Sasvári László méltatása

Jó estét kívánok mindenkinek, elsőként a díjazottnak és
szeretteinek, kollegáinak. Köszöntök minden rákoskerti lakost, az
Önkormányzat vezetőit, a ház dolgozóit, a jelenlévő korábbi
Rákoskertért díjazottakat és minden megjelent érdeklődőt, ünneplőt.
Isten hozott mindenkit, itt Rákoskerten.
Ismét az a megtiszteltetés ért, hogy én méltathatom az idei év
ünnepeltjét. 2006 óta most tizenegyedik alkalommal köszönthetem
erről a színpadról a Rákoskertért Díjazottat és tehetem ezt
nyolcadik alkalommal Wass Albert emléknapján.
Ebben az évben a Kossuth Lajos Általános Iskola egyik testnevelő
tanárát, SASVÁRI LÁSZLÓT tünteti ki majd Polgármester úr.
Sasvári László 1982 óta a rákoskerti Kossuth Lajos Általános Iskola
testnevelő tanára. Pedagógus munkássága mind a tanuló ifjúság, mind
a nevelőtestület, mind a testnevelő tanári

szakmai körökben

széleskörűen elismert, támogatott. Munkássága ékesen bizonyítja a
sport jellemformáló, személyiséget alakító szerepét. A tanulókkal
szemben

elfogadó,

toleráns,

segítőkész

attitűd

jellemzi,

gyógypedagógusi végzettségét jól tudta/tudja alkalmazni a testnevelés
tanítása során a beilleszkedési-, magatartászavaros tanulók nevelése,
illetve a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása során is.
A testnevelés keretén belül a torna szakág az, ami pályafutása egészét
alapvetően meghatározta. Az intézménybe kerülése óta jelentős
szerepet vállalt a helyi

iskolánk profiljának megalkotásában, illetve

ennek következetes fenntartásában. Ennek az iskolaprofilnak egyik
meghatározó

szegmense

a

Pedagógiai

Programban

is

rögzített

testnevelési program. Tehetséggondozó munkásságát a tanítási órákon
kívül

a

tehetséggondozó

szakkörök

mindennapos

formáinak

megvalósítása során emelte magas szintre. 1995 óta az egyik fő
szervező pedagógusa a Rákoskerti Torna Kupának, amely minden év
decemberében immáron 25 éve került megrendezésre. Ezen

az

országos versenyen egy-egy alkalommal 450-500 versenyző méri össze
tudását különböző korcsoportokban.
Sasvári László és Villám Károlyné Panni néni munkásságának
köszönhetően tornász „nagyhatalommá” vált Rákoskert, hiszen az
általuk megálmodott és magvalósított versenyek országosan elismert
rangra emelték Rákoskertet.
Szomorúan kell megjegyeznem, hogy tanár úr nyugdíjba vonulása miatt
ilyen versenyen többet nem vehetünk részt. Tavaly decemberben a
verseny eredményhirdetésén búcsúztatták el a kollegák, gyerekek Laci
bácsit, 14 év után én sem adhatok többet át érmeket és kupákat a
gyerekeknek a Rákoskerti Torna Kupán.

Az eredményhirdetésen

megható volt, ahogy Laci bácsi „csapatok vigyázz-t” rendelt el és ezután
a zsúfolt tornateremben közösen énekelte el 400-500 gyermek és közel
200 felnőtt a Himnuszt.
Sasvári László általa felkészített versenyző tanulók a regionális –
országos tornászversenyeken sorozatosan dobogós, vagy pontszerző
helyezéseket értek el.
Sokat tett azért, hogy a torna tanórán kívüli feltételrendszerei minél
hatékonyabb módon megvalósulhassanak. Segítségével az iskola
mellett

működő

tornadresszek,

Szaltó
kupák

Alapítvány

is

részt

vett

de

az

beszerzésében,

az

eszközök,

alapítványnak

köszönhetően a versenyek megrendezésének feltételei is biztosítottak
voltak.
A tehetséggondozás területén a torna szakágon kívül a minden tanévben
megrendezésre

kerülő

sí-táborok

is

a

közösségépítés,

közösségfejlesztés színterei voltak. Tanár úr képes arra, hogy a sportról
komplex, átfogó módon gondolkodjon, és ezt a szemléletet az általa
oktatott tanulók személyiségébe is igyekszik átültetni.
Laci bácsi legendás osztályfőnök is volt. Saját gyerekeiként szerette az
osztálya tanulókat, küzdött és harcolt értük, mint egy tigris.
A nyári, nagyvisnyói sátortáborokban ő volt a programok kitalálója és a
versenyszervezés egyik motorja. Laci bácsi az erőpróbák mellett
humoros vetélkedőket is szervezett. Egy alkalommal az ifi vezetők aztán
őt viccelték meg. Egy hajnalban, amikor a tanár úr még aludt, akkor a
fiatalok betették őt egy babafürdető kádba, amit azután levittek a tábor
melletti patakba. Így Laci bácsi egy verőfényes reggelen a patakban egy
fürdőkádban ringatózva ébredt fel.
Régi igazgatónője (Marika) szerint az ünnepeltnek dalból van a szíve.
Szereti a verseket, színházat, a képzőművészetben is örömét leli.
Tanár úrral kapcsolatban elfogult vagyok, hiszen két fiamnak is ő
volt a testnevelő tanára, sőt a torna versenyeken a felkészítő
edzője. Fiaim szerint Laci bácsi szigorú, de igazságos és sokszor
vicces tanár, edző volt, ha nem így lenne, akkor szerintem így
évek múlva ezt már biztosan megmondanák. Megtiszteltetés és
komoly érdem volt a tornász csapatba bekerülni, hiszen az év
során vidéki versenyekre is eljutottak a fiatalok, ami mindig nagy
izgalommal töltötte el a csapattagokat. Sokat meséltek a fiaim a
balatoni versenyekről és a verseny utáni pizzázásról.
A díj odaítélésében
támogatta a jelöltet.

a

kerületi

Képviselő-testület egyhangúan

És befejezésül: Sasvári László eddigi életműve mától hivatalosan is
elfoglalta méltó helyét Rákoskert szellemi panteonjában.
Gratulálok Tanár úrnak!

