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Távollét nem volt. 
 
Székely Szilárd polgármester tiszteltettel köszöntötte a kitüntetetteket, meghívott 
vendégeket, és a képviselőtestületet.  
Megállapította, hogy a képviselőtestület teljes létszámban jelen van, az ülés határozatképes és 
azt megnyitotta. Elmondta, hogy a mai ünnepi testületi ülésnek egy napirendi pontja van, a 
helyi kitüntetések átadása. Megkérdezte, hogy van-e ezen kívül valakinek más napirendi 
javaslata? Más javaslat nem hangzott el, a képviselőtestület a Meghívóban kiadott napirendi 
pontot elfogadta.  
 
Az ülés megnyitása előtt a jelenlévők meghallgatták a Himnuszt. 
 
N a p i r e n d   t á r g y a l á s a:  
 
Helyi kitüntetések átadása 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy Sásd Város Önkormányzata rendeletben 
szabályozza mindazon személyek tetteinek, cselekményeinek elismerését, akik a város, az 
önkormányzat életében kiemelkedő fontosságú tevékenységet végeztek. Tették ezt egy 
nagyon-nagyon fontos munkájukkal, kiemelkedő tettükkel, szakmai munkásságuk, életen át, 
hosszú éveken át végzett kimagasló színvonalú munkájával, vagy egész életművükkel 
dolgoztak a városért. Sásd Város Önkormányzata évente értékeli ezeknek a személyeknek a 
munkáját, ezeket a cselekedeteket képviselőtestületi ülésen megtárgyalja, erre javaslatot tesz.  
2012. évben az önkormányzat 4 személy elismeréséről döntött.  
 
Elsőként Tóth Tibor munkásságát szeretné ismertetni. 2010. évben Sásd Város 
Önkormányzata nagyon fontos beruházást hajtott végre. Ez a beruházás meghatározta a város 
későbbi életét, jövőjét. A Városháza felújításáról, megépítéséről, új épületbe költöztetéséről 
volt szó. Ennek a munkának a későbbiekben különleges súlya volt. Azonban mint minden 
beruházás, ez sem ment zökkenőmentesen. Mindenkinek a segítségére szükségük volt, és 
ezúton is köszönetét fejezi ki mindenki számára, aki ebben a munkában az önkormányzatot 
támogatta, segítette. A beruházásnak volt egy kritikus pontja, amit soha nem lehet előre látni. 
Határidőre be kellett fejezni, és már úgy gondolták, hogy minden okiratuk megvan ehhez, 
amikor kiderült, hogy az Eon-nak olyan szigorú eljárásrendje van, hogy határidőre nem tudják 
megszerezni, és beköttetni az épületbe a gázt.  
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Ez viszont meghiúsította volna a beruházás sikerét, és veszélybe sodorta volna mintegy 80 
mFt. kifizetését a későbbiekben. Mindent megpróbáltak ebben az ügyben, de senki nem tudott 
segíteni, és ekkor a városuk egyik polgára sietett segítségükre. Ő ismerte az E-on belső eljárás 
rendjét, ismerte azokat a lehetőségeket, amikkel még a város határidőben be tudta fejezni ezt a 
rendkívül fontos beruházást. Ez Ő segítsége nélkül semmilyen formában nem tudták volna a 
beruházást határidőben befejezni, a támogatást lehívni, és a később vállalt programokat 
megvalósítani.  
Ezért Sásd Város Képviselőtestülete úgy döntött, hogy ezt a személyt kitüntetésben részesíti. 
Ezt a személyt Tóth Tibornak hívják, akinek ezúton is köszönetet kíván mondani, és átadni 
részére az Elismerő Oklevelet.  
 
A kitüntetett távollétében az Elismerő Oklevelet és az ajándéktárgyat felesége, Tóthné Reith 
Judit  vette át. 
 
