
2022. október 16-án vasárnap 11 órakor 
avattuk fel a sásdi Nemzetiségek és Civil 
Közösségek Háza udvarán álló rendezvény-
termet. A közel egy éve kezdődött építkezés 
során az udvaron álló garázsokat újítottuk 
fel- immár új funkciót nyerve- a Sásdi Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat önerejé-
ből, raaba-grambachi adományokból és a 
Sásdi Önkormányzat felajánlásából. Polgár-
mester urunk tréfás elnevezését tovább gon-
dolva az átadott épületet a Sásdi Deutsch 
Klub Nyári Rezidenciájának neveztük el, 
mivel a 60 főt befogadó, konyhával, WC-
vel rendelkező terem fűtést egyelőre nem 
kapott. Ennek pótlása természetesen távo-
labbi terveink között szerepel. 

11 órakor a Sásdi Deutsch Klub Ének-
karának műsorával kezdődött meg az ün-
nepség. A Himnuszunk eléneklése után a 
következő gondolatokkal köszöntöttem a 
megjelenteket:

„Kedves Ünneplő Közönség!
Hol volt, hol nem volt? – így kezdődik 

egy mese. Ez jutott eszembe erről a cso-
dálatos történetről, ami az utóbbi 1 évben 
zajlott a Nemzetiségek és Civil Közösségek 
Házának udvarán. Mesébe illő ugyanis, 
ahogy a lerobbant garázssorból egy nívós 
közösségi tér létesült. 

Régóta asztalon volt már a felújítás- át-
alakítás, még a tervek is elkészültek. Kel-
lett azonban egy esemény, egy lökés, ami 
megindította az építkezést. Ezt egy pályázat 
megjelenése hozta el, ami mintha a sásdi 
német közösségre íródott volna: 2 millió 
forint közösségi tér felújítására. Ezt meg 
kell pályáznunk, gondoltuk, de addig is 

indítsuk el a folyamatot raaba-grambachi 
barátaink 5000 eurós adományával és saját 
pénzösszegeink felkutatásával! Itt indult el 
tehát történetünk és itt vannak a történet 
szereplői is. Hadd köszöntsem őket!

Udo Hebelsberger urat, ausztriai ország-
gyűlési képviselőt.

August Krivec urat, aki raaba-grambachi 
testvértelepülési összekötőnk.

Dr. Jusztinger János polgármester urat, 
aki képviselő- testületével együtt biztosított 
500 000 Ft-ot térkövezésre és minden tá-
mogatást megadott.

Galambosné Wágner Éva asszonyt, aki 
lesöpörte a Sásdi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat képzeletbeli padlását és a kezdő 
lépések anyagi támogatásában vett részt.

Hermann Istvánné asszonyt, aki össze-

fogta a német közösséget és a tér belső be-
rendezését irányította.

Nagy Lajos László urat, aki pénzügyi iro-
davezetőként a pénzügyeket menedzselte.

Rab Norbert és Bódog Tamás urakat, 
akik a pályázat megírásában és a műszaki 
átvételben jeleskedtek.

Pető Tibor urat, aki kitűnő minőségben 
végezte el az épület felújítását.

Merk Zsolt és Orsós József urakat, akik 
az utómunkákban segítettek.

Eduard Wolfl isberg urat, aki a tetőszer-
kezet pilléreit készítette el és megvásárolta 
a tető anyagát.

Végül, de nem utolsó sorban a Sásdi 
Deutsch Klub valamennyi tagját, akik szív-
ügyükként kezelték az épülő közösségi teret 
és idejüket, erejüket nem kímélve segítettek 
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abban, hogy most ilyen állapotban adhat-
juk át a Sásdi Deutsch Klub Nyári Reziden-
ciáját.

Engedjék meg, hogy mindenkinek tisz-
telettel megköszönjem a munkáját!

Közel egy éve tehát, mikor megindult az 
építkezés első szakasza, ebben a falak ösz-
szenyitása, új nyílászárók behelyezése szere-
pelt. Az említett pályázat megnyerése után 
folytatódott a munka a burkolással, vízve-
zeték-, villanyszereléssel és az utómunkála-
tokkal, végül pedig az előtető elkészítésével. 
Minden nap történt valamilyen munkafo-
lyamat, ami látható eredményeket produ-
kált és örömet nyújtott. Nem volt egyszerű 
és könnyű véghez vinni ezt a projektet, de 
ennyi jó ember közös akarata és munkája 
csak győzelmet eredményezhetett. 

Most itt állunk az avató ünnepségen 
nagy elégedettséggel és örömmel a szívünk-
ben, hiszen egy kitűnően működő sásdi csa-
pat, a sásdi német ajkúak közössége új ren-

dezvényteremmel gyarapodhatott. Annál 
nagyobb öröm ez számunkra, hiszen itt a 
Nemzetiségek és Civil Közösségek Házában 
lelhettünk végleges otthonra a sok költöz-
ködés után. „

A beszéd után Ragoncsa Hanna 5. osz-
tályos sásdi iskolás szavalt németül, majd  
Udo Hebelsberger úr, országgyűlési képvi-
selő köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt kö-
vetően Udo Hebelsberger, Dr. Jusztinger Já-
nos, Galambosné Wágner Éva és Hermann 
Istvánné a kórus énekével kísérve ünnepé-
lyesen átvágták a nemzeti színű szalagot és 

átadták az új épületet, amelyet Bodor Kor-
nél plébános úr szentelt fel.

Az ünnepély után a meghívottak és 
a klubtagok közösen elfogyasztották 
Schelhammer Tibor és Kugl József által 
főzött pörkölt-remekművet és közös be-
szélgetés vette kezdetét. Ahogy plébános úr 
mondta, az Isten áldása segítse klubunkat és 
új közösségi terünket!

Pintér Gábor  
a Sásdi Deutsch Klub Énekkarának vezetője,  

Sásd alpolgármestere

Az aszfaltozást követően teljes hosszá-
ban megújult a Dózsa utca járdája. Nem 
csupán a kétoldali járdaszakasz kapott új 
térkőburkolatot, hanem a Városháza be-
járata is. Központi fekvése miatt az utcára 
jellemző a nagy gyalogosforgalom, hiszen 
innen közelíthető meg az önkormányzati, 
valamint a járási hivatal, nemzetiségi ön-
kormányzatok és civil egyesületek székhe-
lyei, a középiskola, továbbá az átadás előtt 
álló tanuszoda. Régtől fennálló problémát 
oldott meg a beruházással az önkormány-
zat. A meglévő, több évtizedes betonjárdák 
erősen elhasználódtak, megsüllyedtek. A 
járda ebben az állapotában balesetveszélyes-
sé vált, de korábban pályázati támogatás hi-
ányában nem valósulhatott meg a felújítása.
2021. évben benyújtott támogatási kérel-
meink végre sikerrel jártak: A Belügymi-
nisztérium önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása keretében 
11 421 666 Ft támogatásban részesült 
önkormányzatunk. A pályázati feltételek 
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szerint a megítélt támogatást 3 807 222 
Ft önerővel kellett kiegészítenie az önkor-
mányzatnak. A Magyar Falu Programban 
meghirdetett Önkormányzati járdaépítés/
felújítás anyagtámogatása – 2021 című ki-
írásra benyújtott támogatási kérelmünket 
pedig 4 962 529 Ft támogatásra érdemes-
nek ítélték.
A pályázati forrásnak köszönhetően a beru-
házás idén nyáron megkezdődött. A meg-
lévő rossz állapotú betonjárda feltörését 
követően az utca mindkét oldalán teljes 
hosszúságban új térköves borítást kapott. 
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
hozzájárul az alapvető szolgáltatások hoz-
záférésének és a lakosság balesetmentes 
közlekedésének biztosításához, valamint a 
rendezett, kisvárosias utcaképhez.

