogható eredményt mutathatott fel a 
beruházás. Sem elég pénz, sem kivitelező 
nem állt rendelkezésre.

Éppen ezért polgármesteri hivatalba 

lépésem napjától kiemelt projektként ke-
zeltem a kérdést: sokszorosan nehezített 
pályán, egy világjárvánnyal, annak minden 
negatív gazdasági hatásával a nyakunkban 
sem engedtem el, egy pillanatra sem. Nem 
is tehettem, hiszen sokan hittek benne. 
Hitt benne a megszületésénél is bábásko-
dó országgyűlési képviselőnk, Nagy Csaba, 
konzorciumi partnerünk, a megyei önkor-
mányzat elnöke, dr. Őri László, a minden-
napok működési nehézségeivel küzdő, de a 
fejlesztési terveket mindvégig egyhangúlag 
támogató sásdi képviselőtestület, végül de 
nem utolsósorban, s ahogy telt az idő ebben 
tényleg csak bízhattam, a sásdiak többsége 
is.

Voltak nehéz napok, talán kilátástalan-
nak tűnő pillanatok is, de sosem veszett el a 
hitünk a beruházás sikerében. A választáso-
kat követően újraterveztünk, új közbeszer-
zési szakértőt fogadtunk dr. Harci-Kovács 
Kolos ügyvéd úr személyében, s megpróbál-
tuk a lehetetlent: egy akkor már két éve álló 
projektbe életet lehelni, találni egy kivitele-
zőt, aki akarja s képes is rá, hogy a rendelke-
zésre álló forrásból megépítse mindazt, amit 
a terveken szerepelt. 

Időközben bezárt az ország, bezárt a vi-
lág, egyre inkább leállt a gazdaság, az ön-
kormányzati képviselő-testületek sem mű-
ködhettek, s úgy tűnt: nem fogunk tudni 
megbirkózni ennyi nehézséggel. Kezdő 
polgármesterként az első nagyobb pofon 
is e projekttel összefüggésben ért: sikerte-
len közbeszerzés, hosszú hónapok kemény 
munkája, kidobott, elvesztegetett idő, amit 
aztán újabb eredménytelen próbálkozás 
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követett. Már-már úgy tűnt, hogy nincs 
ember a Földön, aki ezt a beruházást a 
rendelkezésre álló forrásból megvalósítja. 
De három a magyar igazság, s ez itt is állt, 
harmadjára, 2021-ben már eredményes 
volt a közbeszerzési kiírásunk. Megvolt hát 
a nyertes kivitelező, a kaposvári székhelyű 
Investment Mérnöki és Fővállalkozó Kft., a 
startpisztoly mégsem dördülhetett el. Tud-
tuk, hiszen a nyertes vállalkozói ajánlatból 
egyértelműen kiderült, az évek nem teltek 
nyomtalanul: kőkeményen forráshiányos 
a projektünk. Majd’ 200 millió forint, az 
eredeti támogatási összeg több mint fele hi-
ányzott a megvalósításhoz. Így fordultunk 
rá a 2021-es év végére, amikor maximáli-
san bízva országgyűlési képviselőnk lobbi 
erejében, bízva, remélve a csodát is, közvet-
len kormányzati segítséget kértem. Egyedi 
kormánydöntésért folyamodtam a megva-
lósításhoz szükséges pénzügyi támogatást 
kérve. 

Míg a kérelem elbírálására vártunk, ta-
lán soha kockázatosabb, felelősségteljesebb 
döntést nem hozva lapot húztam 19-re: a 
Városházára hívtam a Hősök terei üzletsor 
vállalkozóit, és az önkormányzattal koráb-
ban kötött szerződéseiket felmondtam. 
Nem veszthettünk több időt, minden egyes 

nap súlyos százezrekkel, akár milliókkal 
drágította projektet. 2022 első hónapjaiban 
megindult hát a Hősök terei üzletek bon-
tása, az érintett vállalkozóknak kártalaní-
tást fizetett önkormányzatunk, s ők példás 
gyorsasággal és együttműködéssel találták 
meg átmeneti, ideiglenes működésük új 
helyszíneit városszerte, óriási áldozatot hoz-
va a közösség érdekében. Ezúton is hálásan 
köszönöm nekik az egész város nevében! 
Minden nap, de tényleg minden nap az-
zal keltem, feküdtem, hogy megnéztem a 

Magyar Közlönyt, vajon ott szerepel-e Sásd 
neve, megszületett-e a támogatói döntés.

Több mint három hónap telt el így; 
végül március 28-án késő este következhe-
tett a történelmi bejelentés: az 1207/2022. 
(III.28.) Korm.határozat alapján a város-
központot megújító projektünk többlettá-
mogatási igényét egyedi kormánydöntéssel 
jóváhagyták.

188 610 481 forint többletforrást nyer-
tünk így el, ami a korábbi 364 977 439 fo-
rinttal együtt immár biztosítja a Zöldváros-

Piac beruházás megvalósítását. Soha 
korábban nem volt példa ilyen döntésre 
Sásd történetében. Sikerült hát. Két és fél 
évvel a sásdiaknak tett ígéretemet követően, 
hogy városfejlesztési céljaink megvalósításá-
ért, ha kell, elmegyek a falig. El, amíg csak 
lehet. Legnagyobb vállalásunk, az új város-
központ kialakítása érdekében az építőipari 
áremelkedések miatt a lehető legmagasabb 
szintig kellett menni, de SIKERÜLT!

2022. május 6-án hatályba lépett a vál-
lalkozási szerződés, a kivitelező birtokba 

vette a munkaterületet. Innen számítva 300 
nap áll rendelkezésre, hogy befejezzük a be-
ruházást, amelynek eredményeként a 710 
négyzetméteres fedett piaccsarnok felépül. 
Ez egyben üzletházként is funkcionál, hi-
szen abban a piac eladótere, irodahelyiség, 
raktár és vizesblokkok mellett helyet kap-
nak a korábban itt működő, visszaköltöző 
üzletek is. A telek nyugati oldalán és északi 
nyúlványában parkolókat alakítunk ki. A 
piaccsarnok előtti tér sétányokkal, ülőpa-
dokkal, kis színpadtérrel, csobogóval, ülő-
felületekkel gazdagodik. Köztéri bútorként 
kerékpártárolókat, hulladékgyűjtőket tele-
pítünk.

A Zöldváros-Piac projekt lesz a korona 
városközpont megújítását célzó valameny-
nyi fejlesztésünkön. Átadtuk az új Dózsa 
utcát, a hivatalhoz és az uszodához vezető 
főutcánkat, ahol nyertes pályázatunknak 
köszönhetően őszre mindkét oldalán teljes 
hosszában új térköves járda épül, néhánytíz 
méterre innen elkészült a bölcsődénk, új vá-
rosközponti parkolót alakítottunk ki, járdát 
építettünk az óvoda biztonságos megközelí-
tése érdekében.

Csaknem fél milliárd forint összértékű 
TOP Pluszos nyertes pályázataink része-
ként a Hősök tere Szoborkert felőli része is 
megújulhat a következő években: fejlesztjük 
a közösségi, kulturális és a zöld infrastruk-
túrát is. Közben önerőből olyan sikeres kez-
deményezéseket indítunk, mint a hetente 
több száz nézőt vonzó Retro kertmozink itt 
szomszédságban.  Így lesz az álomból való-
ság, az egymásra épülő, tudatosan tervezett 
projektekből valódi városi arculata ottho-
nunknak. 

Folytatjuk, és soha nem adjuk fel, ígé-
rem. Köszönöm Mindenkinek, aki ebben 
támogat!

Dr. Jusztinger János
polgármester
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Az elmúlt két és fél évben szerencsére több alkalommal is volt 
lehetőségünk ünnepi pillanatokat közösen megélnünk, együtt 
örülni annak, hogy otthonunk, Sásd egy-egy újabb fejlesztéssel 
gyarapodott. Építettünk játszótereket, sportparkot, bölcsődét, 
településrészeket összekötő járdát, felújítottunk önkormányzati 
ingatlanokat, az intézményeink mindennapi működését meg-
könnyítő gépjármű-beszerzésekre kerítettünk sort, városszerte 
új utcabútorokat helyeztünk ki, a Paléi hegyre vezető dűlőt 
is leaszfaltoztuk, talán csak egy valami hiányzott mégis a sor-
ból: az ünnepélyes útátadás. Hiányzott bizony, pedig – hosz-
szú évtizedek adósságát törlesztve – a pandémia alatt – már sor 
került Sásdon komplett belterületi útfelújításra: a Petőfi utca 
újult meg teljes hosszában belügyminisztériumi támogatással, 
nyertes pályázatnak köszönhetően. A járványügyi intézkedé-
sek akkor nem tették lehetővé, hogy közösen ünnepeljük meg 
a sikeres projektet, de 2022. június 15-én végre már semmi 
nem akadályozta, hogy annak rendje és módja szerint adjuk át 
a sásdiak részére az egyik leghosszabb és legszélesebb belterületi 
utunkat, a Városházához vezető Dózsa György utcát.

Több mint 40 esztendeje élek Sásdon, de nagyon mélyen, 
évtizedekkel ezelőttre visszanyúlva kell kutakodnom az emléke-
imben ahhoz, hogy a mostanihoz akár csak hasonló jelentőségű 
útfelújítást említhessek. Rég volt, bizony. Látjuk, tapasztaljuk 
nap mint nap, hogy belterületi útjaink milyen állapotban van-
nak, szinte mindegyike aszfaltozásért kiált. Nem úgy tűnt, hogy 
éppen ez a világjárvánnyal, háborúval s az annak nyomán járó 
gazdasági válsággal sújtott időszak lesz az, amikor ezen a terü-
leten is előbbre léphetünk. Kevesebb adóbevétel, nagyságren-
dekkel költségesebb önkormányzati működés, szinte napi árak 
az építőiparban, ide értve az útépítéseket is. Persze a magunk 
szerény eszközeivel már a kezdetektől mindent megtettünk, 
hogy törlesszük az elmúlt évtizedek ránk maradt adósságát: a 
választásokat követően kátyúzógépet vásároltunk, s a legszük-
ségesebb feladatokat lehetőségeinkhez mérten folyamatosan 
végezzük vele.

Pályáztunk rendületlenül minden évben, hogy aztán 2021 
kora tavaszára próbálkozásainkat siker kísérje, és megtörténhes-
sen az első lépés: teljes hosszában újraaszfaltozott Petőfi utca a 
városközpontban. Mindig az első lépés a legnehezebb, mond-
ják, s talán ez közös dolgainkra is igaz. Még ugyanabban az 
évben, egy újabb, nagyobb, sokkal jelentősebb vállalásba fog-
tunk: a város tulajdonképpeni főutcájának, a Dózsa utcának a 

felújításába. Tudtuk, hogy kisebbfajta csodára lesz szükség, 7-8 
méter széles, majd’ fél kilométer hosszú út teljes aszfaltozása 
önerőből semmiképp sem megoldható, a város éves tartalékait 
önmagában meghaladó projekt. Pályázati forrásra volt szükség, 
olyan forrásra, amelyre minden település a legértékesebb kincs-
ként tekint, hiszen Sásdhoz hasonló cipőben jár tulajdonkép-
pen a legtöbb önkormányzat, ami az úthálózatot illeti. Igazi 
„lehetetlen küldetés”, megspékelve egy gazdasági világválsággal. 
De nem adhattuk alább. Nagy Csaba országgyűlési képvise-
lőnkkel jó egy évvel ezelőtt megkezdtük az egyeztetéseket, se-
gítő közbenjárását kértem, s innen már együtt bíztunk abban, 
hogy a Magyar Falu Program Sásd számára is elhozhatja a sikert 
egy olyan projekt megvalósulását, amiről korábban csak álmo-
dozhattunk.

