
A mi „Hősünk”  

 

„Hősünk” és felkészítőnk: Hajdu Sándor, Sanyi bá 

Az iskolánkban földrajzot, médiát és etikát tanít. Ezek mellett a Bonyhád Városi 

Tanuszoda  vezetője. 

Humoros és vicces. A nevekkel hadilábon áll, nem igazán szereti megtanulni 

őket… Sok mindenre rá lehet venni, majdnem minden bohóságban benne van, 

amiben csak lehet.  

Róla szeretnék most néhány sort írni… 

…Minden ott kezdődött, amikor Sanyi és Mária egy őszi délutánon a falu 

szüreti-fesztiválján összetalálkozott. Szerelem volt első látásra. 1 évre rá már 

jött is az esküvő. Gyorsan házat kellet keresni, mivel már érkezett is a kis 

Sanyika. A család már nagyon várta a kis lurkó érkezését. 

Elmondása szerint már kiskorában a Párizs- Dakar rallyra 

készült, ezzel a csoda-csudajó járgánnyal.  

 

 

Valamint már a Motor világbajnokságra is készült. 

 

 

 

 

 

Aztán otthagyta a motorozást, és artistapályára lépett. 

 

 



Hamar elröppentek az évek, Sanyika már iskolás lett.  

 

 

Az iskolában zenei tehetsége is 

megmutatkozott. Iskolai ünnepségeken is szívesen 

megmutatta tudását. Beválogatták az iskola zenekarába is. 

 

 

Kisiskolás évei is hamar elteltek. Ifjú korában behívták 

katonának. Katonaként hűen és bátran védte hazáját. De hamar 

ráébred, hogy a katonaság nem neki való munka. Jobban 

vonzotta őt a tanári pálya. 

 

A egyetemen ismerkedett meg Sásdi Mariannal. Megtetszett 

neki a lány, udvarolni kezdett neki, majd összeházasodtak. 1-2 évre rá 

megszületett Viktor, Alex, majd Lili. A család a nyarakat a Balatonon, méghozzá 

Lellén múlatta. A büszke édesapa itt tanította meg 

úszni gyerekeit. 

 

 

 

 

 

 



Tanári pályára lépése után a Bonyhádi 3. számú általános iskolában kezdte 

meg munkáját. A gyerekek hamar rájöttek arra, hogy könnyen azonosul 

velük. Vevő volt minden poénra és csínyre. Szerette azt, ha az órák nem 

voltak olyan kötöttek, mint az ő korában, ha felszabadultabbak és vidámak 

az órák. 

Tavaly a farsangon a nyolcadikosok kán-kánoztak,(a fiúk lányoknak a lányok 

fiúknak öltöztek) és természetesen ezt ő sem hagyhatta ki.  

De nem csak őrülten jól kán-kánozott, hanem valami fantasztikusan 

kommentálta az eseményeket is… 

„Hmm, milyen csinos vagyok… „ 

„vajon jól csinálom?! „ 



 
A családi nyaralások tágabb körre is kiterjedtek nem csak a Balatonra. Külföldre 

is kijutottak.  

 

 

 

 

 

Saját bevallása szerint ő egy maffiózó. Valami oltári nagy bajba kerülhetett az 

egyik nyaralásán, mert egy rozzant kerékpárral 

menekült a jakuza elől. Valószínűleg valami 

sportkocsi állt a háttérben… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egyszóval, ahogy már mondtam, az 

egész iskola nagyon bírja. Tök jó fej. 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Farkas Erzsébet és Solymosi Eszter. 

 

(Az írás személyi jogokat nem sért (van engedélyünk ). Tartalmazhat valós és 

kitalált eseményeket. Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy az írás 

termékmegjelenítést tartalmaz.) 