Laufer Lászlónak az ÚJ Du-
nántúli Naplóban megje-
lent fotóiból nyílt kiállítás a 
Sásdi Ősz Városnapok ren-
dezvénysorozat keretében 
a Közösségi házban 2022.
szeptember 9-én. A kiállítást 
megnyitotta Dr. Jusztinger 
János Sásd Város Polgármes-
tere. A megnyitón a Sásdi 
Zeneiskola tanárai adtak egy 
rövid zenés műsort, a vendé-
geket pedig egy pohár itallal 
és pogácsával kínálták.
Laufer László régóta dolgo-
zik az Új Dunántúli Napló 
fotóriportereként. Több ki-
állítás szerkesztése fűződik a 
nevéhez szerte a megyében a 
kistelepülésektől egészen a nagyobb városokig. Munkássága nem 
merül ki a szigorúan vett sajtófotózásban. Képei sok esetben embe-
reket és érzelmeket mutatnak be. 
Az Új Dunántúli Naplóban minden héten szerdán egy-egy nagy 
összeállítással jelentkezik, amely a Múltidéző címet viseli. Ezen ké-
pek a megye múltjának jelentős eseményeit mutatják be. 
       „A fénykép egy csoda, egy olyan csoda, amelybe sok minden 
belefér. Mikor sásdiságról, otthonunkról beszélünk, ezen fotók se-
gítségével még jobban meg lehet érteni ezeket a gondolatokat”
– mondta Jusztinger János sásdi polgármester a péntek esti „Sásd 
egykor” fotókiállításon.
A fotók bemutatják a város fejlődését, miként lett nagyközségből 
város, miként lett a településből újra járási székhely. A polgármester 
megemlítette, hogy talán keresve sem találhattak jobb fényképe-
ket a Dunántúli Napló fotóinál, mivel ez az újság volt az, amely a 
baranyai települések életét nyomon követte, így Sásdét is. Zömük 
egy olyan korszakban keletkezett, amikor nem az volt a trend, hogy 
minden egyes eseményről száz és száz fotó készüljön.
„– Főiskolás éveimben a gyakorlatomat az Magyar Távirati Irodá-
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Sásd egykor fotókiállítás a Közösségi házban 
ban töltöttem, és ott a fe-
jembe verték, minden fény-
képet napra pontosan kell 
elrakni”
– mondta Laufer László, a 
Dunántúli Napló fotósa. – 
Tíz évvel ezelőtt elkezdtem 
digitalizálni a régi fekete-fe-
hér képeimet, de még min-
dig nem végeztem vele. Egy 
cikk miatt voltunk tavaly a 
városban, ekkor említettem 
meg a polgármesternek, 
hogy sok képem van a régi 
Sásdról – mondta a fotóri-
porter a megnyitón.
A Sásdi Általános Művelő-
dési Központ és Könyvtár 
intézményegység-vezetője, 

Meggyesi Mónika lapunknak megemlítette, hogy tavaly szerettek 
volna egy nagyobb fotókiállítást megnyitni a város történetéről, ám 
a pandémia miatt ez elmaradt. Idén felvették a kapcsolatot Laufer 
Lászlóval, aki ezután szabadidejében az archívumából elkezdte ki-
gyűjteni a sásdi képeket.
„– A téli estéken beleástam magam archívumomba, és több mint 
kétszáz fotót sikerült legyűjteni. Baleset, sport, protokoll képeket, 
fotókat ismert és kevésbé ismert emberekről”
– emlékezett vissza a kiállítás előtti időszakra Laufer László, aki ké-
peket legyűjtötte egy pendrive-ra, és a sásdiak rendelkezésére bo-
csátotta.
Mint a sásdi Közösségi ház intézményvezetőjétől megtudtuk, sok 
dolguk nem volt a fotókkal, mivel minden fájlnévben precízen el 
volt mentve, hogy hol, kiről és mikor készült. A több mint száz Du-
nántúli Naplós képet kiegészítették a sásdi könyvtár, hivatal archív 
képeivel és Gerdei Sándor fotóival, aki közel félévszázadon keresztül 
volt Sásd fényképésze. Így a nézelődők 1983-től napjainkig járhat-
ják be Sásd történetét a Közösségi ház kiállításának köszönhetően.

forrás: 2022.09.10.  BAMA Zsigmond József



Fotókiállítás Gerdei Sándor fotóiból
A Sásdi városnapok keretében 2022.09.09-én kiállítás nyílt 

Gerdei Sándor fotóiból a Közösségi házban. A fényképek sásdi 
épületeket és magát Sásdot ábrázolják. 

GERDEI SÁNDOR 
SÁSD FÉNYKÉPÉSZE

Gerdei Sándor, Sásd elismert fényképésze minden sásdi em-
ber emlékeiben él. Ott volt velünk a születéstől a végső fotózá-
sig. Őt hívtuk a baba első fotóinak elkészítéséhez, fotózott böl-
csődéseket, óvodásokat, elsőáldozókat, bérmálkozókat. Hozzá 
mentünk még a Facebook előtti időben, ha szerelmünknek szép 
fényképet szerettünk volna adni, és menyasszonyi ruhában is ott 
állt mellettünk a templomban, a műteremben. Igazgatta fáty-
lunkat, csokrunkat, frizuránkat, hogy a végeredmény tökéletes 
legyen. Készített igazolványképeket, és hozzá vittük előhívatni 
anno tekercses filmjeinket. Jelen volt minden sásdi társadalmi, 
egyházi ünnepen és fordulhattunk hozzá egyedi kérésekkel is. 
Készített fekete-fehér és színes képeket, gyermekportrét, balla-
gási képeket és szívesen fotózta a természet szépségeit. Sellyei 
gyermekéveit kivéve egész életét Sásdon töltötte, itt vált profi 
fényképésszé. Elsőként a Fényképész Szövetkezetbe, majd egyé-
ni vállalkozóként vezette híres műtermét, ahova csak beszél-
getni is jó volt betérni. Empatikus egyénisége, sajátos humora 
nagyban hozzájárult sikeres hivatásához. Keresett fényképész 
hírében állt. Készített fényképeket magazinnak, fotóversenyen 

szerepelt szép eredménnyel, hisz a fényképezéshez szükséges 
technika fejlődését nyomon követve folyamatosan képezte ma-
gát, fejlesztette felszereléseit. Sásd híres légi fotóit nyitott ajtajú 
helikopterről készítette. Megörökítette a város ikonikus épüle-
teit, utcáit, tereit, parkjait.

Sásd Város Önkormányzata 2022. augusztus 30-án több 
évtizedes szakmai, hivatásbeli felkészültséggel és felelősséggel 
végzett munkája elismeréséül posztumusz Sásd Város Köz Szol-
gálatáért Díj kitüntetésben részesítette.

Bódog Vilmosné
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Pite fesztivál
2022. szeptember 10-én lebonyolításra 
került a Sásdi Ősz Városnapok rendez-
vény sorozat keretében a Pitefesztivál, 
melynek fontos eleme volt a gyermekek 
és családok számára aktív kikapcsolódást 
nyújtó művészeti alkotónap.
A terveknek megfelelően 10 órától a 
Csurgó Zenekar „De jó a dió” című 
műsorát élvezhették a  nézők, akik közt 
minden generáció képviseltette magát. 
A kicsiket elkísérte a nagytestvér, a szülő 
vagy a nagyszülő.  A produkcióba aktí-
van részt vett a nézőközönség, táncoltak, 
tornáztak, találós kérdésekre válaszoltak, 
sőt a kicsiket apró ajándékokkal jutalmaz-
ták a fellépők.  Majd daloltak, zenéltek, 
részeseivé váltak a produkciónak. Meg-
tapasztalhatták, hogy a hangok, zörejek 
hogyan válnak zenévé. A Csurgó zenekar 
produkciója után kezdetét vette a Mű-
vészeti alkotónap a Közösségi ház hátsó 
udvarán. Ahol többek között a Hegyháti 
Gyerekesély Program munkatársai játszó-
házi és különböző kézműves tevékenység-
gel várták a gyermekeket. Emellett légvár 
és trambulin is szórakoztatta a gyermeke-
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ket. A kézműves foglalkozások keretében 
a gyermekek ÖKO alapanyagokból kü-
lönböző használati tárgyakat készíthet-
tek, melyeket haza is vihettek.  Fűzhettek 
gyöngyöt is. Nagyon népszerű volt továb-
bá a 3D-s családi élményfestés, amellyel 
a mi rendezvényeinken a gyermekek még 
nem találkoztak, élvezték is nagyon. Az 
alkotásban elfáradt és megéhezett gyer-
mekeket pite várta és még sok finomság. 
Az idei évben először a Mex rádió adott 
élő kívánságműsort, amely nagy siker 
volt. A kívánságokat sajnos az idő szűke 
miatt nem is mind sikerült teljesíteni. 
Ezután Dr. Jusztinger János Polgármes-
ter köszöntötte az egybegyűlteket, majd 
kitüntetések átadása következett ünnepi 
testületi ülés keretében. 
Kitüntetésben részesültek:
Plessz Györgyné, Sásd Városért díj. A 
városnak nyújtott nagylelkű, önzetlen tá-
mogatása elismeréséül.
Néhai Gerdei Sándor fényképész, posz-
tumusz Sásd Város Köz Szolgálatáért díj.  
Több évtizedes szakmai, hivatásbeli felké-
szültséggel és felelősséggel Sásdon végzett 
munkája elismeréséül.
Skoda Dénes Aladár, Sásd Város Köz 
Szolgálatáért díj. Sásd Város Képviselő- 
testületében több cikluson át nyújtott ki-
magasló hivatásbeli felkészültséggel és fe-
lelősséggel végzett munkája elismeréséül.
Arnold Péter Józsefné, Sásd Város Köz 
Szolgálatáért díj. Sásd Város Képviselő- 
testületében több cikluson át nyújtott ki-
magasló hivatásbeli felkészültséggel és fe-
lelősséggel végzett munkája elismeréséül.
Eduard Wolflisberg, Elismerő oklevél.   
A Sásdi Deutsch Klub tagjaként a Nem-
zetiségek és Civil Közösségek Háza fel-
újításához nyújtott nagylelkű támogatása 
elismeréséül.
August Krivec, Elismerő oklevél. Raaba-
Grambach testvértelepülés hivatalos 
képviselőjeként Sásd érdekében végzett 
lelkiismeretes támogató tevékenységének 
elismeréseként.
Ezután Betty Love koncertje következett, 
majd a Sásdi óvodások műsora. Ezt köve-
tően a Wing Singers énekegyüttes lépett 
színpadra, melynek sásdi tagja is van. 
Őket követte a Sásd Városi Koncertfúvós 
Zenekar hangversenye. Majd a Kaposvári 
Roxinház társulata adott fergeteges kon-
certet, amelyen ismert és közkedvelt ma-
gyar illetve külföldi slágerek csendültek 
fel. A program egyik fő attrakciója volt, 
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Születtek:
• Kalányos Olívia Zoé • Fenyvesi Zalán (Vázsnok)
• Glemba Ágnes • Varga Boglárka
• Balogh Zalán