De a csodák nem történnek maguktól. Mindig mindenért 
kőkeményen meg kell dolgozni. Hiába az alaposan előkészített, 
jól megírt pályázat, a takarékos önkormányzati gazdálkodás az 
esetlegesen szükséges önerőhöz, ha nincs eredményes pályázat. 
S bizony, bármennyire is hozzászoktattuk a sásdiakat az utóbbi 
időben a nyertes pályázatokhoz, a siker sosem garantált. A pá-
lyázati források végesek, az igények száma viszont végtelennek 
tűnik. Első körben el is maradt a csoda, az eredményhirdetés-
kor Sásd nem volt a nyertesek között. Nem adtuk fel, a tartalék-
lista reménysugara hónapokon át megmaradt számunkra, végül 
decemberben érkezett az egész város számára szóló karácsonyi 
ajándék: Sásd 40 millió forintot nyert el a Dózsa utca újraaszfal-
tozására a Magyar Falu Program támogatásának köszönhetően. 

A pályázati sikert gondos tervezés, a kivitelező kiválasztása, 
majd a mihamarabbi megvalósítás követte, hogy 2022 május 
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közepén megkezdődhessen a várva várt beruházás. A kivitelező 
gyors és profi munkát végzett, május 16-19. között egy újabb 
megvalósult álommal lettünk gazdagabbak. Hogy maradékta-
lanul elégedettek lehessünk, önkormányzatunk 10 millió forin-
tos önerőt is beletett a projektbe, így teljes hosszában készülhe-
tett el Sásd első igazi főutcája, amit már a felfestés is jelez. Soha 
korábban nem volt ilyen a településen.

Időközben más pályázati lehetőségeket is eredményesen 
megragadva, így a Belügyminisztérium önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejlesztések finanszírozását és a Magyar Falu 
Program anyagtámogatását felhasználva bebiztosítottuk, hogy 
a szükséges önerővel kiegészítve ne csupán az út, de a járda is 

mindkét oldalon megújul-
jon a Dózsa utcában. Eh-
hez 11,4 millió forintos 
BM-es és 5 millió forintos 
MFP-s pályázati forrást 
nyertünk el, önerőt pedig 
nagyságrendileg 9 millió 
forintot biztosítunk. Út 
és járda, ha jól számolok 
nagyjából 74 millió forint: 
a Sásd léptéket bizony je-
lentősen meghaladó ösz-
szeg. De nem állhatunk 
meg itt, hiszen sok feladat 
vár még ránk. Ősszel újra 

találkoznunk kell a Dózsa utcában, hogy átadjuk a megújult 
járdát és a Városháza előtti parkot.

Sok ember sok munkájának gyümölcse a június közepén át-
adott beruházás.

Köszönettel tartozom mindenkinek, aki munkájával bár-
mennyit is hozzátett ahhoz, hogy átvághassuk a szalagot. Hosz-
szú utat jártunk be, hogy elérjünk az első jelentősebb eredmé-
nyekig. Ez az útfelújítás, s az, hogy még ugyanazon a napon az 
utca másik végén egy újabb, az egész városképet meghatározó, 
a központot teljesen újrarajzoló projekt alapkövét tettük le, ek-
képpen szimbolikus jelentőségű is. 

Két és fél évvel ezelőtt léptünk rá erre az új, közös útra. Hogy 
ezt megtehettük, sok-sok támogatásra és mindenekelőtt egy 
irányba való indulásra volt szükség. Jó néhány állomást ma-
gunk mögött tudtunk már, talán még több vár ránk. Köszö-
nöm Mindenkinek, aki velünk tart!
Jó utat Mindannyiunknak!

Dr. Jusztinger János
polgármester

2022. június 11-én tartottuk Sásdon a Vállalkozók bálját, 
ahol köszönetet mondhattunk a helyi gazdasági élet szereplői-
nek, egyben átadtuk az Év Vállalkozója Díjat is. 

Sásd Város gazdasági életében nyújtott kiemelkedő gazdasági 
tevékenysége elismeréseként az Év Vállalkozója Díjat a képvise-
lő-testület egyhangú döntése alapján ezúttal az MTS Oldtimer 
Kft. –Körmendi Anett és Magyari János nyerte el. A cég ala-
pítójának, ügyvezetőjének és minden dolgozójának ezúton is 
szeretettel gratulálok a kitüntető címhez, kívánom, hogy az 
elmúlt évekhez hasonló sikeres és komoly vállalkozásfejlesztő 
beruházásokat megvalósító eredményeket hozzon az elkövetke-
ző időszak is számukra!

A vállalkozói szféra és az önkormányzati gazdálkodás min-
dig is ezer szálon kapcsolódott egymáshoz, ha jól működött az 
egyik, az segített a másiknak, de ebben a válságokkal sújtott, ki-
rajzolódó új világban még nagyobb szükségünk van egymásra. 

A településnek, az otthonunknak csak akkor lehetnek ko-
moly céljai, ha az itt működő vállalkozásainknak is jól megy, 
ha alkalmazkodni tudnak a megváltozott körülményekhez, ha 
olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek itt tartják, megtart-
ják a lakosságot Sásdon. Egyben iparűzési adójukkal biztosítják 
a város számára azt a gazdálkodási szabadságot, ami az egyre 
nehezebb körülmények között szó szerint életben tart minket. 

Mi ezt nem egy vacsorával és egy bállal hálálhatjuk meg, 
hanem azzal, hogy úgy végezzük a munkánkat, hogy igenis ér-
demes legyen vállalkozást folytatni itt, helyben is. Az ország, a 
világ gondja-bajától nem tudjuk függetleníteni magunkat, de 
kutya kötelességünk odafigyelni egymásra. 

Kívánom, hogy ez a jövőben még sokáig sikerüljön és jól 
működjön. Mindannyiunk közös érdeke. 

Dr. Jusztinger János
polgármester

Vállalkozók bálja
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Csocsóasztalt ajándékoztunk a sásdi általános iskolásoknak 
Nagy Csaba országgyűlési képviselő úrral. Egy fokkal jobbak 
voltunk az angoloknál, mert „csak” 4:1-re kapott ki a „polgár-
mesteri csatársorral megerősített” együttesünk. 

Lányok-fiúk, használjátok kedvetekre az új asztalt!
Dr. Jusztinger János

polgármester

Volt egy álmom: kertmozi Sásdon. Tavaly fillérekből megvalósítottuk, irodai pro-
jektorral, kölcsön eszközökkel, idén azonban újabb álom válik valóra.

Nyertes pályázatunknak köszönhetően 6 270 460 forintból fejleszthetjük kertmo-
zinkat:
• új, igazi moziélményt nyújtó kültéri projektor
• korszerű hangtechnika, keverővel, hangfalakkal
• új lejátszóeszköz
• új székek

várják Önöket hamarosan a sásdi kertmoziban!
Az első vetítés július elején várható. 

Dr. Jusztinger János
polgármester

Csocsóasztalt vittünk 
ajándékba 

Kertmozi Sásdon

A 2021. évi Sásdi Borverseny  
legeredményesebb szőlősgazdái: 

Peter Ronald - a „Legjobb rosé”

Meggyesi Gyula – a „Legjobb fehérbor” és 

Schelhammer Tibor – a „Legjobb vörösbor”  
és egyben a „Legeredményesebb borosgazda”  
címek tulajdonosai. 

Borverseny
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Húsvétváró új rendezvénnyel várta a sásdi és környék-
beli gyermekeket a Sásdi Közösségi Ház 2022. április 9-én.  
A Kreatív Lufi kezdeményezésére Hirdi-Tamás Kitti és csa-
pata egy vidám délutánnal mutatkozott be. A gyerekek örö-
mére volt zenés nyuszi nyitótánc ajándékokkal, a nagyon 
bátor kisfiúk szavaltak is a színpadon. Lehetett fotózkodni a 
nyuszival és a Mesezenekar interaktív műsora is szórakoztat-
ta a kicsiket.  A légvárral, kreatív asztallal, arcfestéssel, hajfo-
nással, csillámtetoválással, tojásdíszítéssel kiegészített délutá-
ni programon minden gyermek megtalálta a számára kedves 
elfoglaltságot és a családok egy tartalmas délutánt tölthettek 
el a nyuszival.

Bódog Vilmosné

Nyuszi Buli volt a Közösségi Házban
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Majális

Sásdi Túraklub

Április 30-án megtartottuk a közössé-
gi háznál az idei majálisunkat.  Az elő-
ző években sajnos csak autós felvonulás 
megtartására nyílt lehetőség. Ebben az 
évben végre valódi majális megrendezé-
sére nyílt lehetőség. Hála a Covid visz-
szaszorulásának. Az autós felvonulás idén 
is megtartásra került, immár hagyomány 
teremtő céllal és reméljük  a továbbiak-
ban  is megtartásra kerül,  mert töretlen a 
népszerűsége. 13:00-tól indult a felvonu-
lás a városházától és szinte az egész várost 
érintette. Sokan csak egy szakaszon tar-
tottak a felvonulókkal, még egészen ifjú 
résztvevő is akadt. 

A Közösségi háznál 14:30-kor vette 
kezdetét a műsor:  
Elsőként a Sásdi Levendula Klub Par-
ketta reccsentő tánccsoportja adott egy 
fergeteges műsort. Majd a Sásdi Deutsch 
Klub nyújtott át egy német dal csokrot a 
nagyérdeműnek. Ezután a Sásdi Hagyo-
mányőrző Tánccsoport roma táncai pör-
gették fel a hangulatot. A továbbiakban a 
Plié Rekreációs Sportegyesület  Ritmikus 
Gimnasztika  versenyzői mutatták be tu-
dásukat. A kis tornászokat a Sásdi Laka-
tos Judit Vegyeskar követte, mely a nép-

daloktól a kortárs előadókig nyúló széles 
repertoárral képviseltette magát és nyerte 
el a nézők tetszését. A kórus után a Sásdi 
óvoda Így tedd rá csoportja mutatott be 
népi játékokat és táncokat. Végül, de nem 
utolsósorban ezt a blokkot a Sásdi Álta-
lános Iskola Csérige csoportja zárta egy 
produkcióval, melyet szintén szívébe zárt 
a közönség. 17:00 órától a Somx Rock 
Band zenélt kiváló hangulatot teremtve. 
18:00-kor az est sztárvendége Mohamed 
Fatima lépett színpadra, aki közvetlensé-
gével mindenkit elbűvölt.  Azzal, hogy a 

gyermekeket felhívta magához a színpad-
ra és együtt énekelt, táncolt velük sokak-
nak szerzett felejthetetlen élményt.  Ez-
után újra a Somx Rock Band zenélt.  Az 
est egy hangulatos Retro Discoval zárult 
DJ Szepivel.

