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Sz. H. : Polgármester Úr! A megbízatása elején többször többen szóvá tették,
hogy keveset lehet látni a közterületeken,
nehéz Önhöz személyesen fordulni az
embereknek az ügyes bajos dolgaikkal.
Ön szerint változott-e a helyzet ebben a
tekintetben?
Dunai Péter: - Szerintem ez a probléma sosem volt olyan nagyságrendű, hogy
különösen sok mindenen változtatni kellett volna. Mindenkinek megvan a maga
habitusa, lelki alkata, van, aki sokat, és
van, aki kevesebbet beszél, mégse biztos,
hogy kevesebbet is mond. Szóval én sosem voltam túlzottan bőbeszédű, bár a
politikusi pályán ez szükséges is lehetne,
de nem tudok, és nem is vagyok képes
ezen alapvetően változtatni. Másrészt
mindig meg lehet engem találni, lehet
időpontot kérni, nem ragaszkodtam sosem mereven a fogadóóra kereteihez.
Változásra kérdezett rá, és szerintem
az azért bőven van. Gondolok itt arra,
hogy a három eddigi évem alatt az addig
egyáltalán nem létező politikusi kapcsolatrendszeremet kellett kialakítani. Ez
rengeteg utazással, idővel és energia befektetéssel járt, és jár. Magam sem tudtam, hogy mit jelent községünk érdekeinek érvényesítése, hogyan lehet jobb pozíciókat elérni a források elosztásánál.
Annál is inkább, mivel Szászvár a választókerületek átrajzolásával egészen más
vonzáskörzetbe került, mint korábban,
nevezetesen Mohácshoz tartozunk azóta.
Szerintem korábban helyi vezető kis túlzással, lehet, hogy sose járt még abban az
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irányban. Mi Pécs és Komló irányultságúak voltunk azelőtt. Ez megváltozott. Már
jó ideje úgy tervezhetem a heteimet, hogy
két mohácsi és egy budapesti út szinte
biztosan benne lesz, anélkül, hogy előre
tervezhetném, vagy tudnék róla.
Ne vegyék ezt panasznak, mert ha ez a
településünk érdeke, akkor én megyek.
Ezt vállaltam. Van is miért menni. Sok
egyeztetésre, tárgyalásra, tájékoztatóra
hívnak, sokszor ekkor lehet megtudni,
mire érdemes pályázni. Úgy gondolom
látható a községi projektjeinkben, hogy
nem rossz ez az út, azt érzem, hogy bár az

új választókerületünknek a külső határán
fekszik Szászvár, szerepünk korántsem
súlytalan. Úgy érzem, fontosnak tartanak
bennünket, Szászvárt hangsúlyozottan és
vitathatatlanul térségi központnak tartják,
és eszerint támogatják.
De az Ön konkrét kérdésére még szeretném elmondani, hogy tavaszig szeretném azt a tervemet megvalósítani, hogy
minden utcánkban
előre meghirdetett
időpontban
meg
fogok jelenni munkatársaimmal. Ott,
és akkor a lakók
elmondhatják
a
környezetükkel
kapcsolatos gondjaikat, problémáikat, ötleteiket. Ha
beszakadt az út, ha
rossz a járda, ha
belóg egy faág, stb.
Nyilván azt nem
ígérhetem, hogy a

www.szaszvar.hu

zsákomból elővarázsolok százmilliókat,
de a kisebb dolgokat gyorsan megoldjuk,
ami csak akarat kérdése, a nagyobb igényeket pedig soroljuk, vagy beépítjük
egy következő pályázatba. Mert, ha valamiről nem tudunk, akkor nem is dolgozhatunk a megoldásán.
Amúgy, a kérdés elejére kicsit visszautalva, minden hétvégén a községünk
aktív magja, a civilek, ill. az ő egyesületeik tartanak valamiféle rendezvényt. Én
ezeken szinte kivétel nélkül részt veszek,
ha meghívnak. Nem sajnálom a családomtól elvett időt, ezt vállaltam. Ott is
sok kérdést tesznek fel, beszélgetek sok
helyi lakossal. Úgy érzem, elérhető vagyok, ismerem az emberek problémáit, és
pedig igyekszem tájékoztatni őket a lehetőségeinkről.
Sz.H. : Örömmel látjuk, hogy megszűntek a látványos közmunkás vonulások. Korábban nem volt ritka, hogy tíztizenöt ember szerszámokkal felszerelkezve vonult valami látszatmunkára. Árok
takarítás, lapátolgatás stb. Elég munkát
adnak a nagyberuházások?
D.P. : A helyzet az, hogy sokszor
kevesen vannak a közmunkásaink! Szerintem az elmúlt három évben már nem
volt jellemző az a fajta vonulás, amit
említ. Igyekszünk értelmes értékteremtő
munkát végeztetni, mert ez a lehetőség
nem lesz mindig a kezünkben, ki kell
hozni belőle a legtöbbet. Látványosan
épül és szépül a Tűzoltószertár, ami köz-

tudomású, hogy tisztán közmunkás alkotás. Kezdődik a térkövezés, csak az időjárás legyen kegyes hozzánk. Közben épül
az Óvoda új része a leégett helyett. Ennek a kivitelezője a VITOÉP Kft, de sok
a munkánk nekünk is. Rengeteg a feladat
egy ekkora építkezésen, hát még kettőn