Házasságot kötöttek:
• Orsós Magdolna és Biczók Zoltán József
• Géczi Beáta és Barabás Ferenc
• Fábián Annamária és Molnár Gábor
• Pintér Ibolya és Csók József
• Illés Elizabet Panni és Gábor Balázs (Felsőegerszeg)
• Balogh Fanni és Sólyom Gyula
• Zók Alexandra és Gábor Szabolcs

Meghaltak:
• Filotás Gyula (Meződ)
• Rajczi Károlyné sz. Óbert Mária
• Kalányos István (Palé)

• Bőr-Nagy Lászlóné sz. Falk Katalin (Vázsnok)
• Baumhakl Ferencné sz. Barna Juliánna
• Balog Zsolt
• Möller Zsolt
• Kovacsics Elemérné sz. Wéber Mária Teréz
• Orsós Gyula (Felsőegerszeg)
• Szabó Gyula János
• Juhász Béla
• Mészáros Géza (Meződ)
• Sipos Sándorné sz. Kulcsár Mária (Vázsnok)
• Hobán Árpádné sz. Kis Margit
• Végh Jenő
• Horváth Jánosné sz. Fenyvesi Irén Róza
• Sebők Gyuláné sz. Horváth Irén
• Nagy Attila

Anyakönyvi események
2022. június 28-tól 2022. október 19-ig

 Sásd, 2022. október 19.                               Lajos Márta
aktő.

amikor megjelent a Közösségi ház főbejáratában Süsü tüzet és füstöt fújva. Kitört az 
ováció, gyermek és felnőtt egyaránt lázba jött, közel akart kerülni hozzá megsimogat-
ni, megérinteni. Ezután lehetőség nyílt fotózkodásra Süsüvel, mindenki tülekedett, 
nehogy lemaradjon, de végül sikerült valami rendszert teremteni és mindenki sorra 
került. A felnőttek meghatottságát, elérzékenyülését jó volt látni, ahogy Süsü meg-
ölelte őket, egy pillanatra mindenki újra gyerek lett. Néhány apróság, aki nem ismerte 
Süsüt, bizalmatlanul tekintett rá, de a barátságos közeledésre elszállt a bizalmatlanság, 
csak néhány kivétel akadt, néhány gyermek menekülőre fogta a dolgot. Ezt követően 
a Sásdi Lakatos Judit Vegyeskar és a Deutsch Klub műsora következett.  A színpadi 
műsort Pál Dénes, DJ Szatmári és Szakos Andi fergeteges műsora zárta. Az programot 
DJ Szepi Retro hajnalig tartó remek hangulatú Disco-ja zárta. Az ételről és italról a 
nap folyamán a Retro Büfé csapata gondoskodott. 

Ginder Tibor
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Túraklubunk az utóbbi időben 2 
túrát szervezett. Az első egy elmaradt 
túra pótlása volt, ami szeptember 
24-én került teljesítésre. 

A túra Gödreszentmártontól a 
Szily kastélytól indult és Szénás-
puszta érintésével a Csepegő-kő for-
ráshoz vezetett, majd onnan Szágyra 
mentünk ahonnan menetrendsze-
rinti busszal tértünk vissza Sásdra. 

A túrán sajnos nem volt akkora 
létszám, amire számítottunk, csak a 
legelszántabbak jöttek el. De ettől 
függetlenül kiváló túrázó idő és a 
korábbi napok sok esőzése ellenére is 
elfogadható útviszonyok vártak ránk. 
A túra gyönyörű tájon vezetett végig, 
ezt mások is így gondolhatták, mert 
menetközben több túrázó csapattal 
is találkoztunk. A forrásnál épp egy 
kaposvári csoportot váltottunk. Az 
útvonal kicsit megterhelő volt, de a 
látvány és a hangulat feledtették ezt.

A következő túránk kissé rendha-
gyó volt, ezt évadzáró túrának tervez-
tük.  A Sásd Város Képviselő-testüle-
te által rendelkezésünkre bocsájtott 
összegből béreltünk két kisbuszt, így 
lehetőségünk nyílt rá, hogy távolab-
bi helyre is eljussunk. 2022. október 
8–án az úti célunk Püspökszentlászló 
volt, Hosszúhetényen keresztül. 
Hosszúheténybe érkezve a Művelő-
dési házban megtekintettük az üveg-
kiállítást. Majd a település végén 
hagytuk a buszokat és gyalogosan 
indultunk útnak Püspökszentlászló 
felé.  Első állomásként egy erdei tisz-
táson felbukkant egy a mecseki óriá-
sok közül a „Kőmorzsoló” akivel le is 

fényképeszkedtünk. Tovább haladva 
egy kellemes erdei sétát tettünk a gyö-
nyörű vadregényes tájon. Kisvártatva 
elértük Püspökszentlászló települést, 
ahol megcsodálhattuk a szebbnél 
szebb vendégházakat, a haranglábat 
és az irigylésre méltó környezetet. 
Innen már látszott a célunk, a kas-
tély. Szerencsénk volt, bejutottunk 
a kastélyba és kiváló idegenvezetés 
mellett ismerkedtünk meg a telepü-
lés, az arborétum és a kastély törté-
netével. Megtekintettük Mindszenty 
bíboros szobáját, ahol fogságát töl-
tötte és sok új információhoz ju-
tottunk. Megtekintettük továbbá 
a templomot, megtudtuk mi teszi 
olyan ritkává. Majd sétát tettünk az 
arborétumban, megtekintettük a va-
laha itt szolgált apácák sírjait, majd 
visszaindultunk Hosszúheténybe. Itt 
várt már minket az ebéd, ebéd köz-
ben megbeszéltük, hogy mégsem ez 
volt az évadzáró túra, hanem még 
szeretne a csapat az idei évben túráz-
ni, tehát következik a folytatás. Az 
ebéd elköltése után visszaindultunk 
Sásdra élményekkel telve. Itt szeret-
nék köszönetet mondani Meggyesi 
Mónikának és Bódog Vilmosnénak 

Túraklub

az odaadó szervező munkáért, to-
vábbá Meggyesi Gyulának és Szabó 
Sándornak, akik a buszokat vezették, 
továbbá Szabóné Deák Évának, aki a 
Szágyi túrán a túravezetőnk volt. 

Ginder Tibor

Folyt. a 8. oldalon
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Emlékeztünk. Méltón, tisztelettel
Nemzeti ünnepeink összekapcsolnak minket. Közös múltunk 

jeles eseményeinek felidézése, az együtt emlékezés szükségképpen 
teremt egységet, legalább az ünnepi pillanatok erejéig. A szónok 
feladata mindig kettős: a visszatekintés mellett a mához is szól-
ni, megtalálni az ünnep hiteles üzenetét. Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc nemzeti hőseinek emléke nem üzenhet mást: a 
szabadságért küzdeni soha nem lehet mérlegelés kérdése. Ahogy a 
közösségért tenni sem lehet másként, mint szívvel-lélekkel. Szív-
vel és lélekkel, az esélyeket nem latolgatva, akár az egyértelműen 
elveszettnek látszó ügyekben is. Ahogy azt tették a pesti srácok a 
nyilvánvaló túlerővel szemben. Bármily kicsi is a siker esélye, s 
bármily nagy is az áldozat, amit követel.