A rendezvény ideje alatt a gyermekek 
részére légvár, arcfestés, kézműves foglal-
kozás tette színesebbé a napot a Hegyháti 
Gyerekesély Program közreműködésével. 
Az italokról és a finom falatokról a Retro 
Büfé csapata gondoskodott.     

Ginder Tibor

2022.05.07-én került sor a túraklu-
bunk második túrájára a Lipalagi-erdőbe 
és a Tóth–forráshoz. Féltünk, hogy az 
időjárás ismét keresztül húzza a tervein-
ket, reggel még kicsit csepergett az eső. 
De az a 14 elszánt túrázó, aki megjelent 

a Sásdi vasútállomáson nem félt az idő-
járástól. Vonatpótló busszal indultunk 
Kishajmásra. Innen indultunk túránkra, 
elsőként a falu fölé magasodó dombot 
másztuk meg és megtekintettük az itt 
található Mézes-kút forrást és a domb te-

tején található keresztet.  A túrán voltak 
emberpróbáló szakaszok is, de igazából 
kellemes időben sétáltuk végig a távot. 
A Tóth–forrás valóban nagyon szép és 
hangulatos hely, itt irigykedve néztük a 
legfiatalabb túrázónkat, aki féktelenül 
és fáradhatatlanul futkározott és ugrált 
a meredélyeken. Kis pihenés, felfrissülés 
és persze étkezés után tanakodni kezd-
tünk, az idő ismét azzal fenyegetett, hogy 
esetleg megázhatunk, így döntést hoz-
tunk.  Szerencsére mindenki rugalmasan 
kezelte a túrát, így nem volt belőle baj, 
hogy a Tóth–forrásnál megváltoztattuk a 
túra útvonalát, a visszautat nem az ere-
deti terveknek megfelelően ugyanazon az 
úton tettük meg amin érkeztünk, hanem 
Kisbeszterce  érintésével  a Borod-pusz-
tai elágazáshoz mentünk. Innen busszal 
mentünk a godisai vasútállomásig. Itt 
szeretném megköszönni annak a buszso-
főrnek az emberségét külön is, aki látta, 
hogy kinn a sorompónál kicsiny, ám an-
nál fáradtabb csapatunk leszáll a buszról.  

Folyt. a 8. oldalon



Megvárt minket az állomásnál, bár nem kellett 
volna megtennie, nagyon köszönjük így ismeret-
lenül is! 

A túra közben együtt megbeszéltük a követ-
kező úti célt is, ami a Gödre szentmártoni Szily-
kastélytól a Csepegő-kő érintésével Szágy lett vol-
na.  De sajnos itt is közbe szólt az időjárás. 

Tehát már két elmaradt túránk van, amit min-
denképp pótolni szeretnénk, ha előbb nem, akkor 
az ősszel, de akkor mindenképp.  
Kellemes nyaralást! Kellemes nyarat mindenki-
nek!     
Mindenki gyűjtse az erőt, folytatódnak a túrák!!!

Ginder Tibor

Május 11-én  18:00-kor a Gellner Vegyeskereskedés parkolójában a  Petőfi 200  és a  Filharmónia Magyarország tá-
mogatásával a 5Spirit fúvósötös adott hangversenyt.  A hangversenyt a sásdi közönség által már ismert Theater wagen 
mobil színpadán adta a fúvósötös.  Csak reméltük, hogy zeneiskolánk korábbi igazgatója Szilágyi Lajos is részt vesz a 
hangversenyen, többen szívesen találkoztak volna vele, sajnos nem tudott eljönni. De a fúvósötös hozta a tőle megszokott 
minőséget nélküle is. 

Köszönjük!  
Ginder Tibor
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Petőfi Klub Koncert



2 év kihagyás után június első hetében újra megrendeztük 
a „Großmutters Küche” c. rendezvényünket.  Ezúttal is két 
részből állt ez a délutáni program. A színpadon folyt a kultu-
rális műsor, az üstökben pedig rotyogott a babgulyás és „prí”. 
A finom süteményekből túlkínálat volt, a vendégek inkább a 
hűsítő italokat fogyasztották ezen a forró nyári délutánon. A 
színpadon a sásdi óvodások, iskolások, a Deutschklub ének-
kara és zenekara mutatta be hangulatos műsorát. A Putler 
Zoli tánc tanítása fokozta a jó hangulatot a Hahner csoport 
programja előtt. Hahnerék műsora szép német dalokat, 
harmonika zenét, népi táncot és zenekari előadást tartalma-
zott. A gyermekek a szokásos csillámtetováláson, arcfestésen, 
lufihajtogatáson vehettek részt. 

Örvendetes, hogy ezzel a programmal is tettünk megint 
egy lépést német nemzetiségünk kulturális és gasztronómiai 
hagyományainak megőrzéséért.

Nach 2 Jahren konnten wir erneut unsere „ Großmutters 
Küche” Festival veranstalten.Diesmal bestand das Programm 
an diesem Nachmittag auch aus zwei Teilen. Auf der Bühne 
lief das kulturelle Programm, in den Kesseln brodelten die 
traditionelle Speisen, Bohnengulasch und die Prie. Von 
den feinen Kuchen war der Angebot zahlreich, von den 
Erfrischungsgetränken und Bier war die Anfrage groß an 
diesem heißen Sommernachmittag. Auf der Bühne stellten 
die Sásder Kinder aus dem Kindergarten, die Grundschüler, 
der Singkreis und die Kapelle des Deutschklubs ihr Programm 
vor .  Der Tanz mit Herrn Putler hat die Stimmung gesteigert 
vor dem Auftritt der Hahner-Gruppe. Ihr Programm enthielt 
schöne deutsche Melodien,Akkordeunmusik, Volkstanz und 
Volksmusik. Die Kinder konnten an Glimmertetovierung, 
Gesichtbemalen und Luftballonfaltung teilnehmen.

Erfreuend , dass wir mit diesem Programm wieder einen 
Schritt  zur Bewahrung der kulturellen und gastronomischen 
Traditionen unserer deutschen Nationalität gemacht haben.

Galambosné Wagner Éva
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Großmutters Küche

Folyt. a 10. oldalon
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2022. május 21-22-én rendezték meg Sásdon a II. 
Plié kupa ritmikus gimnasztika versenyt. A barátsá-
gos kupán közel 300 tornász mérhette össze tudását 
a két nap alatt. Ezúttal is az ország minden részéről 
érkeztek tornászok, összesen 15 hazai egyesületből.  A 
baranyai régiót a házigazdán kívül még  három má-
sik klub képviselte, mellettük érkeztek még csapatok 
a főváros környékéről, Komáromból, Zalaegerszegről, 
Székesfehérvárról, Velencéről, Paksról, Tolnáról és 
Kaposvárról is. Nagyon sok pozitív visszajelzés érke-
zett a résztvevő egyesületek részéről, de még az ügyele-
tes mentőorvosok is kiemelték a verseny jó hangulatát 
és magas színvonalát. Bízunk benne, hogy lesz még 
lehetőségünk hasonlóan sikeres rendezvények lebo-
nyolítására. Plié vonatkozású eredmények:
2014 : Kreiner Kíra 2. hely,  Sípos Hanna 3. hely,
2013:  Kulcsár Lejla 3. hely, Krudinszky Laura 6. hely,  
Bereknyei Hanna 13. hely, Dávid Hanna 14. hely,
2012:  Varga Szofi 6. hely, Magyari Fanni 7. hely,  
Császár Kinga 7. hely, Hammer Lara 14. hely,
2011:  Filótás Fanni 3. hely, Györei Zoé 5. hely, 
Krizsák Maja 2. hely,
2010:   Ambrus Réka 2. hely,  Bódis Blanka 3. hely, 
Horváth Réka  6. hely,
2009:  Barta  Johanna 1. hely,
Továbbá bemutató gyakorlatukkal sikeresen szerepel-
tek: Tamás Helga, Sebestyén Zselyke, Magyari Rebe-
ka,  Oroszi Zoé, Dömse Lilla, Kiszler Boróka, Hirdi 
Natali, Jäger Szabina, Kusz Tamara, Erdős Fanni, 
Kátai Katinka, Fanyar Bogáta, Tillamann Bíborka. 

Vörösvári Csenge

II. Plié kupa



Három éve kezdett festeni, s ma már 
a környéken nagyon sokan ismerik a 
sásdi Vajda Diána alkotásait, aki a helyi 
posta csapatát erősíti. A tájkép, a portré 
és a virágábrázolás az erőssége, de szeret 
kísérletezni, sőt akár megrendelésre is 
fest.

– Több mint huszonnégy éve vagyok 
postás, 1998. január 1-jén kezdtem 
itt Sásdon. Akkor kerültem a postá-
ra, amikor ideköltöztünk Sásdra az 
anyósomékhoz. A férjem is postás, az 
ő javaslatára lett belőlem is az – kezdi 
történetét Vajda Diánna, a sásdi posta 
rovatoló, kiosztó, leszámoló munkatár-
sa. –Tizenhét éven át kézbesítő voltam, 
így alkalmam nyílt házról házra megis-
merni a települést és az itt élőket is.

Mindig is szeretett rajzolni, azonban 
a festéstől még az általános iskolában el-
vették a kedvét. Ennek ellenére három 
éve mégis ecsetet ragadott, s az egyszerű 
időtöltésként indult hobbi hamar ko-
moly szeletet követelt magának az éle-
téből.

– A magam szórakoztatására csiná-
lom, nincsenek nagy ívű terveim a fes-
téssel. A férjem utazni szeret én pedig 
festeni, mindketten támogatjuk egymás 
hobbiját. Szinte mindennap festek egy-
két órát, ez kapcsol ki – avat be.

Vízfestékkel kezdett, az akrilra más-
fél éve tért át. Azóta csak ezzel a sű-
rűbb festékkel alkot, szeret kísérletezni, 
imádja keverni a különböző színeket, 

árnyalatokat. Így aztán talán nem vélet-
len, hogy a portrékon kívül tájképeket 
és virágokat fest a legszívesebben.

– Egy kép néha három óra alatt el-
készül, máskor akár két hétig is eltart, 
mire azt érzem, hogy megvagyok vele 
– mondja Diána. – Egyszerre csak egy 
festményen dolgozom. Minden ké-
pemet befejezem, ha nagyon nem tet-
szik, legfeljebb átfestem valami másra. 
Egyébként is spórolni kell az alapanyag-
okkal, a vászonnal, hiszen elég drága 
mulatság a festés, különösen, ha jobb 
eszközöket, például minőségi ecsetet 
használ az ember. Gyakran akrilkartont 
használok vászon helyett, ezt a megol-
dást azért is választottam, mert így ki-
sebb helyet foglalnak el a képek.