Szászvári Hírek

egyszerre! Emellett ott vannak a közterületek, fűkaszálás, a lehullott levél összegyűjtése, téliesítési munkák. A mezőgazdasági részleg, amikor kérdeztem legutóbb, akkor a szezonban megtermelt
vöröshagymát pucolta, és rakta fagymentes helyre. Ők még lepucolják és pincézik
a fagyérzékeny közterületi virágainkat,
konzerválnak, pincéznek, rendeznek minden ilyenkor szükséges tevékenységet.
Sz.H. : Kevés szó esett eddig a nyertes
körzeti orvosi rendelő pályázat esetében a
fogorvosi rendelőről.
D.P. : Én meg szoktam említeni Dr.
Úr Andrea nevét is, amikor szóba kerül a
pályázat, hiszen az ő rendelőjét éppúgy
érinti a felújítás, mint a háziorvosi rendelőét. Nem rég köszöntöttük a doktornőt
születésnapja alkalmából, és megköszöntük az eddigi munkáját, 1980. augusztusától dolgozik értünk. A doktornő is részt
vett a pályázat benyújtása előtt a szükséges felújítások mértékéről és módjáról,
műszerigényről stb. folytatott megbeszéléseken.
Sz.H.: Keveset hallunk a megnyert
pályázatok további sorsáról, úgy tűnik,
hogy lelassultak a folyamatok.
D.P. : Egyáltalán nincs erről szó. A
bölcsőde és az orvosi rendelő esetében is
a hatalmas mennyiségű „ papírmunka”
zajlik. Erről a kívülállóknak nincs tudomásuk, de ez nem is látványos, de szükséges. Megvan a maga szigorú rendje az
ilyen projekteknek, ami nem csoda, hiszen
nem két forintról van szó. Az valószínűleg megtévesztő lehet, hogy a bölcsőde
leendő helyén földmunka zajlik, de megnyugtatok mindenkit, hogy csak az óvodai
építkezés feltöltő földjét termeltük ki ezen
a telken, még nem az építkezés indult
meg.
Sz.H.: Látványosan megszépült a Kiss
György-féle Jubileumi kereszt a Vadrózsánál. Ez már a nyertes Hungarikum
Pályázat keretén belül történt?
D.P. : Igen. Annak a pályázatnak a
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határideje az év vége, de figyelemmel az
időjárásra, sietni kell a kinti munkákkal. A
résztvevők már sokat dolgoztak. Készülnek az emléktáblák, megújult a szobor, a
programok egy része az Adventi Vásárunkkal egy időben fog zajlani. Nagyon
fontos, hogy a Kiss György centenáriumi
évvel kapcsolatos terveket is e pályázatban kell szerepeltetni. Nagyon nagy terveink vannak, de hogy mi valósul meg ebből, még nem lehet tudni. A pályázat keretén belül voltunk az értékőrzőkkel Kiss
György alkotásainál Budapesten és Esztergomban. Felejthetetlen kirándulás volt,
amit megkoronázott a dr. Hargitai János
segítségével létrejött parlament látogatás.
Megnéztük Kiss György szobrait az országházban, és még a parlamenti ülésre is
benézhettünk.
Sz.H. : Az utóbbi időben többször is
megtelt a Várkastély díszterme. Csak a jó
programokat kell megtalálni, és kimozdulnak az emberek?
D.P. : Úgy tűnik. Tényleg nagy sikere
volt például Likó Marcell-féle író-olvasó
találkozónak. Nem tudtuk, mit várhatunk
egy ilyen rendezvénytől, de mondhatom,
minden várakozásunkat felülmúlta. Likó
Marcell elvarázsolta a közönséget őszinteségével, közvetlenségével. Néhány dalt is
előadott, az is nagyszerű volt. Tanulságos
volt az élettörténete is. Kiszakadtunk a
hétköznapokból arra a néhány órára, míg
ott voltunk.
A másik nagy érdeklődést kiváltó rendezvény a dr. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott úr és dr. Hargitai János tájékoztatója volt. Hiába jönnek a hírek folyamatosan a tv-ből, rádióból, azért az egészen más, mint élőben hallani, a legilletékesebbektől. Én magam is meglepődtem,
hogy a közönség menyire együtt élt az
előadókkal, figyelemmel kísérte a beszédeket. Ez is sikeres rendezvény volt.
Sz.H.: Polgármester Úr! Többen jelezték, hogy, kezd leromlani a fenyédi ajándék- székelykapu állapota a Főtér Kávézó
és Étteremnél.. Tervezik-e a felújítását?
D.P. – Nem tudtam róla, köszönöm a
jelzést. Amennyiben a szakemberek is úgy
ítélik meg, akkor rendbe fogjuk tenni a
székelykaput.
Sz.H.: Többen kérdezték, hogy az orvosi rendelők felújítása idején hol fognak
rendelni az orvosaink?
D.P.: Igen, jogos a kérdés. Érthető,
hogy aggódnak a betegek, megszokták az
eddigi rendelőket, de gondolom ők is belátják, hogy utána majd jobb lesz a helyzet. Nos, az átmeneti rendelők kérdése
nagyon kényes téma. Az ÁNTSZ ideiglenes engedélyével lehet csak létesíteni,
kialakítani az orvosi rendelőket. Olyan
ingatlanunk vajmi kevés van, amelyek erre
alkalmasak. Sajnos összesen két hely, ill.
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helyiség jöhet számításba: a gyermekorvosi rendelőben a védőnők helyisége, ill.
a Bányászklubban a volt orvosi ügyeleti
szoba. Nincs is más. Hogy melyik rendelés hova kerül, még nincs döntés.
Sz.H. : Jó, hogy rendezettek a köztereink, de ez főleg a központra érvényes.
Botrányosan csúnya viszont néhány porta
a „végeken”. Pl. Arany János u. 72. előtt,
az Újtelep felé a keresztnél.
D.P.: Tudunk róla, több felszólítást és
bírságot is küldtünk már a bonyhádi tulajdonosnak, aki eddig nem reagált. A héten
lekaszáljuk, rendbe tesszük a részt, és
leszámlázzuk az elvégzett munkát a tulajdonosnak. Ezt tudjuk tenni, meg is teszszük. Erre számíthat mindenki, hasonló
esetben. Az ilyen helyzetek a régen nem
lakott ingatlanoknál, távollakó tulajdonos
esetében szoktak kialakulni, szerencsére
nem gyakran. A jelzést köszönjük.
Sz.H. : Öntől tudom, hogy sikerült
néhány családon segíteni az Önkormányzat keretéből téli tüzelővel.
D.P. : Nem nagy dologra kell gondolni, de tényleg néhány emberen tudtunk
segíteni azzal, hogy a bányán, saját területünkön korábban végzett munkák következtében ágfa maradt. Amennyiben olyanok kértek segítséget, akik képesek voltak
ezt az ágfát saját részre, saját eszközzel
kitermelni, azok kaptak erre lehetőséget.
Örülünk, hogy nem ment veszendőbe az
érték, tüzelőként hasznosul a fahulladék.
Ha lesz lehetőség a későbbiekben, ezt
máskor is meg fogjuk tenni.
Sz.H.: Felkészült-e a télre az Önkormányzat?
D.P. : Szerintem mindenki ismeri a
hasonló kérdésre adott Közútkezelői választ,(felkészültünk a télre, de hóra nem
számítottunk) aztán az első hónál megáll
az ország. Nem szeretnék ebbe a hibába
esni, de mégis kijelentem, hogy szerintem
igen. Valamivel kisebb a gondunk, mivel
az óvoda esetében már nincs fűtésgond,
és faigény sem. Ha fagynak a járdák,
igyekszünk síkosság-mentesíteni, és erre
a lakosságot is megkérjük. Ha leesik a hó,
megyünk, letoljuk. A hideg beköszöntével felpörögtek a gázórák, ez nem tesz jót
az amúgy sem rózsás gazdasági helyzetnek, de ezzel minden önkormányzat ( és
család) hasonlóképpen van. Ez a tél.
Sz.H. : Lesz újra Szászvári Adventi
Vásár. Várja már?
D.P. : Minden napra van elég teendő,
külön nem várom, de hiszem, hogy idén
is nagyon sikeres és hangulatos lesz. Jöjjenek minél többen, érdemes lesz.
Köszönöm az interjút!
Köszönöm a lehetőséget!