Ma az 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulójára 
emlékezünk. A szabadság napjára, a közösség ünnepére. Egy kis 
országnak az aránytalan túlerővel szemben óhatatlanul elbukó, 
mindössze 12 napnyira szabott szabadságharcára, amelynek min-
den mozzanatát, minden hősét, ismert helyszínét, jelmondatát 
és szimbólumát hivatkozták, citálták már az elmúlt évtizedekben 
sokan sokféleképpen. Talán csak a legritkább esetekben sikerült 
´56-ot az aktualitás lódenkabátja nélkül látni és láttatni. Pedig ez 
akarva akaratlanul a szónok legfontosabb feladata és felelőssége. 
Politikai, aktuálpolitikai hovatartozástól függetlenül. Megtalál-
ni az ünnepben nemzeti önazonosságunk, nagykorúságunk utat 
mutató eredőjét. Hogy bizony elég csak néhány évtizedet, egy 

Püspökszentlászló, 
kastély

Mindszenty bíboros szobája
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generációt visszamenni az időben ahhoz, 
hogy lássuk, a nemes cél érdekében egyként 
cselekvő közösség – ha végső csodára nem 
is, de – saját sorsának, legalább átmeneti 
alakítására képes volt. Ahogy a régmúlt-
ban, úgy XX. századi történelmünkben 
is volt ügy, amiben egymásra talált végre 
a magyar emberek sokasága. ´56 mártírjai 
előtt fejet hajtva a valódi nemzeti egység 
mércéjévé váló összefogás, a meg nem al-
kuvás szabadsága előtt is tisztelgünk ezért. 
1956 szelleme, a mérce ma is kötelez. Rá 
kell ébrednünk, hogy párthovatartozástól, 
származástól, vagyoni helyzetünktől függetlenül elsősor-
ban valamennyien magyarok vagyunk, egy nemzet tag-
jai. Vállaljuk hát múltunkat, értékeinket és önmagunkat. 
Mert az üzenet, amelyet keresünk, évtizedek óta egyér-
telmű, ahogy az erő is, amit a szemünk előtt megele-
venedő archív képsorokból meríthetünk, amikor ismét 
történelmi fordulóponthoz érünk.

És bizony újra történelmi időket élünk. Olyan időket, 
amelyeket régóta maga mögött tudottnak gondolt-re-
mélt a világ és benne Európa. Sajnos különösebb szó-
noki képesség sem kell hát idén ahhoz, hogy analógiát 
keressünk-találjunk múlt és jelen között. A párhuzamo-
kat persze ki-ki másként olvassa, fordítja, de ez mit sem 
változtat a helyzet lényegén: történelemformáló, sorsfor-
dító napok, hónapok előtt állunk, sőt vagyunk annak 
részei már most is. Nem, nem telik el egy emberöltő itt 
Európa közepén sem újabb nagy fegyveres konfliktus 
nélkül. 

Ahogy ´56 egyetemi ifjúsága, gyári munkásai, a pesti 
és vidéki utcák teljesen átlagos járókelői tulajdonképpen 
egy szempillantás alatt lettek október 23-a kiemelt és 
fontos pillanatának főszereplői, úgy ér minket is a jég-
hideg felismerés: a világ, amelyben élünk, minden bi-
zonnyal már sosem lesz olyan, mint korábban volt. A 
háborús képsorok immár a jelenben játszódnak. És nem, 
Magyarország nem vágható ki Európa térképéről, geopo-
litikai helyzetünk által meghatározottan, ha szeretnénk 
sem függetleníthetjük magunkat az eseményektől. Hogy 

mit hoz a jövő, nehezen megjósolható. 
Talán éppen e minden eshetőség vészjós-
ló bizonytalansága a legfélelmetesebb az 
átlagember számára. A háborús infláció 
számára megfizethetetlen mindennapi be-
tevőt, a nemzetközi szankció aranyáron kí-
nált energiát és az ezzel járó sötét és hideg 
telet jelent, a véres harcokról készült tu-
dósítások pedig a békés jövőbe vetett hitét 
veszik el. Az aktualitás említett lódenka-
bátját most maga a történelem aggatja rá 
emlékeinkre.

S hogy mit tehetünk? Dugjuk a homok-
ba a fejünk? Veszítsük el a hitünk? Fogadjuk el a sor-
sunk, bárhogy is alakul? Aligha. Tegyük meg mindazt, 
amit megtehetünk. Akkor is, ha elsőre reménytelennek 
tűnik. Ki-ki a maga lehetőségeihez mérten vigye előbb-
re a közösség sorsát. A közösség ünnepén, az önmagára 
talált nemzet hőseire emlékezvén nem lehet ennél fon-
tosabb üzenet. Hinnünk kell a közösség erejében: eh-
hez az első lépés, hogy higgyünk önmagunkban. Tenni 
a dolgunk egy felbolydult világban, lehetetlennek tűnő 
körülmények között, akár forradalmi időkben is.

S tudják, bár sokszor gondolkodom el azon, vajon mi-
ért alakult ez így, miért éppen ebben az önkormányzati 
ciklusban történik mindez, miért jutott csak 4-5 hónap 
„békeidő”, miután előbb a világjárvány, majd a szom-
szédunkban zajló háborús események miatt gyökerestül 
változott meg az életünk, mennyivel többet is tehetnék 
egyszerűbb körülmények között a városért, végül csak 
oda jutok: nincs más valóság, nincs más – latolgatható – 
esély. Ebben a világban, ebben a valóságban kell helytáll-
ni, s tenni, tenni legjobb tudásunk szerint a közösségért.

Kívánom Mindannyiunknak, hogy jövőre úgy em-
lékezhessünk mártírjainkra, a forradalmi eseményekre, 
hogy elmondhassuk: a történelmi példákból is hitet és 
reményt merítve képesek voltunk alakítani a sorsunk, 
úgy, hogy ismét egy szebb, békésebb, élhetőbb jövőt tar-
togasson számunkra az élet.

 Dr. Jusztinger János
polgármester
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Petress István: Idősek imája
Uram! Vigyázz reám, hogy öregkorban 

is szerethető legyek. Fékezd meg túlbuz-
góságomat, amellyel azt képzelem, hogy 
nekem minden témához, mindig mon-
danom kell valamit. Szabadíts meg attól 
a jó szándékú segíteni akarástól, amely-
lyel mindig én akarom elrendezni mások 
rendezetlen ügyeit. Ne vegyem zokon, ha 
az emberek beavatkozásnak nevezik az 
én segíteni akarásomat. Taníts meg arra, 
hogy okos legyek. De nem okoskodó. Le-
gyek mindig kész a szolgálatra, de a mel-
lőzést is el tudjam fogadni.

Sok bölcsességet halmoztam fel éle-
temben, és nagyon sajnálom, hogy ezt 
talán nem tudom másoknak továbbadni. 
Beletörődöm ebbe Uram. De ugye meg-
érted azt a kérésemet, hogy legalább né-
hány barátom maradjon mellettem ezek-
ben az utolsó években.

Taníts meg arra, hogy tudjak hallgat-
ni a betegségeimről és a nehézségeimről. 
Ezek évről évre növekednek, és velük 
együtt nő bennem a hajlandóság arra, 
hogy mindig ezekről beszéljek. Nem me-
rem azt a nagykegyelmű ajándékot kérni 
Tőled, hogy őszinte együttérzéssel tud-
jam hallgatni másoknak a betegségekről 
szóló folyamatos panaszkodását. De leg-
alább arra adj erőt, hogy türelmesen vé-
gighallgassam őket.

Azt sem merem kérni, hogy halványo-
dó emlékezőképességemet erősítsd meg 
olyanná, amilyen régebben volt. Inkább 
azt kérem, hogy adj nekem több szerény-
séget és kevesebb magabiztosságot, ami-
kor előfordul, hogy ugyanarra az esetre 
mások másként emlékeznek, mint én. 
Ajándékozzál meg azzal a csodálatos böl-
csességgel, amely beláttatja velem, hogy 
én is tévedhetek.