Mindenki számára ismeretes, hogy a kormányzat 2011-2012 évben a közigazgatás jelentős 
mértékű átszervezéséről döntött. Sásd város a térségben folyamatosan központi szerepet 
játszott, és ezt a funkcióját fönt kívánta tartani. Azonban az előzetes kormánytervek nem 
tartalmazták ezt a fontos feladatot, amikor a járások kialakításáról szóló törvényről volt szó. 
Az önkormányzat minden követ megmozgatott, hogy a város rangjához, súlyához 
megfelelően ezt a rangot megkaphassa. Azonban úgy nézett ki, hogy a kapuk zárva maradtak, 
és ekkor a civilekhez fordultak segítségért. Úgy látták szükségesnek, hogy mindenki, aki 
ebben a kérdésben segíteni tud, az tudjon a tevékenysége, befolyása, kapcsolatai révén részt 
venni, hátha akkor elérik a céljukat. Baranya megyében a kormányzat 9 járás kialakításáról 
döntött előzetesen a szándékai szerint, viszont látható volt a térképeken, és a Baranya Megyei 
Kormányhivataltól is megkapták a szakmai támogatást, hogy további járás, nevezetesen a 
sásdi járás mindenképpen indokolt lenne. Azonban úgy tűnt, hogy az önkormányzat, illetve a 
települések által írt levél önmagában nem elegendő ehhez, hogy ezt a szándékot világossá 
tudják tenni. Ehhez kormányzati politikusok segítségét kellett kérni, azonban itt nem találtak 
megfelelő nyitott fülekre. A sásdi civilek önként elvállalták ezt a feladatot, hogy megkeresik 
őket. Godó Erzsébet levélben kereste meg az önkormányzatot, mint a Pons Sociorum 
Egyesület elnöke, és jelezte, hogy kapcsolati révén lehetősége van kormánypárti politikusok 
véleményét befolyásolni, a sásdi járás kialakításának ügye mellé állítani. Tevékenysége során 
mindent megtett annak érdekében, hogy ez az információ eljusson a döntéshozókhoz, akik 
megértették az ügyük fontosságát, és befolyásolták a kormány szándékát. Ezért amikor 
olvashatták a járásközpontok kijelöléséről szóló rendeletet, nagy örömmel vették tudomásul, 
hogy Sásdot szintén járásközponttá nyilvánítja a kormányzat. Éppen ezért, mivel a civilek is 
segítséget nyújtottak, és itt mutatkozik meg az igazgatás ereje, nem csak a hivatali igazgatás 
nagyon fontos, hanem az önkormányzat és a civil összefogás ereje is. Sásd Város 
Képviselőtestülete ezért úgy döntött, hogy a Pons Sociorum Egyesület elnöke, Godó Erzsébet 
részére ezért a fontos tettéért Elismerő Oklevelet adományoz.  
 
Godó Erzsébet kitüntetett  átvette az Elismerő Oklevelet és a Sásd Város címerével díszített 
Zsolnay vázát.  
A kitüntetés átvétele után elmondta, hogy folyamatosan Sásdi járásról beszélnek, holott a 
Kormányrendelet szerint a történelmi nevét kapta vissza az 1979-ben megszűnt Hegyháti 
járás, tehát 2013. január 1-től ismét Hegyháti járás lesz sásdi székhellyel.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy csak a sásdiak kérték a történelmi járás 
kialakítását, és még ezt is figyelembe vette a Kormány, tehát valóban dicséretes volt a lobby 
tevékenység! 
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Sásd Város Képviselőtestülete rendeletben szabályozza mindazon személyek munkásságának 
elismerését, akik a közéletben, közalkalmazottként, közszolgaként dolgoztak és életművükkel, 
szakmai munkásságukkal hosszú éveken át kifejtett tevékenységükkel munkásságukat 
példaként lehet állítani a közösség számára.  
Amikor ő óvodába került, már Árvai Józsefné volt az óvoda vezetője, de mint megtudta, nem 
a legidősebb azok sorában, akik Klári néninél kezdték annak idején az óvodába járást! Árvai 
Józsefné nem csak az intézményvezetői munkában végezte példásan tevékenységét, hanem 
későbbiekben az önkormányzat, a képviselőtestület munkájába is bekapcsolódott, és több 
cikluson segítette a képviselőtestület munkáját. Sásd Város Képviselőtestülete ezért úgy 
döntött, hogy az idei évben a Sásd Város Közszolgálatáért díjat Árvai Józsefnének 
adományozza.  
 