szk.
lapzárta „12.07.”
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Versenyeredmények októbertől novemberig
Iskolánk kistérségi Duatlon versenyt rendezett 2017.
október 2-án, melyen a következő eredmények születtek:
II. korcsoport
Fiú
Helyezés

Név
Klesch Kristóf
Rónai Márk
Bálint Ármin

Iskola
Szászvár
Szászvár
Szászvár

Helyezés

Név

Iskola

1.
2.
3.

Kocsi Petra
László Bodza
Szabó Zsófia

Szászvár
Szászvár
Szászvár

1.
2.
3.

Szép rajzaikért emléklapot és 1-1 üveg mézet kaptak ajándékba a következő diákok:
Szabó Bernadett 1.b
Méhész Erik 6.a
Fábián Gréta 2.a
Vercse Erik 6.a
Palkó Máté 2.a
Érsek Zsolt 6.b
Romozi Panni 2.a
Kocsis Balázs 6.b
Dobos Boglárka 3.a
Finta Bettina 7.a
János Virág 5.a
Ignácz Laura 8.a
Perényi Nikolett 5. a
Martin Zsófia 8.b
Takács Kamilla 5.a
Terenyi Brigitta 8.b
Dobos Dorina 6.a

Lány

III. korcsoport
Fiú
Helyezés

Név

Iskola

1.

Győri Bence

Szászvár

2.
3.

Méhész Erik
Heller Patrick

Szászvár
Szászvár

1.

Név
Bot Bianka

Iskola
Szászvár

2.
3.

Hauschl Adrienn
Takács Kamilla

Szászvár
Szászvár

A rajzszakkörös és a felsős tanulókat Vida Istvánné rajztanár,
a többi diákot tanító nénijük segítette. Gratulálunk a szép eredményeket elért tanulóknak és az őket felkészítő nevelőknek.
A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya által 2017. november 22-én rendezett
„Szakmatúra” pályaismereti vetélkedőn 9 induló közül iskolánk csapata az I. helyen végzett. A csapat tagjai a következő
tanulók voltak:
Genczler Dorka, Lipinka Csenge, Minorics Réka és Vita Bálint 8.a; Benkő Dorina és Bajza Máté 7.a osztályos diákok. A
csapatot Katos Sándor intézményvezető készítette fel.

Lány
Helyezés

„Legyen Önnek is minden nap mézes nap!”
című kistérségi rajzpályázat eredménye
(Komló, 2017. november 24.)
Helyezést elért tanulóink:
7-8.-os korcsoport: 1. hely: Benkő Dorina 7.a
2. hely: Takács Emese 8.b
3. hely: Fetter Kinga 8.b

IV. korcsoport
Fiú
Helyezés

Név
Hauschl Dominik
Ács Péter
Kovács Áron

Iskola
Szászvár
Egyházaskozár
Györe

1.

Név
Genczler Dorka

Iskola
Szászvár

2.
3.