Taníts meg arra, hogy az előítéletektől 
és az irigységtől mentesen fel tudjam fe-
dezni az utánam következő nemzedékek 
igazát, és ajándékozd nekem azt a derűs 
szabadságot, hogy sok jót tudjak mon-
dani fiatalokról. Tölts be úgy a Te szere-
teteddel, hogy vénségemben is szívesen 
szóba álljanak velem az emberek. Tudom, 
hogy nem vagyok szent, de azt is tudom, 
hogy az öregember örökös zsörtölődése 
az ördög munkájának a csúcsteljesítmé-
nye.

Engedd, hogy Simeonnal együtt 
mondhassam: Látták szemeim a Tőled 
küldött üdvözítőt. És amikor bölcs sze-
reteted úgy látja, hogy elérkezett az én 
időm, akkor át is ölelhesselek Téged.

Idősek Világnapja a  
Sásdi Őszidő Klubban

Az ünnepi megemlékezésre 2022. szeptember 28-án klubnapon került sor a 
Közösségi Ház szakkörtermében, ahova a klub megívását elfogadta Pintér Gá-
bor alpolgármester mellett a Képviselő-testület több tagja is. Polgármester úr, 
egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az ünnepségen. 

Pintér Gábor alpolgármester és Nagy Józsefné klubvezető köszöntője után 
Rabkovácsné Zemplenszky Judit klubtag beszélt az ünnep eredetéről, valamint 
arról, hogy minden korban fontos az idősek elfogadása, az idősek tiszteletére, 
szeretetére való nevelés. A megemlékezés során hallhattunk egy tanulságos me-
sét is egy fösvény házaspárról, akik világgá küldik a nagypapát – mert már nem 
lehet hasznát venni a háznál – aztán lelketlen viselkedésükre saját gyermekük 
hívja fel a figyelmüket, hogy aki kegyetlenül bánik az öregekkel, arra ugyanaz 
a sors fog várni. Miniska Zselyke: Az örök fiatalság című versét Sajgó Lászlóné, 
míg Petress István: Idősek imája című versét Róth Béláné klubtagok szavalták 
el. Mindkét vers életünknek ezt a szakaszát mutatja be és a nehézségek leküz-
déséhez és elfogadásához nyújt segítséget, erőt, pozitív szemléletet. A megem-
lékezést Éliás Tibor: Fütyülök az öregségre című dala zárta, amit Arnold László 
adott elő szintetizátor kísérettel. A jó hangulatú délutánon házi készítésű finom 
ételekkel, italokkal, a klubtagok által készített süteményekkel látták vendégül a 
meghívottakat. Köszönjük, hogy megtiszteltek jelenlétükkel, s egyben köszönet 
jár klubtársunknak Rabkovácsné Zemlenszky Juditnak a szép műsor összeállítá-
sáért is. Jövőre újra találkozunk.

Bódog Vilmosné



SÁSD és Vidéke 11



SÁSD és Vidéke12

Szeptember 1-jén meg-
kezdődött a 2022/23-as 
tanév a SVIKI-ben is. 
Szakképző iskolánk 34 
új kilencedik osztályos  
diákot köszöntött ezen a 
napon soraiban. 

Ha szeptember, ak-
kor pitefesztivál. A 
„Sásdi Ősz – Városna-
pok” elnezevezésű ren-
dezvény Gasztro Piknik 
programján dolgozóink 
csapata is részt vett. Az 
idei ebédünket is jól ki-
főztük, el is fogyott az 
összes lecsó, nem csoda, 
hogy kitartott a napsü-
téses szép idő. 

Október 6-án méltó módon megemlékeztünk az Aradi 
vértanúkról. Az idei műsor forgatókönyvében ezúttal a ver-
sekre helyeztük a hangsúlyt, Petőfi Sándor „Szörnyű idő…” 
című költeményével utalván a Petőfi-emlékévre is. 

Képzési kínálatunk a 2022/2023-as tanévre:
Meglévő nappali tagozatos képzéseink mellett (hároméves 

szakmai és kétéves érettségi évfolyam) az idei tanév során 
is lehetőség nyílt szakmáink elsajátítására esti tagozatos fel-
nőttképzési jogviszony keretein belül. Szeptemberben újra 
meghirdettük a Dobbantó programot, valamint az ahhoz 
kapcsolódó műhelyiskolai képzést. Tervezzük, hogy az elkö-
vetkező tanévekben is lehetőséget biztosítunk a képzésben 
való részvételre. 

2022 októberében harmadik alkalommal indítottuk útjá-
ra  „Falusi turizmus szolgáltató” képzésünket. 

Lassan elkezdődik a „szalagavató-szezon”, amelyre végző-
seink és tanáraik már lelkesen készülnek. Készülnek az ün-
nepi öltözékek és javában zajlanak a táncpróbák, a kollégák 
is beleadják szívüket-lelküket, hogy a gyerekek a decemberi 
szalagavató ünnepélyen magabiztosan és elegánsan eltáncol-
ják a bécsi keringőt. 

2022. október 12-én a 12. évfolyamos tanulók négytagú 
csapata részt vett a Honvédelmi Hadipróba versenyen a pé-
csi Mecsextrém Parkban. A nyolc állomásos vetélkedő során 
nem csak ügyességi, hanem elsősegélynyújtással kapcsolatos 
feladatokat oldottak meg diákjaink , mely tartalmazott tájfu-
tást, távbecslést, kézigránát hajítást célterületre, légpuska-lö-
vészetet, tesztet, elsősegély feladatokat, akadálypályát, illetve 
fegyveres váltófutást. Ellenfeleink többsége rendészeti iskolá-
ban tanul, így sajnos nem értünk el helyezést. Mindezek elle-
nére gyerekeink példásan helytálltak és mindeközben nagyon 
jól szórakoztak a verseny ideje alatt. 

Iskolánkban történt

Kilencedikes újoncaink.

Lecsó SVIKI-módra a Gasztro Pikniken.

Megemlékezés az Aradi vértanúk tiszteletére.

Felsorakoztak a csapatok az idei Hadipróbára.Iskolánk vezetői is lerótták tiszteletüket a vértanúkon való megemlékezésen.
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Kedves Nyolcadikos Diákok!
Idén ősszel is szeretettel várunk Titeket és Szüleiteket pályaválasztási nyílt napjainkon. 

Az első nyílt napunkat 2022. november 10-én csütörtökön tartjuk. TÖK jó bulira hívunk meg Benneteket, 
ahol főleg tökből készült finomságokat kóstolhattok, sőt, segíthettek elkészíteni az ételeket is. A sütés-főzés közben 
megismerhetetik szakoktatóinkat és néhány diákunkat, akik beavatnak titeket a szakács, cukrász és pincér-vendégtéri 
szakember szakmák rejtelmeibe.

Ha november 10-én nem tudtok velünk tartani, nem maradtok le semmiről, mert 2022. november 17-re is szerve-
zünk nyílt napot. Ezúttal a krumpliból készült ételeké lesz a főszerep, és nekem elhihetitek, legalább annyira érdekes 
és szórakoztató programmal várunk Titeket, mint a „tök jó bulin”. Le ne maradj, irgum-burgonya, akarom mondani 
irgum-burgum  

Játékra is invitálunk Titeket, kedves Nyolcadikosok. A nyílt nap ideje alatt facebook-on selfie-t megosztók között 
meglepetés édességet sorsolunk ki. A nyereményt cukrász tanulóink fogják elkészíteni Nektek. Várunk minden kedves 
Érdeklődőt és leendő SVIKI-s diákot! 

Európai Diáksport Napja
A Magyar Diáksport Szövetség által meghirdetett  Európai Diáksport Napja  

kezdeményezéshez az idei tanévben is nagy létszámmal  csatlakozott iskolánk.  
Az iskola összes diákja, pedagógusok, és néhány sportbarát szülő is részt vett 
ezen a rendezvényen.  
Alsós és felsős gyerekek-
nek változatos progra-

mokkal készültünk, a délelőttünk a sport jegyében zajlott, és jó 
lehetőséget nyújtott egy kis testmozgásra, különböző sportágak 
kipróbálására. Szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk, így 
szép időben, jó hangulatban meg tudtuk mozgatni a vállalkozó 
kedvű diákokat. 

A nap kötelező eleme 
volt a Diáksport Napi fu-
tótáv, a 2022 métert az ut-
cán kijelölt pályán teljesí-
tettünk. Öröm volt látni a 
sok indulót a rajtnál, majd 
a kipirosodott, mosolygós 
arcokat a célnál.  

Az iskola szinte min-
den zugát kihasználva iz-
galmas sportvetélkedőket 
szerveztünk, amelyek az 
évfolyamok között zajlot-
tak.