Persze a festményeinek a többsége 
nem marad meg a háznál. Rajta kí-
vül tizenketten dolgoznak a postán, s 
mindegyikük kapott már képet tőle. 
Jutott ajándékba rokonoknak, ismerő-
söknek, s mivel a közösségi oldalon is 
megmutatja a munkáit, ismeretlenek 
is kérnek belőlük. Önköltségen, vagyis 
az alapanyagok árán adja a képeit, sőt 
akár megrendelésre is megörökíti a kért 
témát.

– Nagyon sok amatőr festő van, az 
utóbbi években rendkívül népszerű lett 
ez a hobbi. Mindenki a saját útját jár-
ja, én például szándékosan nem akarok 
hivatalosan is tanulni, mert nem sze-
retnék kötött formákban gondolkodni. 
Úgy festek, ahogy nekem tetszik, persze 
így is vannak korlátok. A már Buda-
pesten élő felnőtt fiaim a legnagyobb 
kritikusaim, kíméletlenül elmondják 
egy-egy képről a véleményüket – teszi 
hozzá.

Sásdon mind ismertebbek a festmé-
nyei, bár hivatalosan csak szeptember-
ben fogja majd megmutatni őket egy 
akkor nyíló tárlaton, amely a helyi kul-
túrházban teszi közszemlére a telepü-
lésen élő alkotók munkáit. Lesz olyan 
képe is, amely az utcán, telefonfülke 
falán gyönyörködteti majd az arra járó-
kat.

– Akárhogy is alakul, a festés min-

dig csak hobbi marad számomra, hiszen 
elsősorban postás vagyok – fűzi hozzá. 
– Nagyon jól érzem itt magam a kol-
légáim között, akik mind támogatnak 
ebben a kedvtelésemben, és a képek, 
a színek csak közelebb hoztak minket 
egymáshoz.
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Színek bűvöletében alkot a sásdi postás 

 Sásd, 2022. június 27.

Lajos Márta
aktő.

Születtek:
• Szabó Annabella
• Scherdán Anna Valéria
• Kulcsár Bejke
• Borsányi Norman

Házasságot kötöttek:
• Tribulecz Judit  

és Zolnai Norbert
• Sugár Eszter és Orsós János
• Spengler Mónika  

és Nagy Csaba Rudolf
• Csordás Boglárka  

és Hoffmann Róbert
• Prech Noémi és Virth Patrik

Meghaltak:
• Mészáros Ferencné  

sz. Deli Margit
• Balog Erzsébet
• Bodnár László Endre
• Herke Lászlóné sz. Lingl Irén
• Bogdán Péterné  

sz. Sánta Erzsébet 
(Felsőegerszeg)

• Kiss Anna sz. Bodovics Anna
• Klesch Ernő
• Fenyvesi Jánosné  

sz. Balog Mária
• Nagy Csaba Rudolf
• Keresztes Sándor

Anyakönyvi 
események
2021. április 6-től  
2022. június 27-ig.



SÁSD és Vidéke 13

Március 31-én és ápri-
lis 1-én végzős diákjaink 
újra részt vettek a Ka-
landőrület elnevezésű, 24 
órás vetélkedőn, amely 
immáron 16. alkalommal 
került megrendezésre a 
Tolna Megyei SZC Vályi 
Péter Szakképző Iskola 
és Kollégium által. A fel-
adatok megoldása során a 

jó hangulatú vetélkedésnek erős csapatépítő jellege is volt, a 
gyerekek még a nem alvást is élvezték.

12. és 13. évfolyamos érettségizőink április 7-én, a Petőfi 
200 elnevezésű előadás keretében a Sásdi Általános Művelő-
dési Központ és Könyvtárba látogattak, ahol az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharcról beszélgettek. 

A jó idő közeledtével közös virágültetésbe fogtunk, a gye-
rekekkel közösen tanáraink is kivették részüket az iskola kör-
nyezetének szépítéséből.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság „Zsaru szelet” 
készítő versenyén vettünk részt.  Iskolánkat Baka Attila, Gás-
pár-Valter Ivett és Niedling Kinga cukrásztanulóink képvi-
selték. Az eredményhirdetésre április 14-én került sor. 

Április 29-én hagyományainkhoz méltón, idén végre újra 
az iskola falai közt rendezhettük meg ballagási ünnepélyün-

ket. A jó időnek köszönhetően 
végzős diákjaink az iskolaud-
varon búcsúzhattak diáktársa-
iktól, tanáraiktól és szüleiktől, 
rokonaiktól. A ballagó-kapu 
-amin keresztül átsétáltak 
a nagybetűs életbe- Hirdi-
Tamás Kitti keze munkáját 
dicséri. 

Májusban megkezdődtek 
az érettségi és szakmai írásbeli 
vizsgák, 26-27-én végzős sza-
kácsaink és pincéreink szak-
mai gyakorlati vizsgája zajlott. 
Június 1-2-án szakmai szóbeli 
vizsgák következtek, amelyek 
végén szakmás tanulóink örömmel vették át végzettségüket 
igazoló bizonyítványaikat. 

Június 9-10-én felnőtt szakács, cukrász és pincér tanuló-
ink csillogtatták meg szakmai tudásukat az új típusú szak-
képzés követelményeinek megfelelve. 

Június 15-én, műhelyiskolásaink gyakorlati vizsgájával zá-
rultak a tankonyha, cukrászműhely és tanétterem szokásos-
nál is mozgalmasabb hétköznapjai. 

A szorgalmi időszak a diákok számára június 17-én ért 
véget. Rendhagyó módon most nem csak egy tanévzáróval, 

Iskolánkban történt

Folyt. a 14. oldalon

A Zsaruszeleten jártunk.

11. évfolyamos pincéreink az  
osztályfőnökkel.

11. évfolyamos szakácsaink az osz-
tályfőnökkel és az igazgatónővel.

13. évfolyamos érettségizőink az 
osztályfőnökkel.

Érettségizőink a megmérettetés után.

Felnőtt cukrász büszkeségeink.
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hanem egy 10. évfolyamos projektzáró rendezvénnyel is bú-
csúztunk az idei tanévtől. 

Június 20-án valamennyi végzős tanulónk sikeres érettsé-
gi vizsgát tett, közülük négyen -Ignéczi Gergő, Nagy Cintia 
Renáta, Kovács Adrián, Burek Márton- vizsgabizottsági di-
cséretben is részesültek.

Június 27-én a falusi turizmus szolgáltató képzésünk is le-
zárult. A sikeres vizsga után 22 felnőtt kapott képesítő bizo-
nyítványt. 

Ezúton is szívből gratulálunk minden diákunknak a vizs-
gák során nyújtott teljesítményéhez.

A 2022/2023-as tanévünk képzési kínálatának ismét része 
lesz szeptembertől a Dobbantó-program, ahová az iskolai ta-
nulmányaikat megszakító tanulókat várjuk, és a Műhelyisko-
la az általános iskolát végzettek részére. 

Újra meghirdetett esti tagozatos képzéseink, melyekre 
nyár végéig várjuk az érdeklődők jelentkezését: 
• pincér, cukrász és szakács szakmák,
• falusi turizmus és szolgáltató.

Bővebb felvilágosításért figyeljék Facebook-oldalunkat, 
kérdéseikkel forduljanak hozzánk az alábbi elérhetőségen: 
titkarsag@sviki.hu

Minden kedves olvasónak, diákjainknak, kollégáinknak jó 
pihenést kívánunk a nyárra!

Felnőtt szakács büszkeségeink.

Műhelyiskolásaink vizsga utáni boldogságban.

Nappali tagozatos szakácsaink vizsga közben.Nappalis pincéreink sikeres vizsga után.

Felnőtt pincéreink vizsgamunka közben.Szakácsok lettünk!
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Pincér tanulónk vizsga közben flambíroz. Szépülünk.Projektzáró rendezvényünk fénypontja  
(Baka Attila és a grill).

STB Gála a Sásdi Általános Iskolában
2022. június 11-én – két év kihagyás után – ismét megrendezhettük hagyományos 

kulturális műsorunkat, melyen a jelenlegi sásdi tehetségek mutatkoztak be az érdek-
lődő közönségnek.

A színes programot a ritmikus sportgimnasztikában szép versenyeredményeket 
elérő lányok nyitották meg. A folytatásban magyar és német nyelvű versek, illetve 
táncos produkciók váltották egymást. Megemlékeztünk a pedagógusnapról is, verssel 
köszöntötték a tanárokat az ötödikes tanulók. A tanév végén járva az elsős diákok 
visszaemlékeztek, hogyan kerültek az óvodából az iskolába, rácsodálkoztak az őket 
ért élmények sokaságára. A 
vidám versek mellett látvá-
nyos elemeket felvonultató 
zenés-táncos jelenetek is sze-
repeltek. Láthattuk például 
a németes tanulók májusi 
táncát és méhecske táncát, 
a 3. évfolyam testnevelés ta-
gozatos diákjai Pomádé tán-
cát, valamint a negyedikes 
Csérige tánccsoport Limbó 
hintóját. Nagy sikert arattak 
a hetedik évfolyam tanulói 
a „Tánc evolúciója” című 
műsorszámmal, melyben a 
pedagógusokat is felkérték 
egy táncra. 

A jó hangulatú műsort a 
8. osztályosok koszorúcska 
tánca zárta.

STB Gála.
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Ismét eltelt egy tanév, és a mai napon 
búcsút vettünk iskolánk 26 nyolcadikos 
tanulójától. Elköszönt a 8. a osztály, osz-
tályfőnöke Szabó László volt, és elbúcsú-
zott a 8. b osztály, osztályfőnöke Kisné 
Király Mariann. A ballagáson jutalmaz-
tuk az évfolyam néhány kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó tanulóját:
– PRICZ LÁSZLÓ MÁTYÁS nyolc éven 
át nyújtott kimagasló teljesítményéért, 
valamint az Alapműveleti megyei mate-
matikaversenyen idén elért 2. helyezésé-
ért emlékplakettet, oklevelet és jutalomkönyvet kapott. Pél-
daértékű magatartásáért, szorgalmáért, segítőkészségéért, és az 
asztalitenisz sportágban elért kiváló eredményeiért ő vehette 
át dr. Jusztinger János polgármester úrtól a Sásd város kiváló 
tanulója kitüntető oklevelet, és az ezzel járó ajándékot.
– BALOGH TAMÁS jeles tanulmányi eredményéért okle-
velet, az Alapműveleti megyei matematikaversenyen elért 3. 
helyezéséért könyvjutalmat kapott.

Június 8-án tartottuk hagyományosnak mondható diákna-
punkat, melyen 16 állomásból álló akadályversenyen vehettek 
részt tanulóink. A „meglepetés” állomáson a szülői munkakö-
zösség tagjai lelkesen sütötték a gofrit a gyerekeknek. Köszönjük 
nekik! 

A versenyen külön pontoztuk az alsós és a felsős osztályo-
kat. A megmérettetést végül a 3.a és a 8.b osztály nyerte, míg 
a vándorserleg a magasabb pontszámot elért 8.b osztályhoz ke-
rült. Senki nem maradt azonban ajándék nélkül, mert a szülői 
munkaközösség jóvoltából mindenki kapott egy kis édességet 
gyereknapra. 