Szántó Ramóna
Győri Virág

Györe
Györe

1.
2.
3.
Lány
Helyezés

A versenyt Szpatár Istvánné testnevelő tanár szervezte. Köszönjük Szászvár Nagyközség Önkormányzatának, a Polgárőr
Egyesületnek és Hang Csabának, hogy segítettek iskolánknak a
verseny előkészítésében és lebonyolításában.
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A győztes csapat és felkészítő tanáruk
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Mézes reggeli

Sikeres volt a fúvósok Katalin-bálja

Ujváriné Balogh Andrea méhész az idei tanévben is felkereste
iskolánkat a Mézes reggeli című
országos kampány keretében. A
3-4. évfolyamos diákoknak tartott
videofilm vetítésével egybekötött
előadást, bemutatta a méhészkedésnél használt eszközöket, a gyerekek belenézhettek egy kaptárba
is. Ujváriné Balogh Andrea méhész minden alsós évfolyamnak
hozott egy kis ajándékot is: színezhető könyvjelzőket, a méhészettel kapcsolatos ismeretterjesztő füzeteket, a témához kapcsolódó teszteket. Az elméletet gyakorlat követte: a tanulók sokféle mézet kóstolhattak meg a mézes reggeli keretében. Köszönjük a lehetőséget!

Minden eddiginél több résztvevőt sikerült „összetrombitálni” a már
tizenharmadik alkalommal megrendezett hagyományőrző Katalin bálra.
A Szászvári Fúvószenekar sikeres évet zárhat 2017-ben, hiszen rekord
számú érdeklődő vett részt az egyesület által szervezett Katalin bálon
valamint az azt megelőző koncerten, mindemellett az egész éves komoly szakmai munka is meghozta az eredményét.
A zenekar több koncertet is adott 2017-ben. Oszlopos és megbízható
fellépője volt Szászvár legnagyobb érdeklődéssel kísért programjainak,
így a zenekedvelő közönség az idei évben is láthatta műsorukat a februári Sváb-bálon, illetve az augusztusi Falunapon. Korábbi fellépéseik sikerének köszönhetően meghívást kaptak a Diósberényben szervezett
gyermeknapra illetve térzenei koncertet adtak Komlón, a Városháza
előtt.
A november 25-i Katalin-bál előtti nagykoncerten ritmusos indulók
mellett újdonságként szólaltak meg filmzenék, így az érdeklődők képletesen találkozhattak többek között rózsaszín párduccal, macskákkal, az
operaház fantomjával és a Karib-tenger kalózaival is.
A kitartó munka eredményeként az idei évben megvalósulhatott egy
saját fúvószenei CD összeállítása is. A tizenhárom zeneszámot tartalmazó album felvételére színvonalas körülmények között, a komlói színházteremben került sor.
Az egyesület, tagjai számára nyári tábort szervezett, ezúttal a Velencei
tó mellett. A gyerekek sok élménnyel gazdagodtak és ismert könnyűzenei előadók előtt léphettek fel az agárdi strand fesztiválsátrában.
Jövőre is hasonló komoly munka vár a csapatra, hiszen már időben
megkezdik a felkészülést 2019-es jubileumi rendezvényeikre, amikor is
a zenekar, fennállásának 50 éves évfordulóját fogja ünnepelni.
A Szászvári Fúvószenekar ezúton kíván kedves közönségének

A 3. évfolyamosok
nagy figyelemmel
hallgatták az előadást

Kellemes Karácsonyt és sikerekben
gazdag Boldog Új Évet!

Maglódiné Horváth Ildikó
igazgatóhelyettes
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SZÜRETI FESZTIVÁL
Az év rendszeresen visszatérő programjai között kiemelkedő szerepet töltött
be a múltban is, remélhetőleg a jövőben
is, a Szászvári Szüreti Fesztivál. Némileg megzavarta a felkészülést, hogy a
kézművesek közül sokan visszamondták
a megjelenést, mivel kósza hírek terjedtek, holmi NAV ellenőrzésekről.
Így sajnálatosan kevés volt az utóbbi
időben egyre színvonalasabb, egyre színesebb és számosabb áruféleségekből.
Másrészt ahhoz is hozzá kell szokni,
hogy mindig, mindenhol van egy időben
két-három másik fesztivál a környéken.

Jó ez, természetesen, de így esély
sincs arra, hogy egy színvonalasabb
rendezvény vidékieket is vonzzon.
Mondhatni, magunk között vagyunk.
A színpadon nagyon szépen kialakított őszi termések csoportjait
állították össze a Közösségi Ház
szorgalmas dolgozói. Nekik ez a
fesztivál az egyik legnagyobb munkájuk, szervezésben, rendezésben,
mindenképpen.
Többen hiányolták a „borosainkat”. Ehhez is már hozzászokhattunk,
hogy helyi borosgazdák kínálták az új-,
de leginkább óboraikat
ezen a neves alkalmon, ami
leginkább róluk szól. Ez
most hiányzott. Legalábbis
a
leánykori
nevén
„kocsmakertben”. Hiszen
azt azért mindenki tudta,
hogy a kultúrműsor után a
Borháznál a megszokott
hagymás-zsíroskenyeres
borkóstolás nem fog elmaradni.
Nagyon dicséretes, hogy
az általános iskola és az
óvoda minden alkalommal

nagy munkát fektet abba, hogy a gyerekeink műsort tanuljanak be, és azt nagyszerűen bemutassák. Jó látni a nagyszülőket, a szülőket, rokonokat, ahogy csillogó szemekkel nézik a színpadon a gyerekeket. Találkozzunk jövőre is!
szk.