Összességében vala-
mennyien jól éreztük ma-
gunkat, köszönjük min-
denkinek a szervezést és az 
aktív részvételt!
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Körzeti mezei futóverseny - Sásd

Nagy örömmel köszöntjük új óvodásainkat, bölcsiseinket  
a Meserét óvodában, bölcsődében

Gyönyörű szép napos őszi időben sikerült megrendeznünk az idei körzeti me-
zei futóversenyt Sásdon, amelyen nagyon sok csapat népes versenyzőtáborral vett 
részt. 

A diákok kitartó és sportszerű versenyzéssel mérték össze erejüket. 
A legkisebbek idén még csak versenyen kívül indulhattak, de annál nagyobb 

izgalommal és lelkesedéssel futották le a távot. A nagyobbak már rutinosan verse-
nyeztek. 

Felkészítő testnevelők:  dr. Pernekker Árpádné, dr. Kajdonné Daczi Erika, Tol-
nai Anita, Szabóné Lovász Ágnes, Mándliné Szente Nauzika, Krkos Zoltán,  Ke-
gyes Balázs. 

A következő helyezések születtek:
I. korcsoport leány:
1.Vörös Maya Luca
2. Kusz Tamara
3. Selindi Lilla
Csapatban: I. hely: Vörös Maya, Kusz Tamara, Selindi Lilla, Magyari Rebeka

A nyár folyamán ügyes kezek megszépítették az óvodát, elmondhatjuk, hogy szeptemberre minden helyiség ki 
lett festve így várva a régi és új óvodásainkat. Szeptember 5-én megnyitott az új bölcsődénk ahol két csoportban 
várjuk a kisgyerekeket. Ennyi újdonsághoz azt gondoltuk új név is jár. Összedugtuk a fejünket, ötleteltünk és ki-
választottuk az új nevünket: MESERÉT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE.

Az ősz kezdetével 34 új kisgyerek csicsergő hangja gazdagítja az óvoda hétköznapjait, így összesen 111 gyerme-
ket várunk nap, mint nap óvodánkba. A bölcsőde 26 kisgyermekkel kezdte az évet.

Kívánunk mindannyiuknak vidám, játékkal teli óvodás, bölcsődés éveket!
Gálné Banizs Gabriella

I. korcsoport fiú:
1. Nagy Szebasztián
2. Kusz Milán
3. Osváth Jeremiás Zalán
Csapatban: I. hely: Nagy Szebasztián, 
Kusz Milán, Osváth Jeremiás Zalán, 
Buzás Martin

II. korcsoport leány:
1. Karmacsi Lotti
Csapatban: II hely: Karmacsi Lotti, 
Bakk Nikolett, Bogdán Dorina, Vámo-
si Karolina

II. korcsoport fiú:
1. Szőlősi Áron
3. Lacatus Milán
Csapatban: II. hely: Szőlősi Áron, 
Lacatus Milán, Abai Kevin, Orbán 
Bence

III. korcsoport leány:
Csapatban: III. hely: Bódis Blanka 
Lilien, Kulcsár Anasztázia, Óvári Va-
lentina, Fehér Adrienn
IV. korcsoport leány:
3.Bob Anita

IV korcsoport fiú:
Csapatban: III.hely: Varjú Álmos, Kiss 
Máté, Völgyi Viktor, Orsós Tamás

V. korcsoport:
2. Balogh Dávid

Gratulálunk a versenyzőknek és felké-
szítő tanáraiknak!
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Madársuli a Sásdi ÁMK Meserét Óvodájában

Az új bölcsőde megnyitása

Októberben az állatok világnapja alkalmából, a sásd óvodásait meglátogatta a Madársuli. Imre István öt különböző ma-
dárral lepett meg minket, voltak papagájok, baglyok, és egy ragadozó héja is a vendégünk volt. A gyerekek nagyon izgatot-
tak voltak, türelmetlenül várták, hogy kimenjünk az udvarra. István bácsi sok érdekes dolgot mesélt nekünk a madarakról, 
megtudtuk mivel táplálkoznak, hogyan szerzik a táplálékukat, még arról is beszélt nekünk, hogy hogyan látnak. A bátor 
gyerekek tenyerükből etethették Marcit, a kék-sárga arapapagájt, Bogyót a baglyot pedig meg is simogathatták A ragadozó 
héjának pedig István bácsi segítségével karikát tarthattak, amin Henrietta (a héja) átrepült. A gyerekek bátorságpróbája után 
az óvónénik sem maradhattak ki, nekik a karjuk között repült át a madár. Nagyon nagy élmény volt mindenkinek, másnap 
az ajándékba kapott színezőket örömmel színezték a gyerekek, és a mai napig emlegetik a látottakat.

Hammer-Stepper Viktória

2022 szeptember 5.-én nyitotta meg a kapuit az új bölcső-
de. A korábbi 12 fős létszám helyett, most már 28 férőhelyet 
tudunk biztosítani, amire nagy szükség volt. A régi bölcsőde he-
lyett egy modern, jól felszerelt, tágas 2 csoportos intézmény vár-
ta az új kisgyermekeket. Az épület csoportszobájához közvetle-
nül csatlakozik egy tágas fedett terasz, egy hatalmas játszóudvar 
ahol a gyermekek kedvükre szaladgálhatnak. Az udvaron vannak 
fix illetve mobil játékok is. A csoportszobai játékkészlet teljesen 
új, igazodik a gyermekek életkorához, ebből adódóan mindenki 
megtalálja a számára megfelelő játékot, továbbá tágas fürdő és 
öltöző áll a gyermekek rendelkezésére. Az intézményben jelenleg 
4 fő szakképzett felnőtt dolgozik. A bölcsőde melegítő kony-
hával rendelkezik, ami azt jelenti, hogy az óvoda konyhájából 
hozzák át az ételt, egy erre a célra készíttetett kocsiban. Továbbá 
tejkonyha is a rendelkezésünkre áll, ami lehetővé teszi a gyerekek 
fogadását 20 hetes kortól.

Illés Diána
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Kis Norbert
Koszorús Tímea
Lángos- és Pecsenyesütő
Lóki Lajosné
Lufivarázs S Bukovics Evelin
Mácsai Veronika
Maszek ÉP-KER Kft
Meggyesi Hedesűs Mária
Meződ Község Önkormányzata
Mindennapi ABC
Miniagro
Molnár Gábor
MTS Old Timer
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Nova Flex Kft
Nyári András
OTP Sásd
Pál Csaba
Palé Község Önkormányzata
Partner Pékség
Pataki Andrea
Pozsgai Judit
Rabb Győzőné
Rácz Ágota
Ragt Vetőmag
Retro Büfé
Rillné Bukovics Valéria
Sárközi Lajos
Sárközi Zsolt
Sásd Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata
Schmidt Antal
Sipos Petra
Stadler János
Stadler Míra Bettina
Stadlerné Farkas Rita

Stefi Pedi
Stepperné Pozsgai Viktória
Sulimódi
Szabindra KFT
Szabó Attila
Szabó Tamás
Szabó Tüzép
Szatócsbolt
Székely Szilárd
Szent György Patika
Takácsné Somogyvári Mária
Takácsné Szili Izabella
Tamás Fémipari Kft
Tami Gravír
Tom Market
Tóth Viktória
Tölgyesi József
Urvald Péter
Vajda Rita
Varga Község Önkormányzata
Varga Trans Kft
Vargáért Egyesület 
Vázsnok Község Önkormányzata
Végh Zoltán
Vészi Adrienn
Zitax Könyvelő 
Zoli OIl Kft

Támogatóink: 
Adamkó Boldizsár
Ácsné Ferenczi Tímea
Agro Zrt
Baginé Plesz Zsuzsa
Bazsinka László
BB Kertészet 
Bikal Élménybirtok
Bizderi Mónika
Carlo Pizzéria
Csendespihenő étterem
Csordás Nándor
Deák Attila
Deák Gabriella
Deutsch Klub
Dr. Jusztinger János
Dr. Kajdon Béla
Dr. Máté Mária
Edit Kozmetika
Empa- MEAT KFT
Felsőegerszeg Község Önkormányzata
Friss Pékség
Gál Attila
Gálné Banizs Gabriella
Gellner Zsuzsanna
Glasz Csaba
Gyenes-Jónás Zoltán
Gyógycentrum Varga Imréné
Gyurkó János
Haraszin Lívia
Hercogh Mariann
Hirdi Miklós Eszter
Jäger és fia KFT
Jäger Zoltán
Jägerné Gyurka Anikó
Karmacsi- Salamon Ágnes

Ovis bál
Idén 12. alkalommal került megrendelésre a már hagyománnyá vált Óvodás- Bölcsődés jótékonysági bálunk. Sok jó ember 

gyűlt össze, hogy szórakozásukkal egy nemes célt támogassanak. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy ebben az évben is si-
keres volt a rendezvényünk. Köszönhető ez annak a példaértékű összefogásnak, amit évről évre tapasztalhatunk az Intézmény 

dolgozói és a Szülői közösség részéről.
A helyszín idén is az ÁMK épülete volt a csarnok szép és ízléses 

dekorációt kapott, amit S Bukovics Evelin készített. A jó hangu-
latról és a hajnalig tartó mulatságról az idén is a Royal.TheQuila 
zenekar gondoskodott.