Az osztályok közötti tisztasági verseny eredményhirdetésére is 
ma került sor. Az egész tanévben zajló versengést alsóban az 1.b, 
felsőben a 7.b osztály nyerte meg. Jutalmuk egy-egy torta volt.

Összességében elmondhatjuk, hogy az egész gyereksereg na-
gyon jól érezte magát ezen a napon. Ez az eredményhirdetéskor 
tapasztalható ovációkból is kiderült. Köszönjük a szervezést a 
diákönkormányzatnak, a szülői munkaközösségnek és minden 
segítőnek!

2022. április 22-én, pénteken rendezték meg Mind-
szentgodisán a költészet napi szavalóversenyt, melyen a 
következő tanulók értek el szép eredményeket:
Ács Kata 1.a- 3. helyezés, 
Kótai Gréta 2.b- 1. helyezés,
Porubcsánszki Alexandra 2.b- 3. helyezés, 
Schmidt Dorina 3.b- 3. helyezés, 
Hirdi Barnabás 4.a- 1. helyezés, 
Czétényi Gergő 4.a- 3. helyezés. 
Felkészítő tanárok: Szabóné Lovász Ágnes,  
Szabóné Latyák Gabriella, Mozsgai Vilma, Pintér 
Gáborné.
Szeretettel gratulálunk tanítványainknak!

– Jeles tanulmányi eredményéért oklevelet vehetett át 
JÓZING FANNI.
– KULCSÁR MARTIN KEVIN az Alapműveleti megyei ma-
tematikaverseny 4. helyezéséért oklevelet kapott.
Az iskolánk hagyományaihoz méltó ballagást a 7. évfo-
lyam rendezte osztályfőnökeik segítségével, a dekoráció dr. 
Kajdonné Daczi Erika irányításával és a szülők közreműkö-
désével készült el. Köszönjük az iskola minden dolgozójának 
munkáját, ballagó nyolcadikosainknak pedig további sikeres 
éveket kívánunk.

Ballagás

Diáknap Szavalóverseny 
Mindszentgodisán
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A Sásdi Általános Iskola legeredményesebb tanulói a 2021/2022-es tanévben
Kitűnő bizonyítványért 
könyvjutalomban és  
oklevélben részesült:

Jeles bizonyítványért  
oklevélben részesült:

Megyei versenyeredményért, kimagasló  
teljesítményért jutalomban részesült:

1.a Guth Dorina
Marton Léna Anna
Máté Léna
Zima Léna
Varga Áron
Varga Máté

Sipos Hanna
Selindi Lilla Gabriella
Virth Annabella
Szalai Ágnes

1.b Csala Levente
Hörnyéki Ramóna
Kovács Luca
Lukács Mátyás
Vágvölgyi Ámon Vajk
Váradi Abigél

Kusz Tamara
Vörös Maya Victoria

2.a -------- Pápai Kamilla
2.b Gáspár Gergő

Kótai Gréta
Szijártó Boróka
Varga Máté

Dávid Hanna
Kis Erik Norbert
Nagy Márió Patrik
Orsós Regina

3.a Fehér Dóra
Karmacsi Lotti
Kázmér Kristóf
Németh Hanna Katalin
Tóth Anna

Babai Tifani Kimberli
Bogdán Dorina
Dömse Réka
Szalai Dorottya
Varga Eszter

3.b Szivák Panka Anita Bödör Alexandra Odett
Farkas Fanni
Orsós Tifani Barbara
Szőlősi Áron
Vámosi Karolina Alexandra
Váradi Olivér

4.a Korom Patrik
Fehér Adrienn
Czétényi Gergő
Putler Barna

Schmelczer Hanna
Ragoncsa Hanna Luca
Baksa Kinga
Orbán Bence

Fehér Adrienn az Alapműveleti megyei 
matematikaversenyen a 4. évfolyamosok között 
elért 1. helyéért könyjutalomban  
részesült.
Czétényi Gergő és Orbán Bence az 
Alapműveleti megyei matematikaverseny  
4.évfolyamosok között elért 8.helyezésért  
oklevelet kapott.
A matematika versenyre Benkéné Ács Ágnes 
készítette fel a tanulókat.
Ragoncsa Hanna Luca a német nyelv tanulásá-
ban nyújtott szorgalmáért a sásdi német nemze-
tiségi önkormányzat ajándékát kapta. 

4.b Dömse Alíz
Magyari Fanni
Hirt Csenge Mária
Pricz Péter Levente
Papp Szabolcs

Hammer Lara
Hercogh Soma

5.a Szabó Noel Dömse Ádám
Máté Liliána
Máté Zalán

5.b Tétényi Izabella
6.a ------ -----
6.b Hir Lilla Óvári Patrik oklevelet kapott 

az Alapműveleti megyei matematikaversenyen 
a 6. évfolyamosok között elért 8. helyéért.
Bódis Blanka Lilien oklevelet kapott 
az Alapműveleti megyei matematikaversenyen 
a 6. évfolyamosok között elért 10. helyéért.
A matematika versenyre Rubint Ildikó készítette 
fel a tanulókat.
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7.a
Zima Patrik

Zima Patrik könyvjutalomban részesült a 
Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási 
verseny megyei fordulóján elért 3.helyezésért
A versenyre Vassné Szili Anikó készítette fel a 
tanulót.
Patrik a német nyelv tanulásában nyújtott szor-
galmáért a sásdi német nemzetiségi önkormány-
zat ajándékát kapta. 

7.b Deák Jázmin Deák Jázmin kimagasló diákönkormányzati 
munkájáért könyvjutalomban, az
Alapműveleti megyei matematikaversenyen 
a 7. évfolyamosok között elért 8. helyezésért 
oklevélben részesült.
Dömse Boglárka könyvjutalomban részesült az 
Alapműveleti megyei matematika versenyen a 
7. évfolyamosok között elért 3. helyezésért.
A matematika versenyre Rubint Ildikó készítette 
fel a tanulókat.

8.a ----- ------
8.b Pricz László Mátyás Balogh Tamás

Józing Fanni
Pricz László Mátyás a város legjobb  
tanulójának járó ajándékot vehetett át Sásd 
város polgármes-terétől dr. Jusztinger Jánostól.
Valamint könyvjutalomban részesült az  
Alapműveleti megyei matematika versenyen 
8.évfolyamosok között elért 2.helyezésért.
Balogh Tamás könyvjutalomban részesült az 
Alapműveleti megyei matematikaversenyen a 8. 
évfolyamosok között elért 3.helyezésért.
Kulcsár Martin Kevin oklevélben részesült az 
Alapműveleti megyei matematika versenyen a 
8.é vfolyamosok között elért 4.helyezésért.
A versenyre  Kisné Király Mariann készítette 
fel a tanulókat.

,,A 2021-2022-es tanévet ezennel bezárom”
Így fejezte be Kovács Lilla igazgatónő a 

Sásdi Általános Iskola tanévzáró ünnepé-
lyén június 17-én mondott beszédét.

A vidám tanévzáró műsorban verset 
mondtak: Schmidt Dorina (3.b), Ács 
Kata, Sipos Hanna, Szalai Ágnes (1.a), 
táncoltak a 3. évfolyam emelt szintű 
tesisei és az 1-2. évfolyam németes ,,mé-
hecskéi”.

Az ünnepség fényét mindig a jutal-
mazottak adják, akik a kitűnő bizonyít-
ványért könyvet és oklevelet, a jeles ered-
ményért oklevelet kaptak.

Iskolánk tanári kara egy kiváló kollé-
gától búcsúzott, Kisné Király Mariann 
matematika- fizika- informatika szakos 
tanárnő köszönt el bizonytalan időre a ta-
nári pályától óriási űrt hagyva maga után.

Kocsisné Walter Ilona volt iskolaigaz-
gató, jelenleg a Szigetvári Tankerületi 

Központ sásdi irodavezetője jól megérde-
melt nyugdíjas éveit kezdi, ez alkalomból 
köszöntötte az igazgatónő.

Minden kisdiáknak és tanítónak, ta-

nárnak boldog, élményekben gazdag 
szünidőt, a szülőknek sok értékes együtt 
töltött napot kíván: a Sásdi Általános Is-
kola.
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Koszorúcska és jótékonysági bál
Hosszú évek után idén újra részt vet-

tek búcsúzó nyolcadikosaink a táncis-
kolán. Ennek zárásaként május 20-án a 
Koszorúcska bálon mutatták be tánctu-
dásukat a népes közönségnek. Köszön-
jük Szabó László tanár úrnak a felké-
szítést, dr. Kajdonné Daczi Erikának a 
dekorációt.
2020 után végre ismét jótékonysági bá-
lon mulathattunk. Köszönjük a rendez-
vény megszervezését a szülői munkakö-
zösségnek és támogatóinknak:
Ácsné Ferenczi Tímea
Adamkó Apartmanház  
Adamkó Boldizsár
Ázsia áruház
Bálint-Orbán Ágota
Balogh Dorina
Barnád Kft.
Buzási László
Carlo Pizzéria Harmath Károly
Csőke Viktória
Deák Attila
Deák Gabriella
Deák Veronika
Dr. Hevesi Éva
Dr. Jusztinger János
Dr. Kajdon Béla
Dr. Máté Mária
Dr. Pernekker Árpádné
Dusnoki Anita
ENPA-MEAT Kft.
Felsőegerszeg Önkormányzata
Ferencsics Istvánné
Friss pékség
Gálné Banizs Gabriella
Gazdag Nikolett
Gerber Optika
Gota Dekor Rácz Ágota
Gyenes-Jónás Zoltán
Hegyhát Agro Kft.
Hengerics Gáborné
Hercogh Mariann
Hideg Ákos
Hideg Klíma
Hipp Mónika
Hirdi-Miklós Eszter
Hirdi-Tamás Kitti

Hirt Roland
Horváth Renáta
Jägerné Gyurka Anikó
Karmacsi-Salamon Ágnes
Kázmérné Hatvani Anikó
Kis Norbert
Kovács Lilla
Kuhl Csaba
Lóki Lajosné
Lukácsné Hrotkó Zita
Maksay Zsuzsanna
Markó Árpádné
Markó Csilla
Maros Ernő
Máté Krisztián
Mecsekerdő Zrt.
Meggyesi Mónika
Meggyesiné Hegedüs Mária
Merk Zsolt
Mindennapi ABC
Mini Agro Kótai Róbert
MTS Oldtimer Kft. – Magyari János
OTP Bank Sásdi Fiókja
Palé Község Önkormányzata
Papp Melinda
Partner Pékség
Pataki Andrea
Puchner Kastély
Rabb Győzőné
RAGT Vetőmag Vicze Zsolt
Réfi Béla
Retro Büfé Komáromi Zoltán
Sárközi Zsolt

Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és  
Művelődési Központ dolgozói
Sásdi Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat
Simó Bernadett
Sipos Petra
Somogyvári Gumiszerviz
Suli-Módi
Szabó Tamás
Szabóné Latyák Gabriella
Székely Szilárd
Szemes Csaba
Takarékbank
Tamás Kft.
Tétényi Zoltánné
Ti-Ed Pozsgai Kereskedés
Tom Market
Tormási Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat
Tormási Német Nemzetiségi  
Önkormányzat
Tóth Anita
Urvald Péter
Vajda Rita
Varga Trans Kft. Varga Krisztián
Vass Béla
Vassné Szili Anikó
Vázsnok Község Önkormányzata
Végh Jenő
Végh Zoltán
Viktória fodrászat Tóth Viktória
Zimáné Pintér Zsuzsanna
Zitax Könyvelőiroda Markó Zita



Óvodánkban hosszú évek óta hagyo-
mány, hogy május utolsó hétvégéjén 
megtartjuk a gyermeknappal egybekötött 
majálist. A COVID-járvány miatt sajnos 
három évet kellett várni, hogy újra együtt 
ünnepelhessünk. Családi rendezvényünk-
re hagyományosan hivatalosak az óvodá-
ba és bölcsődébe beiratkozó gyermekek és 
szüleik is. 