Kiss György alkotásainak megtekintése

A Szászi Értékőrzők Munkacsoport és
Szászvár Nagyközség Önkormányzata
munkájának köszönhetően a Baranya
Megyei Értéktárban szerepel Kiss
György életműve, munkássága. Szeretnénk és dolgozunk is rajta, hogy ne
”csak„ megyei érték legyen, hanem országosan elismert és ismert legyen az a
közel 500 szobor, amit élete során készített. Sajnos, országos szinten mára már
nem igazán ismert művész, alkotó, pedig
a legtermékenyebb szobrászok között
szerepel, és számos nemzetközi díjat is
nyert alkotásaival. Önkormányzatunk
elhatározta, hogy minden lehetőséget

megragad arra, hogy ismertebbé tegye az alkotót.
Az Értékőrzők csapata
október 30-án kirándulás
keretében ellátogatott az
Esztergomi Bazilikába, az
Országházba, a pesti Kerepesi temetőbe, a Hősök
terére, hogy közösen megtekinthessük Kiss György
szobrait, megcsodálhassuk
művészi munkáját. Felkerestük a sírját is, ahol az
Önkormányzat és a Várbaráti Kör jelenlévő képviselői koszorút,
mécsest helyeztek el.
Az Országházban lévő szobrok megtekintése után, dr. Hargitai János miniszteri biztos, országgyűlési képviselő vezetésével tekinthettünk bele az ország vezetőinek munkájába.
A szakmai kirándulást összegezve csak
azt tudom hangsúlyozni, hogy méltán
lehet büszke minden szászvári lakos a
falunkban született Kiss Györgyre. 2019
az emlékezés éve lesz, halálának 100.
évfordulója lesz április 29-én, hogy az őt
megillető módon tudjuk megemlékezni.
Ezért felállítottunk egy Bizottságot,
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akiknek az a feladata, hogy összeállítsák
a 2019-es emlékév programtervét.
Önkormányzatunk több kulturális
program megvalósítását tervezi, a program eseményeit igyekszünk széles körűen elérhetővé és nyilvánossá tenni, hogy
azokon minden kedves érdeklődő részt
vehessen.
Mühlbert-Raffai Renáta
Alpolgármester
HUNG-2017 „Szászvár és térsége értékei”
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BUNKERRAJZOLÓ A VÁRBAN
Október 13-a, kellemesen meleg őszi estéjén,
óriási izgalommal leskelődtünk a Szászvári Várkastély üvegfalú nagyterméből az udvari bejárat
felé, hiszen a vár jelenkori
történetének eddigi leghíresebb meghívott vendégeit vártuk: Likó Marcellt a
Vadfruttik zenekar frontemberét, és Géczi János
kiváló kortárs magyar írót,
A bunkerrajzoló című
könyv író-olvasó találkozójára.
Mikor megérkeztek,
bemutatkoztunk,
majd
Marci kissé zavartan közölte, hogy inget
vett ma magára, mert hát mégis egy
várban vagyunk. Kávéval kínáltuk őket,
és beszélgettünk, úgy mintha régi barátok lennénk, és pár perc elteltével Marcell már a kislányáról készült képekkel
szórakoztatott bennünket. Közvetlen,
barátságos természete magával ragadott,
és ott, abban a pillanatban váltam rajongójává.
Marci Szécsi Pál dalát énekelte, miközben behangolt. Majd lassan megérkezett a közönség is, és kezdetét vette
az est programja. Egy beszélgetés keretében mutatták be a könyvet, melyet
Géczi János író és József Attila díjas
költő írt, azokból a történetekből, melyeket zenész barátja, Likó Marcell mesélt neki élete történéseiről. A moderátor szerepét polgármesterünk, Dunai
Péter vállalta fel, kérdéseivel irányítva
az eseményeket. „Élettörténet rekonstrukció”, ahogy az alkotó nevezi művét,
és egy generáció története is, hiszen
minden a ’80 években felcseperedett

ember talál benne párhuzamot saját életével. Az író szemén keresztül pontos
képet kapunk a várpalotai Ady lakótelepről, annak számtalan lakójáról, és
szocreál helyszíneiről. Megismerhetjük
az énekes közvetlen környezetét, barátait, családját, és mindazon embereket és
eseményeket, melyek hatással voltak rá
élete során. Végig kísérhetjük közép és
főiskolai éveit, korai zenei pályafutását,
szorongással és depresszióval telt ifjúságát. Mesélnek a megismerkedésükről, a
barátságukról, és beszélnek alkoholizmusról, bántalmazásról, drogokról is.
Jánostól sem áll messze ez a téma, hiszen a Vadnarancsok című legendás
könyve is a társadalom peremére szorult
fiatalokról szól, akiknek a létezését is
tagadta az akkori rendszer. Hiszen a
„boldog szocializmusban”nem élhetett
drogokat használó ember vagy prostituált, így az ezen életeket bemutató könyv
nagy port kavart fel abban az időben.
Egy-egy rövid történet után, Marci
„faragott fa gitár”-ján játszott és énekelt