Árvai Józsefné kitüntetett átvette a díjat és a Sásd Város címerével díszített Zsolnay vázát.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a város életében vannak kiemelkedő tettek, 
kiemelkedő szakmai munkásságok, tevékenységek és ezeket folyamatosan vizsgálni kell és 
tiszteletben kell tartani, és az elismerésére a megfelelő pillanatban időt kel fordítaniuk.  
A gazdasági élet, a civil élet területén, további személyek végeztek még kiemelkedő munkát. 
Ezek közül szeretne most egy fontos személyt kiemelni! A városnak az egyik 
legmeghatározóbb cége a Sásdi Agro Rt, ami előtte még Sásdi MgTsz volt, és már akkor 
megismerhettek ott egy kiváló szakembert, aki lokálpatriotizmusával példaként állt a 
dolgozók és a későbbiekben a város polgárai számára. Az Agro Rt. élén ez a szakember 
nagyon nagy figyelmet fordított arra, hogy a város életét, kulturális programjait, civil életét, 
sportéletet támogathassa. A gazdasági életben a cég működtetésével kiemelkedő szerepet 
vállalt. Innovációjával, ötleteivel a későbbiekben is rendkívüli tetteket próbált meg 
végrehajtani és ezek közül számos sikerrel zárult. Ez a személy az önkormányzat 
képviselőtestületében is huzamosabb időn keresztül, több cikluson átívelő munkát végzett. 
Legvégül szeretné kiemelni, amit nagyon-nagyon fontosnak tart, a karitatív tevékenységét. 
Amikor Sásd várost a 2010. évben árvíz sújtotta, mindenki nagyon kivette a részét a 
munkából, mindenki nagyon keményen dolgozott és mindent megtett érte, hogy az 
árvízkárosultakat a lehető legnagyobb mértékben segíteni tudják. Még is a kezdeményező az 
az ember volt, aki a leginnovatívabb munkát végezte ebben az elmúlt időszakban, ezt az 
embert Nyári Gyulának hívják, aki annak idején 50.000 Ft. benyújtásával kezdeményezte az 
árvízkárosultak megsegítését. Azt az életművet, amit a városért dolgozott, még egyszer 
kiemelve a gazdaság fejlesztését, a civil élet támogatását, annak idején a Sportkör elnökeként 
a Sportkör rendszeres támogatását, a kulturális élet, a Művelődési központ támogatását is 
nagymértékben végezte. Ezt a lelkes mecenatúrát, illetve a segítségre szorulók támogatását 
nem lehet figyelem nélkül hagyni! Munkásságát példaként tudja állítani a város lakossága 
számára. Éppen ezért a Sásd Város Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Nyári Gyula részére, 
a város egyik legmagasabb kitüntetését 2012. évben a Sásd Városért Díjat adományozza.  
 
Nyári Gyula  kitüntetett átvette a díjat és a Sásd Város címerével díszített Zsolnay vázát.  
Elmondta, hogy nagyon megtisztelő ez a díj a számára és mindenkinek köszöni! Elmondta, 
hogy nem olyan már a tempó, mint régen, a nagy közéletből igyekezett kivonulni, de azért 
van még ráhatása. Az árvíz kapcsán elmondta, hogy a Polgármester Úrral van egy közös 
kezdeményezésük. Sásd kis Gemenccé nyilvánításával meglehetne azt tenni, hogy az 
árvízveszély nagyon jelentősen mérséklődjön, vagy meg is szűnjön. Olyan vízgyűjtő van itt, 
még állami kézben, de jelenleg bérbe adva, és nem a bérlők ellen protestál, de mindenki 
érdekében van egy olyan lehetőség, amit nem lehet kihagyni.  
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Gratulál a Sásdi járási cím elnyeréséhez ezzel a névvel, amivel sikerült, mert valóban ez a 
Hegyhát, de ezzel még meg kellene fejelni. Amit még tud tenni, azzal bármikor áll a város 
rendelkezésére!   
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Székely Szilárd polgármester mindenkinek 
megköszönte a megjelenést és az ünnepi testületi ülést bezárta.  
 
 
 
 

Kmft.  
 
 
Székely Szilárd         Dr. Kajdon Béla  
polgármester         jegyző  