Az idei évben az időjárási viszonyok 
miatt június 11-re kellett áttenni a két 
héttel korábbra tervezett eseményt, ez 
azonban a résztvevők lelkesedésének és 
jókedvének nem vetett gátat. A napot a 
gyermekek népi játékos májusfa-kitán-
colással indították, mely után számos 
program közül választhattak. Volt légvár, 
állatsimogató, arcfestés, csillámtetová-
lás, kézműves asztal, hajfonás, lufifújás, 
tűzoltó- és rendőrautó, de a résztvevők 
megtekinthettek egy bábelőadást is, a 
mozgékonyabbak pedig próbára tehették 
magukat a KRESZ- vagy az akadálypá-
lyán. A játékban megfáradt gyermekeket 
a büfében szendvicsekkel, palacsintával, 
süteményekkel, üdítővel várták, valamint 
megkóstolhatták Dia néni langallóját, hű-
sítőként pedig fagylaltozhattak is egyet.

Ez a remek nap azonban nem valósul-
hatott volna meg támogatóink, segítőink 
nélkül.

Köszönetet szeretnénk mondani vá-
rosunk polgármesterének, Dr. Jusztinger 
Jánosnak a légvár, a Gyerekesély Prog-
ram dolgozóinak a kreatív tevékenység, 
a Rendőrségnek és a Katasztrófavédelem-
nek a szolgálati járművek biztosításáért. 
Hirdi-Tamás Kittinek a hajfonatokért, 
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STB-Túra
Az idei tanév végén – két év kihagyás 

után- újra útnak indultak a sásdi diákok, 
hogy bebarangolják a hegyháti térséget. 
A közel 20 km-es túraútvonalat – Sásd, 
Oroszló, Varga, Felsőegerszeg, Vázsnok, 
Sásd - 200 diákunk és a szülők egy lelkes 
csapata tette meg. Köszönjük Oroszló, 
Varga, Felsőegerszeg, Vázsnok községek 
polgármestereinek, a program lebonyo-
lításához nyújtott segítő támogatását. 

Három év kihagyás után újra óvodai majális!



Sebőkné Pinczés Andreának és a 
Sásdi Vendéglátóipari Szakközép-
iskolának a humán támogatásért, 
Bagi Zsuzsinak az arcfestést, Sán-
dor Boginak a kisállatsimogatást, 
Bencze Andreának a májusfa kitán-
colást és a tombola fődíjának bizto-
sításáért.  Óvodánkba járó gyerme-
kek szüleinek köszönjük a tombola 
és zsákbamacska nyeremények fel-
ajánlását, szülői munkaközösségünk 
tagjainak egész napos munkáját, 
mellyel folyamatosan biztosították 
az étel és ital kiszolgálását. Köszö-
net, az dajkáinknak munkájukért és 
a palacsintasütésért, óvodapedagógusainknak az egész napos munkáért, minden óvodai dolgozónak, hogy biztosította a nap zökke-
nőmentes lebonyolítását, valamint a vezetőségének, hogy lehetővé tették, hogy megvalósulhasson ez a nap.

Lukácsné Hrotkó Zita
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Hívogat az iskola, kapuját kitárja…
Ismét eltelt egy nevelési év, ismét eljött a búcsúzás ideje. Ilyenkor egyik szemünk sír, a másik pedig nevet. Sírunk, hiszen 

3-4 együtt eltöltött év után el kell engednünk a kicsik kezét, és nevet, mert tudjuk, hogy kinőtték az óvodát és eljött az ideje, 
hogy új kalandok után nézzenek gyermekeink.

2022. június 10-én délután 32 ünneplőbe öltözött kisgyermek köszönt el a Sásdi ÁMK Óvodájától. Idén harmadik éve 
tartjuk közösen, az óvoda összes iskolába készülő gyermekével a ballagási ünnepséget. Méltó befejezése ez óvodai életüknek, 
hiszen a gyermekek, felkészülten, felhőtlen jókedvvel vettek részt az utolsó közös játékban a résztvevő családtagok és vendégek 
örömére.

A ballagást Gálné Banizs Gabriella nyitotta meg, ahol először köszöntötte a megjelentek között többek között dr. Jusztinger 
János polgármester urat, Pintér Gábor alpolgármester urat, Kovács Lillát, az általános iskola igazgatónőjét, valamint a leendő 
osztályfőnököket is.

A köszöntés után a gyerekek közös játéka és tánca következett, majd versekkel, dalokkal búcsúztak el a mesevilágtól.
Egy újabb mérföldkő ez a gyermekek életében, szeptembertől már iskolások lesznek, megkezdik a nagybetűs életet. Ehhez 

kíván minden óvó néni és dadus néni sok sikert, kitartást és türelmet a gyerekeknek és szüleiknek.
De még előttünk van a nyári szünet, kívánjuk, hogy legyen vidám és élményekben gazdag mindenkinek! 
Ehhez igyekeztünk hozzájárulni, hiszen egy utolsó közös kirándulásra invitáltuk a ballagó nagycsoportosainkat. Keserű 

Péter anyagi segítségének jóvoltából ingyen ellátogathattak a pécsi állatkertbe, ahova városunk és a szomszédos települések 
kisbuszaival juthattak el. Ezúton is köszönjük a támogatást, a felejthetetlen élményt!
Gyerekek, szeretettel gondolunk Rátok!

Ballagó nagycsoportosaink névsora:
1. Andics Attila
2. Balázs Larion Flávió
3. Balogh Benett
4. Balogh Patrik
5. Bátori Dominic Dániel
6. Dömse Lilla
7. Horváth Balázs
8. Jäger Szabina
9. Kichler Léna Alina
10. Király Benjámin
11. Kovács Klaudia Pamela
12. Sós Panna
13. Szabó Botond Balázs
14. Visnyei Ádám
15. Juhász László István
16. Fehér Barnabás Folyt. a 22. oldalon
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17. Gáspár Milán
18. Haraszin Áron Ferenc
19. Hirdi Natali
20. Illés Adrienn
21. Löffler Máté
22. Magyari Rebeka
23. Székely András
24. Szivák Luca Kata
25. Tamás Helga
26. Bakk Krisztina
27. Kótai Csenge
28. Kulcsár Csaba Krisztofer
29. Nyári Zétény
30. Szekrényesi Miléna
31. Varga Benett
32. Buzás Martin Mátyás

Schmidtné Fenyvesi Gyöngyi

Méltó elismerés 40 év szolgálatban eltöltött időért
„40 év több mint egy emberöltő: ennyi idő alatt ovisból 

kisiskolás, majd felnőtt, középkorú ember válik. 40 év mun-
kája becsülendő, 40 évet egy intézményben tölteni még in-
kább tiszteletet érdemel, a legfiatalabb generációt 40 éven át 
nevelni pedig olyan teljesítmény, amely előtt kevesek a sza-
vak, csak a legőszintébb tisztelet marad.

Kedves Anikó néni, kedves Zsuzsa néni! A város nevében 
hálás szívvel mondok köszönetet munkájukért, azért, hogy 
sásdi gyermekek generációit - köztük engem is - indították 
útnak. Olyan útravalóval, amelyre bizton támaszkodhatnak, 
sodorja őket akárhová is az élet. A kitüntetéshez ezúton is 
gratulálva kívánok örömteli, tartalmas nyugdíjas éveket!” 

Ezekkel a kedves gondolatokkal köszöntötte városunk pol-
gármestere, Dr. Jusztinger János óvodánk két ünnepelt, nyug-
díjas óvodapedagógusát azon alkalomból, hogy átnyújtottuk 
az Emberi Erőforrások Minisztere által a sásdi gyermekek 
oktatása-nevelése érdekében 40 éven át végzett kiemelkedő 
munkájuk elismeréseként adományozott Pedagógus Szolgá-
lati Emlékérmeket.

Az idei évben ennek az elismerésnek az átadására a nagy-
csoportos óvodások ballagása adott méltó ünnepi keretet. 
Ezekkel a gondolatokkal köszöntöttem Vácziné Lakatos Ani-
kót, Anikó óvó nénit és Csiba Ernő Ferencnét, Zsuzsa óvó 
nénit az ünnepi alkalomból:

„Ez a nap más mint a többi, ezt te is jól tudod.
Másként kelt fel reggel a nap, és másként jár a hold.
Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk,
ajándékul fogadd el vidám kis dalunk.”

Igen ez a nap tényleg más, tőletek más. És még valakik-
től. Kedves vendégeink engedjék, engedjétek meg, hogy most 

számunkra két nagyon fontos és kedves óvónénihez forduljak, 
hozzájuk szóljak. Egy ünnepélye és fontos alkalmat, napot ke-
restünk kollégáimmal, hogy egy kedves feladatunknak eleget 
tegyünk. A mai napra esett a választásunk, hisz a mai nap 
fontos, meghitt, ünnepélyes. Zsuzsa néni Anikó néni kérlek 
benneteket lépjetek kicsit közelebb.

Kedves Zsuzsa néni és Anikó néni! Már másfél éve el-
köszöntünk egymástól, de nem búcsúztunk el tőletek, hisz 
mindennapjaink részei vagytok a mai napig. A most elballagó 
nagyokat még ti vártátok kiscsoportba, ti segítettetek meg-
szokni az óvodát, számukra megkönnyíteni az elválást. Sze-
metek előtt növekedtek és azt gondolom szerencsések, hogy 
majdnem végig velük is voltatok, pedig már a 40 év hivatás 
utáni megérdemelt nyugdíjas éveiteket kezdtétek meg. Még-
is első hívó szavunkra jöttetek és folytattátok mintha semmi 
nem történt volna. Most ezt szeretnénk megköszönni méltó 
módon. 40 év szeretetét, emlékét gyermekek és szüleik gon-
dolatát továbbítom most nektek:

Köszönjük a rengeteg ölelést, bíztatást, könnyek letörlését, 
élményt, mesét türelmet, gondoskodást.

Felkérem Dr Jusztinger Jánost és Rillné Bukovics Valériát, 
hogy közösen adjuk át Csiba Ernőné Zsuzsa néni és Vácziné 
Lakatos Anikó néni részére 40 év szolgálati idejüknek méltó 
elismeréseként a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet megkö-
szönve munkájukat melyet a gyermektisztelet, gyermekszere-
tet és hivatástudat kísért végig.

Szeretettel gratulálunk az elismeréshez, és kívánunk boldog 
nyugdíjas éveket!