nekünk, mindig az adott
témához kapcsolódó, vagy
az az által ihletett dalt. Hallhattuk többek között a Sárga zsigulit, ami tökéletesen
visszaadja a várpalotai lakótelep hangulatát, vagy a
Nekem senkim sincsen című remekművet, melyet
édesapjáról írt. Hallhattunk
jól ismert és vadonatúj számokat is, amelyek a hamarosan megjelenő új albumon
szerepelnek majd.
Gyorsan elrepült másfél óra
és elbúcsúztak vendégeink a
közönségtől. Mi, mint vendéglátók még kaphattunk
pár vidám percet, amikor megbeszéltük
az este eseményeit, tapasztalatait és
persze tovább faggattuk Marcit élete
minden apró részletéről. Ő pedig válaszolt minden buta kis kérdésünkre. Nem
úgy, mint egy sztár, nem úgy, mint a
híresség a rajongóinak, hanem egyszerű,
rendkívül érzékeny, csodálatos emberként beszélgetett velünk, mint egy régi
ismerős.
Aztán elköszöntünk, és én azóta is
azon töröm a fejem, hogy egy országos
hírű zenész, aki ennyi keserűségen, enynyi megpróbáltatáson esett át, megjárta
a drog ambulanciát, a pszichiátriát, majd
önerejéből talpra állt, hogyan vált azzá
csillogó szemű, pajkos, életvidám, mégis szerény emberré, akit megismerhettünk.
Szeretném megköszönni minden ember odaadó munkáját, aki dolgozott és
segített, hogy ez a nagyszerű program
megvalósulhasson.
Sebestyén Mónika

BM-17-0086 „Egységben az erő”
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Nyitrai Zsolt interjú, Szászvári Várkastély, Lakossági Fórum.

Riporter: Nyitrai Zsolt képviselőurat
köszöntjük Szászváron. Először is szeretném megkérdezni, hogy hosszú volt-e az
út, könnyű volt-e idetalálni?
Nyitrai Zsolt:
Nagyon rendben volt az út, én hoszszabbra számítottam. Budapestről érkeztem most és nagyon szépen, rendben
ideértünk. Amit eddig láttam a településről az nagyon szép. Nagyon szép Szászvár. Jókat hallottam róla és most a polgármester úrral volt lehetőségünk egy
kicsit beszélgetni a településnek a múltjáról, jelenéről illetve a jövőbeli tervekről.
R. A Várkastélyból valamennyit sikerült megtekinteni a késői óra miatt, kicsit
már sajnos sötét van.
Nyitrai Zsolt:
Sikerült még világosban körbejárni,
nagyon tetszett.
R. Ez a most következő lakossági
fórum, amelynek előtte állunk jelenleg,
miről fog ez szólni?
Nyitrai Zsolt: Ugye hazánkban jelen
pillanatban egy nemzeti konzultáció
folyik, a bevándorlás kérdéséről illetve
Soros Györgynek a veszélyes tervéről. A
FIDESZ és a KDNP mindig is a párbeszédre építette illetve építi a közéleti
munkáját. Ez így volt akkor is amikor

ellenzékben
voltunk,
akkor ugye nemzeti
petíciót
indítottunk.
Talán még emlékeznek
rá, nagyon régen volt
2004-ben, amikor is az
energiaárakról is szó
volt, illetve a lakhatási
támogatásoknak a megvédéséről. A kormányon pedig úgy nevezett nemzeti konzultációkat indítunk, többet.
A legutolsó nemzeti
konzultációt azt rekordmennyiségű honfitársunk, több mint 1,7
millió magyar küldte vissza. Most nyilvánvalóan megkapták az állampolgárok
itt Szászváron is a konzultációs íveket is. Arra törekszünk, hogy személyesen is
minél több emberrel tudjunk találkozni. Elmondjuk
nekik az álláspontunkat
erről a tervről illetve meg
legyen nekik is a lehetőségük, hogy elmondják véleményüket vagy kérdéseket
fogalmazzanak meg, mert
mi fontosnak tartjuk, hogy
az állampolgárok ne csak 4
évente a választáson, 2 választás között is nagy fontos
ügyekben el tudják mondani a véleményüket.
R. Hogy tűnik jelenleg, a választópolgárok nyitottak erre a kezdeményezésre, lehet látni, hogy ez a mostani
nemzeti konzultáció mekkora tömegeket
ér el, vannak már visszajelzések?
Nyitrai Zsolt: Mivel ez a kérdés, azt
kell, hogy mondjam, sajnos napirenden
van és az elkövetkező időszakban sem
fog lekerülni erről, nagyon sok az érdeklődő. Én is több helyen jártam már az
országban, Borsod megyében, Heves
megyében és most ugye
itt vagyunk Baranyában. Nagyon sokan
érdeklődnek és teszik
fel ezzel kapcsolatban a
kérdéseiket. Ugye el
kell gondolkozni azon,
hogy akarjuk-e azt,
hogy éves szinten 1
millió bevándorlót hívjanak ide Európába,
akik rajtunk keresztül
mennek. Jó-e az a gondolat, hogy az adófizetők pénzéből minden
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egyes bevándorlónak éves szinten 9 millió forintot adjunk, amiből ők tudják
fedezni a lakhatásukat és egyéb szociális
dolgaikat. Ezekkel tisztában kell lenni,
minél több embernek el kell mondani,
hiszen a következő évi választásoknak
ez is lesz az egyik legnagyobb tétje.
R. Képviselő úr nagyon szépen köszönjük és sikeres fórumot kívánunk!
Nyitrai Zsolt:
Köszönöm szépen! Önöknek is sok
sikert!
R. Hargitai képviselő úr nagy örömömre szolgál, hogy ismételten Szászváron köszönthetjük. Ezúttal minek tudhatjuk be a látogatás célját?