Szeretnénk megköszönni a Polgárőrség önkéntes munkáját is, 
akik minden évben vigyáznak a rendezvényünk biztonságára.

Köszönetet mondunk mindazoknak a vendégeknek, akik a je-
lenlétükkel megtisztelték a bálunkat, de azoknak is, akik támogatói 
jegyek vásárlásával, egyéni felajánlásokkal, önkéntes munkájukkal 
támogatták rendezvényünk sikerét.

Hirné Hortobágyi Jutka
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„Kakaskodjunk”
A Magyar Népmese napja (szeptember 30) alkalmából, a megelőző évekhez hasonlóan óvodánk is megünnepelte e jeles na-

pot. Célunk volt, hogy a gyermekek élményekkel gazdagodjanak, a közösségépítés, és hogy megismerjenek minél több magyar 
eredetű népmesét.  A választott népmesénk, melyet változatos tevékenységekkel kívántunk feldolgozni, a „Kiskakas gyémánt 
félkrajcárja” volt. 

A megvalósítást megelőző napokban a gyermekek a csoportokban kakasokat barkácsoltak papírból, melyeket a későbbiekben 
hazavihettek. Az óvó nénik saját csoportjaikban, változatos formákban (diafilm, bábozás, mesekönyv) dolgozták fel a népmesét, 
melyet a gyermekek nagy élvezettel, és örömmel fogadtak.

A legnagyobb esemény mégis a csütörtöki nap volt. A gyermekek ezen a napon különböző állomásokat látogathattak meg, 
melyeken változatos tevékenységek várták őket. Az állomásokon 
minden csoport pontokat gyűjthetett be, melyeknek a későbbi-
ekben fontos szerepe volt. Az első állomáson változatos akadá-
lyokkal berendezett sportpályát próbálhattak ki, és ügyeskedhet-
tek azon. A második állomáson kézügyességet, finommotorikát 
fejlesztő játékokat játszhattak (kukaccsipegetés csipesszel, bab 
és kukorica válogatás tálból). A harmadik állomáson táncház 
formájában állatokkal kapcsolatos dalokat, mondókákat, dalos 
játékokat ismerhettek meg. A legutolsó állomáson az íjászkodást 
próbálhatták ki. Miután minden csoport végzett az állomáso-
kon, egy közös produktum elkészítésén vehettek részt. A téma: 
„Kakaska” készítése tenyérnyomatból.

Az állomásokon való részvételt, és a pontok megszerzését 
gyümölcstállal jutalmaztuk a nap végén. A gyermekek aktívan, 
örömmel, élményekkel gazdagodva vettek részt ezen a mozgal-
mas délelőttön. 

Szeretnénk továbbá köszönetet mondani partnereinknek, a 
sásdi Nyílzápor Hagyományőrző Íjász Egyesületnek, és a sásdi 
Levendula Klubnak, hogy munkájukkal, és segítő részvételükkel 
támogattak bennünket e jeles nap megvalósításában.

Lukácsné Hrotkó Zita
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Sajtóközlemény 

Épületek komplex energetikai korszerűsítése 
Sásdon 

2022. 06. 01. 

Sásd Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a 
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívásra 
sikeres támogatási kérelmet nyújtott be önkormányzati épületek energetikai fejlesztésére. A nyertes 
pályázatnak köszönhetően önkormányzatunk 133,64 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós 
támogatásban részesült. A projekt célja önkormányzati épületek energiahatékonyságának 
korszerűsítése. 

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00014 

Konzorciumi partner: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 

A fejlesztés megvalósítási helyszínei: 7370 Sásd, Dózsa György utca 33. és Kossuth Lajos utca 1. 

A támogatás intenzitása: 100% 

Megvalósítási időszak: 2022. 06. 01. - 2024. 02. 28. 

 

A pályázatból az alábbi fejlesztések valósulnak meg: 

- külső nyílászárók cseréje, korszerűsítése; 

- külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése; 

- napelemes rendszerek telepítése; 

- hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése; 

- projektszintű akadálymentesítés. 

 

A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés és 
hozzájárulás a megújuló energiaforrások fokozottabb használatára vonatkozó hazai és Európai Uniós 
célok megvalósításához. 

A fejlesztés eredményeként megújuló épületek energiahatékonysága javul, így az önkormányzat 
működési költségei csökkenek. 

 

További információ kérhető:  

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 

72/576-531, palyazat@sasd.hu 
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Sajtóközlemény 

Sásd város közösségi, kulturális és sportolási 
infrastruktúrájának fejlesztése 

2022. 07. 01. 

Sásd Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a 
TOP_Plusz-1.2.1-21, Élhető települések tárgyú felhívásra sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a 
település közösségi, kulturális és sportolási infrastruktúrájának fejlesztésére. A nyertes pályázatnak 
köszönhetően önkormányzatunk 249,45 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásban 
részesült. 

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00018 

A fejlesztés megvalósítási helyszínei: Sásdi Általános Művelődési Központ Közösségi Háza, 
Sporttelep, Szoborkert 

A támogatás intenzitása: 100% 

Megvalósítási időszak: 2022. 07. 01. - 2025. 12. 31. 

 

A pályázatból az alábbi fejlesztések valósulnak meg: 

- a Sporttelep északi, korábban Kresz-parkként működő részén egy szabadtéri rendezvények 
megtartására alkalmas közösségi helyszín kialakítása. Fedett szabadtéri színpad és 
kiszolgáló létesítmény épül öltözővel, vizesblokkal; 

- a Szoborkertben a villamoshálózat fejlesztése; 

- a Közösségi Ház tornacsarnoka új padlóburkolatot kap, a terem akusztikai javítása, továbbá 
az épület használatából adódó kisebb hibák javítása valósul meg. 

 

A fejlesztés eredményeként megvalósul a település közösségi, kulturális és sportolási 
infrastruktúrájának fejlesztése. A beruházás hozzájárul a helyi közösségi folyamatok 
kezdeményezéséhez, a helyi kultúra, szabadidős tevékenységek fejlődéséhez és hozzájárul a helyi 
közösségek közötti kapcsolatok kialakításához. A projekt hosszú távú célja Sásd népességmegtartó 
erejének növelése, a fiatalok helyben maradása és az elvándorlás visszaszorítása. 

 

 

További információ kérhető:  

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 

72/576-531, palyazat@sasd.hu 
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Sajtóközlemény 

Sásd város zöld infrastruktúrájának fejlesztése 

2022. 07. 01. 

Sásd Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a 
TOP_Plusz-1.2.1-21, Élhető települések tárgyú felhívásra sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a 
település zöld infrastruktúrájának fejlesztésére. A nyertes pályázatnak köszönhetően 
önkormányzatunk 240 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. 

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00019 

A fejlesztés megvalósítási helyszínei: Deák tér és Fáy utca játszóterei, Sporttelep, Szoborkert 

A támogatás intenzitása: 100% 

Megvalósítási időszak: 2022. 07. 01. - 2025. 12. 31. 

 

A pályázatból az alábbi fejlesztések valósulnak meg: 

- Sporttelep környezetrendezése: rekortán burkolatú futókör, térburkolat, térvilágítás, 
utcabútorok telepítése és zöldfelületek megújítása: fák ültetése, füvesítés; 

- Szoborkert: térburkolat telepítése, kertmozi környezetrendezése, meglévő utcabútorok és 
térvilágítás cseréje; 

- Deák téren és Fáy utcában új játszóterek kialakítása. 

 

A fejlesztés eredményeként megvalósul a település közhasználatú zöldterületeinek rekonstrukciója, 
valamint aktív rekreációs zöldterületek kialakítása. A beruházás hozzájárul a helyi közösségi 
folyamatok kezdeményezéséhez, a szabadidős tevékenységek fejlődéséhez és hozzájárul a helyi 
közösségek közötti kapcsolatok kialakításához. A projekt hosszú távú célja Sásd népességmegtartó 
erejének növelése, a fiatalok helyben maradása és az elvándorlás visszaszorítása. 