Gálné Banizs Gabriella
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Szakmai életút

Vácziné Lakatos Anikó
Óvodapedagógusként mindig törekedtem arra, hogy megálljam helyemet a munkám so-

rán. A gyermekszeretet mellett, mindig igyekeztem a gyerekek csillogó szemeire, kíváncsi 
tekintetére alapozva bevezetni őket a körülöttük lévő világ megtapasztaltatásába, megis-
mertetésébe. Arra törekedtem, hogy mindezt a lehető legjátékosabban, az ő fejlettségüknek 
megfelelően tudjam végezni. Épp ezért folyamatos célom volt szakmai ismereteim bővítése, 
a korszerű módszerek és technikák megismerése és alkalmazása, hogy munkámat minél ered-
ményesebben végezhessem.

1980 óta dolgoztam óvodapedagógusként. Ebben az évben végeztem a Janus Pannonius 
Óvónőképző Szakközépiskolában Pécsen.  Első munkahelyem egy kis faluban, Baranyajenőn 
volt, ahol egy vegyes életkorú, egy csoportos óvodában dolgozhattam. Szerettem itt lenni 
annak ellenére, hogy nagyon vegyes volt a gyerekek összetétele nemcsak az életkor, hanem a 

származás szerint is, itt ugyanis viszonylag sok roma származású kisgyerek volt. Kezdőként nem volt könnyű megszokni ezt 
a nagyon vegyes csoportot. A kis falvak sajátossága, hogy egy óvónénit mindenki ismer. Ennek megfelelően igyekeztem a 
falu lakóival is jó kapcsolatot kialakítani, függetlenül attól, hogy hogy volt e óvodás gyermeke vagy sem, hiszen voltak olyan 
rendezvények ahol mindenkivel találkozhattam. Az itt töltött évek alatt végeztem el levelező tagozaton a főiskolai képzést 
a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben. Mindig is nagy hangsúlyt fektettem a szakmai fejlődésemre. A főiskola mellett más 
képzéseket, tanfolyamokat is végeztem a lehetőségeket kihasználva. 1992-ben áthelyezéssel mentem Sásdra dolgozni, és 
nyugdíjas éveim eléréséig itt dolgoztam, sőt tovább is maradtam és nyugdíj mellett, részmunkaidőben ma is dolgozom.  
Csoportjaim itt is végig vagy részben osztott, vagy osztatlan csoportok voltak, így az idők során elég nagy tapasztalatra 
tettem szert differenciálás területén. Sásdon töltött éveim alatt szereztem meg második diplomámat és szakvizsgámat a 
Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar Pécsi kihelyezett tagozatán, fejlesztő óvodapedagógus 
szakirányon. Fejlesztőpedagógusi munkát kezdetben az óvoda minden csoportjában végeztem az 1-1 területen lassabban 
fejlődő gyermekeknél, majd a helyi Szakszolgálat megalakulása után már csak saját csoportomban.

Nem csak fejlesztősként tevékenykedtem intézményünkben, hanem folyamatosan tagja voltam az intézményi munka-
közösségeknek is. Részt vettem az ünnepszervező, majd később a szemléltető eszközkészítő csoport munkájában is. 2002-
2009-ig én láttam el a munkaközösség vezetői feladatot is. Ezen időszak alatt olyan dolgokkal foglalkoztunk, mint a Helyi 
Óvodai program átírása, az egyéni fejlesztési dokumentumok vezetésének átalakítása, a gyerekek kézügyességének és kre-
ativitásának fejlesztése újszerű ábrázolási technikák bevezetésével, vagy a zenei játékos képességfejlesztés lehetőségeinek 
feldolgozása. Munkánk eredményeként az aktuális feladatok kidolgozása, megvalósítása során elértük kitűzött céljainkat, 
összekovácsolódott és szakmailag is fejlődött kollektívánk. 

A másik feladat, amit elláttam intézményünkben, az óvoda – iskola összekötői felada-
ta. Ezen belül szerveztem a tanítónénikkel való kapcsolattartást. Minden évben közös érte-
kezletet tartottunk az elsős tanítónénikkel, ahol beszámoltak volt nagycsoportosaink iskolai 
beilleszkedéséről, arról, hogy hogyan veszik az első akadályokat. Látogattuk a gyerekeket az 
iskolában tanítási órán, illetve az iskola tartott az aktuális nagycsoportosoknak iskolacsaloga-
tó programokat, aminek szervezésében segítettem. 

Rendszeresen részt vettem, feladatot vállaltam, az intézményben, vagy a városi szintű 
programokban, rendezvényekben. Szakmai és közösségi munkámért 2011-ben Dicsérő Ok-
levélben részesültem. 2020-ban pedig „KÖZ SZOLGÁLATÁÉR DÍJ” –at vehettem át lakó-
helyemen.                                                     Vácziné Lakatos Anikó

óvodapedagógus
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Csiba Ernő Ferencné
Gyermekek iránti szeretetem már az általános iskolában is megmutatkozott. Ezért jelent-

keztem a pécsi Janus Pannonius Szakközépiskolába, ahol középfokú óvónői képesítést sze-
reztem, 1980.-ban.  

1980. július 14.-én munkába álltam a Komlói Kossuth- aknai Óvodában. Az óvoda a 
város peremén volt, ahova főleg hátrányos helyzetű, etnikai származású a gyermekek jártak. 
A gyermekek olyan családokból kerültek az intézménybe, ahol az élethez szükséges leg alap-
vetőbb dolgok sem voltak meg. Igazi kunyhókban laktak, folyó vízzel is csak az óvodában is-
merkedtek. Nem volt ritka, hogy a napi tisztálkodásukat is az óvodában végezték el. Nagyon 
megérintett ezeknek a gyermekeknek a sorsa, és ez végig kísérte szakmai pályámat is. Első 
gyermekemmel innét mentem GYES- re, 1982-ben.

A Gyes alatt lehetőségem adódott arra, hogy lakhelyemhez közelebbi településen kapjak 
állást, ezért munkahelyet váltottam és a Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodájában 
helyezkedtem el. 1983. március 15.-e óta dolgoztam itt.

Egy jól összeszokott munkahelyi csapatba kerültem. Közvetlen kolléganőm is tapasztalt, felsőfokú szakképesítéssel ren-
delkező óvónő volt, aki minden esetben támogatott és bátorított, valamint segítette napi munkámat. 

1988-ban megszületett második gyermekem. GYES - ről visszatérve úgy éreztem, hogy elméleti tudásomat gazdagítanom 
kell, ezért jelentkeztem a Szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolára. Diplomámat 1996-ban vettem át. Az itt megszerzett 
elméleti tudásomat minden esetben igyekeztem a gyakorlatban alkalmazni, a gyermekek javára fordítani.

Mindig érdekelt a hátrányos helyzetű és az etnikai származású gyermekek sorsa. Az ezzel kapcsolatos ismereteimet igye-
keztem szinten tartani ezért jelentkeztem és végeztem el olyan tanfolyamokat, amelyek ezt lehetővé tették.

Hosszú éveken keresztül szervezetem meg óvodánkban a Roma- napot, melynek nagy sikere volt gyermekek és felnőttek 
körében egyaránt.

A fent említett tanfolyamokon szerzett ismereteimet kihasználva az óvoda vezetősége megbízott a gyermekvédelmi mun-
ka ellátásával is, amelyet hosszú éveken keresztül végeztem lelkiismeretesen a gyermekek és a rászoruló családok igényeit 
figyelembe véve. Mindig nyitott voltam az új módszerek befogadására, kipróbálására. Ezért jelentkeztem olyan továbbkép-
zésekre ahol ezeket az ismereteket megszerezhettem, majd átadhattam munkatársaimnak is az ott szerzett tapasztalatokat. 
Csoportomban a gyermekek személyisége rendkívül változó volt. Életkoruk tekintetében megtalálhattuk a mini csoportos-
tól az ismétlő nagycsoportos korú gyermekig minden korosztály. De volt sajátos nevelési igényű gyermek, nevelt gyermek, 
hátrányos helyzetű gyermek is. Fejlődési ütemüket figyelemmel kísértem, fejlesztési tervet készítettem, ha szükséges szak-
ember segítségét kértem a minél hatékonyabb fejlődés érdekében.

A tevékenységek során fontosnak tartottam, hogy a gyermekek mindig pozitív visszajelzést kapjanak. Ezzel próbáltam a 
személyiségüket nyitottá tenni.

Tevékeny részese voltam a munkahelyi közösségnek is. Voltak olyan programok, amelyekben szívesen részt vállaltam, 
pl: a különböző ünnepek, ünnepélyek megszervezésében vagy azokon való szereplésben. (Karácsonyi ünnep, Tavasz ünnep, 
Föld hete projekt….stb)

A Mikulás ünnepség és a Madárkarácsony megszervezése hosszú éveken keresztül az én feladatom volt.
Segítettem a különböző pályázatok szervezésében és lebonyolításában is. 
Jó kapcsolatot igyekeztem kialakítani az óvodában dolgozókkal. Munkatársaim bizalmát 

mutatja, hogy sok- sok éven keresztül voltam a Közalkalmazotti Tanács Elnöke.
Tartottam a kapcsolatot a könyvkiadók terjesztőivel, így lehetőséget adva a szülőknek arra, 

hogy helyben rendelhessenek gyermekeiknek a különböző kiadványokból.
  Pályakezdő kolléganőmet segítettem szakmai tapasztalataimmal, módszertani tudásom-

mal, hogy sikeresen megfeleljen a minősítő vizsgán. Tanácsaimmal, példamutatásommal, a 
munkához való hozzáállásommal is igyekszem Őt segíteni. 

Büszke vagyok arra, hogy majdnem 40 évet tölthettem el egy intézményben, ahol esztéti-
kus környezetben, szeretetteljes légkörben végezhettem napi munkámat.

Célom a további évekre egy egészségben gazdag, tevékeny nyugdíjas élet.
Csiba Ernő Ferencné

Szakmai életút
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Ovisaink gurulhattak először végig az átadott Dózsa György utcán
Izgalmas móka várt ránk 2022. jú-

nius 15-én, ekkor délelőtt adták át a 
teljesen újra aszfaltozott Dózsa György 
utcát. Dr. Jusztinger János, Sásd Város 
Polgármestere felkérte óvodánkat, hogy 
egy kisebb műsorral színesítsük az áta-
dó ünnepséget, illetve két kisgyermeket 
kért fel, akik tartják a piros-fehér-zöld 
szalagot. Az utóbbihoz két utcabeli kis-
lányra – Magyari Rebeka és Tamás Hel-
ga – esett a választásunk. 

Mivel egy nem szokványos műsort 
szerettünk volna adni, így arra gon-
doltunk, hogy minden csoportból 1-2 
kisgyermeket megkérünk, guruljanak 
végig a régóta vágyott, új, nem hepehu-
pás aszfalton. A rövid átadó után Pol-
gármester Úr és Nagy Csaba Képviselő 
Úr együtt indították el a gyerekeket az 
úton. Természetesen nem versenyt ren-
deztünk köztük, csak egy mókás felvo-

nulást, az Exotic – Trabanttal szállni 
élvezet c. számára. A végén pedig meg-
lepetésként a Napocska csoportos Varga 
Benett crossmotorjával húzott végig az 
új aszfalton. 