Hargitai János: Európa első számú
sorskérdése, így Magyarországé is, ez a
bevándorlási válság, ami Európa identitásválságának egy tünete. Magyarországnak ezzel óriási gondjai vannak.
Nem azt gondoljuk ennek a válságnak a
kezeléséről, amit nyugat Európa gondol.
Ezért a kormány, a kormányzó pártok a
FIDESZ és a KDNP úgy döntött, hogy
választókörzetenként akár több fórumot
is tartunk arra vonatkozóan, hogy elmagyarázzuk az embereknek, hogy milyen
veszélyekkel kell itt szembenézni. Ezt
mi a Soros-tervnek hívjuk. A rendezvény is erre a gondolkodásra van felfűzve. Számomra meg természetes volt, ha
az ember Mohácsról kimozdul, mert
általában ott tartottuk ezeket a fórumainkat, akkor a választókörzet egy északi
részére jöjjek. Nem vitás ennek a térségnek Szászvár a központja. Miniszterelnöki megbízottként Nyitrai Zsolt képviselőtársam - ő Eger város képviselője –
lesz a vendégem. Elsősorban ő fog beszélni a Soros-tervről, nyilvánvalóan a
kérdésekre, ha vannak közösen is fogunk válaszolni. Örömmel jöttem ezért
Szászvárra.
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R. Képviselő úr, ezeket a fórumokat,
ezeket a hangokat az Európai Bizottság,
Brüsszel önmagában meghallja? Elér
hozzájuk az az üzenet, amit Önök itt közvetítenek.
Hargitai János: Abszolút meghallja
olyannyira, hogy Magyarország és a
brüsszeli adminisztráció között elég éles
konfliktushelyzet van e tekintetben. Orbán Viktor az a kormányfő, egyre több
ilyen van, akik azt képviselik, ahogy az
európai bürokraták kezelik ezt a válságot. Ennek a lényege, hogy nem csinálunk semmit, megvárjuk, míg a bevándorlók elözönlik Európát és utána megpróbáljuk szétosztani őket, meg talán
integrálódnak. Ez nem kezelése a válságnak, ez a válság elmélyítése, ez az út
járhatatlan. Orbán Viktor azt képviseli,
hogy a bevándorlókat valahol a szülőhelyükön kell megállítani. Olyan életfeltételeket teremteni nekik, hogy ott akarjanak élni és ne jöjjenek a nyakunkra,
mert nem leszünk képesek kezelni ezt a
problémát. Tehát éles az ellentét a
Brüsszeli gondolkodás és a magyarok
gondolkodása között. Magyar gondolkodást körülbelül a Visegrádi négyek országa is képviseli. Brüsszel nyilvánvalóan tökéletesen tudja, hogy mi zajlik e
tekintetben Magyarországon. Azt hogy
mi nemzeti konzultációt folytatunk a
Soros-tervről, azt a brüsszeliek tudják,
nem is lelkesednek érte, de nem is azért
csináljuk, hogy az ő lelkesedésüket kivívjuk, hanem azért hogy a magyar polgárokat tájékoztassuk. Az álláspontjukat,
a segítségüket kérjük, mert Orbán Viktor
ebben a nagy küzdelemben csak akkor
tud Brüsszelben sikeres lenni, ha nem
csak a kormány vagy a parlament akaratát tudja maga mögött, hanem azt is tudja mondani, hogy lám a nemzeti konzul-
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táció során 2-2,5 millió ember megnyilvánul, és ennek döntő többsége az ő
álláspontját osztotta. Ez ha úgy tetszik
egy politikai helyzetértékelés, ami itt
most Szászváron zajlik. A saját álláspontjuk mellett akarjuk tudni a szászváriak tömegeit, erejét is, ezért tartjuk ezeket a fórumokat.
R. Képviselő úr mik a benyomások az
egyéb fórumhelyszíneken- itt most látványosan sokan vannak azért- érdekli az
embereket ez a probléma?
Hargitai János: Kezdettől fogva érdekli. Az emberek felfogták, hogy Európa és Magyarország hosszú távú jövőjét
alapvetően az határozza meg, hogy Magyarország magyar tud-e maradni, vagy
a környezetünkben iszlám vallásúak,
más kultúrájúak lesznek és akár idővel
többségbe kerülnek, és mindaz amit mi
Magyarországra Szent István országáról
meg Mária országáról gondoltunk az a
múlté. Sajnos ott van egy Franciaország,
az már rég átbillent azon a ponton, ahol
ezek a dolgok kezelhetőek lennének.
Sokkoló adat, hogy Bécsben az első
osztályos kisgyerekek közül a legtöbb
már muszlim identitású. A legnagyobb
közösség már Bécsben a kisiskolások
között muszlim vallású a legtöbb gyerek. Németországban is ez megtörténik
beláthatatlan következményei vannak.
Magyarország és az egykori KeletKözép Európa, a Visegrádi négyek egyelőre határozottan őrzik az álláspontjukat és megküzdenek Brüsszellel. Ehhez
várunk ma segítséget a szászváriaktól is.
R. Érdeklődve várjuk akkor a fórumot, és köszönjük szépen, hogy itt volt!
Hargitai János:
Köszönöm a lehetőséget!