 

További információ kérhető:  

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 

72/576-531, palyazat@sasd.hu 
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2022. | július | 30. 
Sásd Város Önkormányzata 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
 
Befejeződött a Sásdi Mókus bölcsőde új épületének építése című pályázati projekt 
 
 
Sásd Város Önkormányzata 180 213 827 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a TOP-1.4.1-19 
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázati kiíráson az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával. 
 
A projekt megvalósítása során egy új épület kivitelezése valósult meg. Az új bölcsődei létesítmény 
közvetlenül az óvoda szomszédságában elhelyezkedő ingatlanon épült. A fejlesztés hatására az intézmény 
befogadóképessége két csoportra bővült. Ennek köszönhetően megoldódott a korábban jelentkező férőhely 
hiány. Az új épületben intézményünk ideálisabb körülmények között, a megfelelő életkori feltételek 
biztosítása mellett tudja fogadni a gyermekeket, ezáltal hatékonyabb gondozási és nevelési eredményeket 
érhetünk el. A projekt tartalmazta az épület teljes bútorzatának, valamint a szükséges eszközök és játékok 
beszerzését.  
 
A megvalósítás időszaka: 2020. 07. 01 – 2022. 07. 30. 
A támogatás intenzitása: 100% 
 

 

További információk: 

Dr. Jusztinger János, polgármester 

Sásd Város Önkormányzata 
7370 Sásd, Dózsa György utca 32. 
polgarmester@sasd.hu 
72/576-520 
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Sásdi Szociális Szolgálat Levendula Klubjának hírei
• 2022. júliusában, Erdélybe szerveztünk 
egy 4 napos kirándulást, ahonnan élmé-
nyekkel telve tért haza, lelkes kis csapa-
tunk. 
Első nap a következő helyeket látogattuk 
meg: Vajdahunyad vára, Farkaslaka (Tamá-
si Áron sírjánál koszorút helyeztünk el.)
A második napon ugyan az idő nem volt 
túl kegyes hozzánk, de egy jól sikerült ki-
rándulással térhettünk vissza a szállásra: 
Békás-szoros, Gyilkos tó, Csíksomlyói 
Kegytemplom, ahonnan Máréfalvára men-
tünk, itt vendégül láttak minket, igazi 
kemencében sült túrós lepénnyel, áfonya 
likőrrel, házi pálinkával.
A harmadik napon szabad program kere-
tében vásárolhattunk Korondon. Ezt kö-
vetően megtekintettük a parajdi sóbányát. 
Szováta, Medve tó volt a következő állo-
más, a csapat egy része fürdőzött, a másik 
fele városnézésen vett részt. A vacsorát kö-
vetően szállásadónk medve lest szervezett, 
ahonnan élményekkel telve értek haza a 
szállásra klubtagjaink.
Az utolsó napon a hazafelé vezető úton a 
tordai Sóbányát ejtettük útba. 
• Júliusban is megtartottuk diabetes 
klubbunkat (vércukor- és vérnyomás mé-
réssel), Alzheimber Café programunkat 
(Mennyit tudsz az Alzheimer-kórról? c. 
kvíz), és az irodalmi kávéházat.
• Július 23-án vargai falunapon fellépett 
a Parkettareccsentő Tánccsoportunk, és 
egészségügyi szűrőnapot is tartottunk az 
érdeklődők számára.
• Augusztusi diabetes klub keretében Pápai 
László egészségmegőrző előadást tartott a 
klubtagok számára. Alzheimer Café fog-
lalkozásunkon stresszkezelési technikákról 
volt szó. Irodalmi kávéházban a névnapi 
köszöntések és versek hangoztak el.
• Augusztus 13-án Tarrósra volt hivatalos a 
Levendula Parkettareccsentő Tánccsoport, 
fellépésünk nagy sikert aratott.
• Augusztus 27-én került megrendezésre a 
Sásdi Szociális Szolgálat szervezésében, az 
éves Nyugdíjas találkozó - a Sásdi Általános 
Művelődési Központban -, melyen a Sásdi 
Levendula Nyugdíjas Klub 5. születésnap-
ját ünnepelte.
Pintér Gábor alpolgármester úr, köszön-
tötte az egybegyűlteket.
Kárpátiné Kovács Zita, a Nyugdíjas Klu-
bok és Idősek „Életet az éveknek” Országos 
Szövetségének Baranya megyei elnöke, em-
léklappal köszöntötte az 5 éves Nyugdíjas 
Klubot.
Bimbó István, a Baranya Megyei Nyugdí-

Erdély.

Nyugdíjas találkozó.
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Nyugdíjas találkozó.

Gratuláció.

jas Klubok Érdekképviseletének nevében, 
emlékplakettet adott át, az 5 éves klub év-
fordulója alkalmából.
Első fellépőként a Levendula Klub 
énekkara adta elő műsorát, erdélyi és 
hosszúhetényi dalokkal.
Ezt követően ismét a házigazdáké volt a 
szerep, a Sásdi Levendula Klub Parketta-
reccsentő tánccsoportja dobta fel a hangu-
latot, Orbán Éva vezetésével.
Majd a magyarhertelendi Bordal-kör férfi 
énekesei következtek, Almási Sándor veze-
tésével.
A műsort a Pécsi Búzavirág Népdal- és 
Néptánc kör folytatta, Szolnok Borbála és 
Okos Ilona vezetésével.
A sásdi Őszidő Nyugdíjas klub képvisele-
tében, Arnold László szintetizátorozott és 
énekelt nekünk.
Folytatásként a Pécs- Vasas Berze Nagy Já-
nos Népdalkör énekeit hallhattuk, Srausz 
Emőke irányításával.
Ezek után Balogh István vezetésével a 
Pécsváradi Férfikórus szép dallamait hall-
hattuk.
A rendezvény műsorait Tolna Város szenior 
örömtánc csoportja zárta, Kákonyiné Zsu-
zsi vezetésével, nagyon jó hangulatban.
• Szeptember 2-án egy készülő Gasztro 
utikönyv kiadásához járultak hozzá – a 
főző tudományokban jártas klubtagjaink 
– hagyományos és helyi- ételek elkészíté-
sével.
• Szeptember 7-én a Levendula Pajtában 
szüreti mulatságot tartottunk, pincepör-
költ főzéssel. 
• Ujhelyi Istvánnét köszöntöttük a Leven-
dula Klub 5. születésnapja alkalmából.
• Csapatunk a Pite fesztiválon is képvisel-
tette magát.
• Szeptember 21-én délelőtt Kozármis-
leny ben táncoltunk az Alzheimber világ-
napja alkalmából, délután Sásdon szer-
veztünk egy táncos, zenés felvonulást, ez 
alakalomból.
• Szeptember 22-én Miklós Róbert és a 
komlói Szent Borbála Gondozóotthon 
meghívására érkeztünk Máriagyűdre, ahol 
a kegytemplomban szentmisén vettek részt 
időseink.
• Szeptember 24-én margitmajori jóté-
konysági rendezvényre volt hivatalos a Le-
vendula Klub Tánccsoportja és Énekkara.
• Szeptember 28-án a kávé világnapja al-
kalmából, a helyi Carlo Pizzéria- és Étte-
remben fogyasztottunk el egy kávét.
• Az idősek nappali ellátása közösségi tere, 
nagyobb átalakításon ment keresztül, bőví-
tettük a klubhelyiséget. Köszönjük a mun-
kát a Városgazdálkodás munkatársainak, és 
időseinknek a segítséget.

Folyt. a 24. oldalon
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Októbertől már a kibővített helységben 
várjuk szeretettel az érdeklődőket.
• Keddi napokon magyarhertelendi für-
dőzést szervezünk klubtagjaink számára, 
csütörtökön  a SILGYA klub szervez gya-
loglásokat, ill. tornát.

• Idősek Világnapja alkalmából Dr. 
Jusztinger János Sásd város polgármestere, 
Orbán Éva intézményvezető és a Zeneisko-
la diákjai köszöntötték a klubunk időseit. 
Kisebb ajándékkal leptük meg őket.

Szüreti mulatság.

Új klubhelyiség. SILGYA klub.

Alzheimer világnapja.

• Diabetes klub keretében Götzerné Scheid 
Edit védőnő tartott előadást a cukorbeteg-
ség megelőzésről, szűrővizsgálaton vehet-
nek részt a jelentkezők. 

Változás! Hétfői napokon 9 órától a Sásd, 
Arad utca 1. szám alatt tartjuk szenior 
örömtánc próbáinkat. 
Keddenként 16 órakor Zethner Györgyné 
gyógytornász, a gerinctornát - az ÁMK he-
lyett – az Arad u. 1. szám alatt tartja. 

Boldog Andrea és Geiszkopf Edit
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