Az átadóról és a nem szokványos 
műsorunkról szóló hírek megjelentek a 
Bama.hu-n és a Dunántúli Naplóban is. 
Köszönjük a lehetőséget!

Haraszin Lívia

Sásdi Szociális Szolgálat, Levendula Klubjának hírei
Április hónapban, húsvétra hangolódva, 

férfi klubtagjaink tojásfa állítással járultak 
hozzá az ünnepi hangulat megteremtésé-
hez. Hölgy tagjainknak ezen a napon ka-
lácssütő versenyt szerveztünk, melyre fino-
mabbnál finomabb és kreatívabb kalácsok 
készültek. Minden alkotást oklevéllel jutal-
maztunk. 

A Diabetes klub keretén belül meghívott 
vendégünk, Götzerné Scheid Edit védőnő 
volt, aki a cukorbetegség megelőzéséről tar-
tott előadást.

Húsvétot követő, szerdai napon, az 
Alzheimer Café programunkat tartottuk 
meg, melyen az előadás Geiszkopf Edit 
segítségével a Memóriazavar, demencia el-
butulás témaköréről szólt, ezt egy memória 
játékkal zártuk. 

Április 21-én, Szászvárra látogattunk el, 
ahol a Baranya Megyei Mozgáskorlátozot-
tak Egyesületének szászvári csoportjától, Szászvár. Folyt. a 26. oldalon



Szenior örömtánctalálkozó.

Elismerő oklevél.Pünkösdi király és királynő.

Halászlé party.

Béczi Ilona kalauzolt minket. A nap folya-
mán megtekintettük a Bányászati és hely-
történeti kiállítást, megismerkedhettünk a 
mecseki szénbányászat történetével, ezt kö-
vetően átsétáltunk a Szászi tájházhoz, ahol 
betekintést nyerhettünk a régi sváb és pa-
raszti világ mindennapi életébe, mindezek 
után Ilona elkísért minket a szászvári várba. 
A napot a Vadrózsa étterembe zártuk egy 
közös ebéddel. 

Törteli Ildikó, a pécsi szenior örömtánc 
csoportvezetőjének meghívására látogat-
tunk el Pécsre, egy tánctalálkozóra. Több 
szenior tánccsoporttal együtt kellemes dél-
előttöt töltöttünk el új táncok tanulásával, 
nevetéssel és ismerkedéssel. Ezt követően, 
a „Sásdi parketta reccsentő tánccsoport”, a 
tékesi falunapon szerepelt. Vendéglátóink 
finom ebéddel vártak minket, a szereplést 
követően megtekintettük az általuk szer-
vezett kulturális programot. Köszönjük a 
meghívást.

A hónap utolsó hetében tartottuk Iro-
dalmi Kávéház programunkat, melyre férfi 
klubtagjaink locsoló versekkel készültek, 
hölgy tagjaink, tavaszköszöntő, illetve áp-
rilis hónapról szóló verseket olvastak fel. 
Ezen a napon köszöntöttük az április hó-
napban névnapjukat ünneplő időseinket.  
Tettre kész férfi klubtagjaink, a népszokás-
ok szerint májusfát állítottak.

A tánc világnapja alkalmából, 
Radvánszki Edit meghívására, az ország 
több pontjáról érkező szenior örömtánc-
csoporttal táncolhattunk együtt Budapes-
ten a Hősök terén. 

Május havát, a Levendula Nyugdíjas 
Klub 5 éves születésnapjával indítottuk. 
Dr. Jusztinger János, Sásd város polgár-
mestere, polgármesteri elismerő oklevelet 
adott át, köszönetképpen Ujhelyi Istvánné 
klubvezető, és Orbán Éva Sásdi Szociális 
Szolgálat intézményvezető számára. Ezen 
a napon köszöntöttük az édesanyákat, 
nagymamákat és dédnagymamákat, anyák 
napja alkalmából. Köszönettel tartozunk 
az anyák napi meglepetés műsorért a sásdi 
óvoda gyermekeinek és dolgozóinak. 

Nyugdíjasok és Idősek „Életet az Évek-
nek” Országos Szövetsége által szervezett 
Tavaszköszöntő rendezvényen vettünk részt 
az Uránia Filmszínházban, ahol az „Oda-
vagyok magáért!” zenés műsort Kautzky 
Armanddal és Pholy Boglárkával szereplő 
előadást tekinthettük meg, majd Mici néni 
két élete című magyar film vetítésére került 
sor.

Május 11-én, a Nyugdíjasok és Idősek 
„Életet az Éveknek” Országos Szövetsége 
által szervezett „Szólj költemény” vers és 
prózamondó országos találkozóján vettek 
részt klubtagjaink, Ujhelyi Istvánné, Szabó 
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Balassagyarmat.

Hollókő.

Siklósi vár.

Lajosné, Császti Gyöngyi, Vicze Klára és 
Markó Mihály. Elismerésül díszoklevéllel 
jutalmazták Császti Gyöngyit, Vicze Klárát 
és Markó Mihályt. 

Ezen a napon, a hónap aktuális diabetes 
klubját tartottuk meg, amelyen Orbán Éva, 
intézményvezető szakirodalmi felolvasást 
tartott, vérnyomás- és vércukormérés tar-
tottunk az érdeklődők számára. 

A tamási szenior örömtánccsoport meg-
hívására, Tamásiba látogatunk el, egy tánc-
találkozóra. Itt új táncokat tanulhatunk, és 
színvonalas vendéglátásban részesültünk.

Május 18 – 20-ig három napos kirán-
duláson vettünk részt, Salgótarjánban és 
környékén. A három nap alatt ellátogat-
tunk több helyszínre is, többek között: 
Hatvanba, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
Medencei Magyar Vadászati Múzeumba, 
ahol megtekintettük az Észak-Magyar-
ország nagyvadjainak, és apró vadjainak 
trófeáit és a kastély szép parkját. Kőrösi 
Csoma Sándor emlékparkba látogattunk 
el, Tar településen, ahol a Buddha temp-
lomot tekintettünk meg. Ellátogattunk 
a Mátraverebélyi Nagyboldogasszony-
templomba és a Szentkút megtekintésével 
folytattuk kirándulásunkat. Az Aggteleki 
Cseppkőbarlangban csodálhattuk meg 
szebbnél szebb cseppköveket. Pihenésként 
kávéval, fagylalttal tettük kellemessé a na-
pot. Balassagyarmaton a Palóc Múzeumba 
látogattunk, ahol megcsodáltuk, régmúlt 
idők nemzeti viseleteit és betekintést nyer-
tünk mindennapi életükbe. A kirándulá-
sunk utolsó napján, a Szécsényi Kubinyi 
Ferenc Múzeumot néztük meg tárlatveze-
téssel. A múzeum parkjában szenior tánc-
cal, piknikkel pihentünk meg. A nap zárá-
saként, Hollókőn, falusétán vettünk részt, 
melyen megtekintettük a Szent Márton 
templomot, Gazduram sajtboltjában sajt-
kóstoláson vehettünk részt, megtekintettük 
a Guzsalyos házat, Bőrdíszműves műhelyt, 
Kalácsos Pékségben fonott kalácsot kap-
tunk, megcsodáltuk a helyi kosárfonó mes-
ter munkáit, a Fazekas házban a csoport 
emléktárgyakat vásárolhatott. Mindezek 
után elindultunk haza, a nap zárásaként a 
Soltvadkerti országos hírű Szent Korona 
cukrászdában süteményt és fagylaltot fo-
gyasztottunk. 

Május hónapban az Alzheimer Café 
programunkon az Alzheimer-kór megelő-
zéséről szóló legfrisseb kutatásról felolvasást 
tartottunk.

Május 24-én Simon János jóvoltából 
pince avató partit tartottunk, köszönjük a 
meghívást. 

Május 25-én köszöntöttük névnaposa-
inkat, ezen a napon került megtartásra az 
Irodalmi Kávéház programunk, melyen 
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klubtagjaink anyák napi versekkel készül-
tek. 

Ezen a héten, az Igali Gyógyfürdőben 
tartott X. Regionális nyugdíjas kulturális 
fesztiválon vettünk részt, megnézhettük a 
résztvevő nyugdíjas klubok előadásait és 
zárásként Soltész Rezső vendégszereplését 
tekinthettük meg. 

Május 28-án tartottuk az éves táncta-
lálkozónkat, melyen a környező szenior 
örömtánccsoportok vettek részt: a domb-
óvári, szászvári, komlói, pécsi, szigetvári, 
kaposvári, és hosszúhetényi csoportok. 
A találkozón sok új táncot tanulhattak a 
résztvevők, a csoportvezetőknek köszönjük 
a közreműködést. Mindenki vendégünk 
volt egy ebédre. Nagy megelégedéssel zárult 
a rendezvény. 

Júniusi programok keretében, a Diabetes 
klub került először megszervezésre, vércu-
kor- és vérnyomásméréssel egybekötve.

Június 8-án a pünkösdi király- és ki-
rálynő választásra került sor. Szoros versen-
gést követően, a pünkösdi királynő címet 
Hammer Jánosné, Marika, míg a pünkösdi 
király címet, Kiss József nyerte el. Mindez 
pár játékos vetélkedőn való részvétel ered-
ményével dőlt el. Gratulálunk az új „ural-
kodóknak”.

Június 12-én Sarkadi Kata meghívására 
közös szenior táncprogramon vettünk részt 
Kaposvár főterén. Köszönjük a meghívást.

Ebben a hónapban az Alzheimer Café 
program során előadást tartott Geiszkopf 
Edit, a Játékok, elfoglaltságok a demens be-
tegeknek címmel. Majd közmondásokból 
tartottunk egy kis játékos vetélkedőt.

A siklósi fürdőzésre és várlátogatásra jú-
nius 16-án került sor.

A szerdai klubnapon, közkívánatra a 
pajta pikniken, időseink segítségével ha-
lászlé főzésre került sor. Vendégünk volt 
Dr. Jusztinger János polgármester úr. A 
májusfa kitáncolás, a pünkösdi király és 
királynő vezetésével történt, bátor és erős 
férfi klubtagjaink döntötték ki a fát, a népi 
hagyományoknak megfelelően. Dusnoki 
Anita felolvasást tartott a májusfa állításá-
nak hagyományairól. Szent Iván éji hagyo-
mányoknak megfelelően a tűzugrásra is sor 
került. 

A hét csütörtökén Szigetvári fürdőbe és 
várba látogattunk el és töltöttünk egy kel-
lemes napot.

A hónap utolsó hetének klubnapján Iro-
dalmi kávéház rendezvényt tartunk. 30-án 
a Kiskunmajsai fürdőfesztiválra vagyunk 
hivatalosak.

Mindenkinek tartalmas, szép nyarat, és 
élményekben gazdag pihenést kívánunk.

Varga Mirjam Tímea
és Geiszkopf Edit 

Szenior örömtánc Kaposvár.

Szigetvári várlátogatás.

Siklósi vár. Szigetvári gyógyfürdő.