Polgárőr továbbképzés.
„A közbiztonság és a közrend megteremtése és fenntartása az állam alapvető
joga és kötelessége. A közbiztonság és a
közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára a polgárőrség nyújt cselekvési lehetőséget. E
tiszteletre méltó tevékenység elismerése
és megbecsülése fejeződik ki a polgárőrök védelmének és támogatásának állam általi garantálásával. A közbiztonság megszilárdításában fontos szerepet
betöltő önkéntes társadalmi szerveződés
hatékony működéséhez törvény írja elő,
hogy a legfrissebb jogszabályok ismeretével rendelkezzenek.”
Ezen központi irányelv alapján szervezte meg a Szászvári Polgárőr Egyesület vezetősége az alapismereti oktatást
és vizsgát. Ennek a kötelezően elvégzendő képzésnek a Vékényi Polgármesteri
Hivatal biztosított helyet 2017.11.25-én,
amelyen a szászvári és vékényi polgárőrök közösen vettek rész.
Az oktatást és vizsgáztatást a Baranya
Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége részéről Deák Imre alelnök úr, Komlói Járási koordinátor és egyben a Komlói Polgárőr Egyesület elnöke, valamint
a Komlói Rendőrkapitányság részéről
Beke József alezredes úr vezényelte le.
Mindkét egyesület nagy létszámmal
képviseltette magát, hiszen mindenki
érezte az ügy fontosságát. Célja volt
minden résztvevő polgárőr társunknak,
hogy a már meglévő ismereteit frissítse,
ez által is maximálisan feleljen meg az
országos követelményeknek.
A nagy létszámnak köszönhetően jó
hangulatban zajlott az oktatás, melyet
oktatóink példázatai tettek színessé. A
közel két órás képzést, 20 kérdésből álló
vizsgalap kitöltése követte. A helyszínen
történő feldolgozás során megállapítottuk, hogy a jelen lévő 37 polgárőr sikeres vizsgát tett.
Vizsgáztatóink gratuláltak az elért
eredményekhez és további sok sikert és
jó egészséget kívántak munkánkhoz.
Szolgálat Szászvárért, szolgálat a
biztonságért!

Bata József titkár
és Réder Péter elnök
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ADVENTRE HANGOLVA …
A Szászvári Várkastély díszterme gyerekekkel és felnőttekkel telt meg november 18-án, szombat délután. Vendégünk
volt Szitó Gyuláné, Magdika, hidasi
kézműves és segítői. A mézeskalács
díszítés igazi karácsonyra, adventre hangoló program, szakértő segítséggel pedig
még inkább.
A fahéj illata lengte be a termet, ahol
Magdi, a gyerekek közé beülve mutatta
meg, hogyan lehet a hófehér mázzal
angyalkát, macit, hóembert, csillagot és
még sokféle figurát létrehozni. A gyerekek kilógó nyelvecskékkel igyekeztek
utánozni a nagyokat, a fehér mázból lett
zöld és rózsaszínű is, és persze, szépen
fogyott a sokféle színes kiegészítő: szívecskék, gömböcskék, pöttyöcskék…
Az elején még sorban állás is volt az
„írókákért” – hívjuk csak így az egyszerű nylon-zacskókba töltött mázat – alig
győztük kavarni, előkészíteni a finom
porcukorból és tojásfehérjéből készült
anyagot ! Magdi közben megmutatta az
érdeklődőknek azt a technikát is, amikor
a mézeskalács teljes felülete fehér lesz,
sőt, a fehérnek több árnyalata is megjelent egy parányi süteményen – csodás

volt !
Úgy gondoljuk, hogy mindenki jól
érezte magát ezen a délutánon, felnőtt és
gyerek egyaránt. A nagy sikerre való
tekintettel két dolgot határoztunk el: ezt
a programot jövőre is meg szeretnénk
szervezni, és azt, hogy a szászvári adventi vásár napján szokásos kézműves
foglalkozások egyik asztalánál a gyerekek újra díszíthetnek, készíthetnek mézeskalácsot a Faluházban. Gyertek el, és
hangolódjatok újra és még jobban a sze-

retet ünnepére !
Köszönöm a program ötletét segítőnknek, a megsütött mézeskalácsokat a Nőegylet tagjainak és másoknak, és nem
utolsósorban Szitó Magdikának azt,
hogy temérdek meghívása közül a miénket választotta és megörvendeztetett
bennünket ennek a csodálatos kézműves
mesterségnek a bemutatásával !
Havasiné Szokoly Zsuzsa
a Szászvári Nőegylet elnöke

ÉRTÉKMENTÉS-KERESZTEK FELÚJÍTÁSA
Szászvár Nagyközség Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a Szászi
Értéktárban feltüntetett helyi értékek
állagmegóvására, védelmére. Igyekszünk pályázatokból megoldást találni
értékeink megmentésére. Az ősz folyamán a temetőben található hadisírok
kerültek felújításra, de a keresztek, feszületek felújítása területén is jelentős

előrelépést értünk el.
Több nyertes projekteknek köszönhetően a temetőben igen rossz, életveszélyes állapotban lévő kereszt teljesen
megújult. Valamint a Vadrózsa előtti
füves területen található ún. Jubileumi
kereszt is az eredeti állapothoz hasonlóan vonzza a tekinteteket Kiss György
alkotására.
A temetőben található homokkő
kereszt talapzata rossz állapotban volt,
az esőnek és az időjárásnak köszönhetően szétmállott. A felújítás során teljesen új talapzatot kapott, a keresztet és a
corpust is restaurálták a szakemberek,
illetve egy emléktábla is elhelyezésre
került a szobron.
A Jubileumi keresztet 1900-ban
maga Kiss György ajándékozta szülőfaluja számára. A Krisztus a keresztfán
szobrát adományozta Szászvárnak, az
akkor élő helyi lakosok pedig a talapzatához adták össze az alap-, és építőanyagot, végezték el közösen a munkát.
A nyertes, 2017-es Hungarikum pályázatunk biztosított rá lehetőséget, hogy
megszépülhessen a feszület és környezete. Itt hamarosan egy emléktáblát fog
elhelyezni Önkormányzatunk.
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Mindkét feszületre méltán büszkék
lehetünk. Tiszteletet érdemlő, hogy
Mindenszentekkor sokan helyezték el
előttük az emlékezés virágait, gyertyáit.
Terveink szerint még az idei évben,
de legkésőbb jövő év januárjában Kiss
György szülőháza helyén is emléktáblát fogunk avatni, tisztelegve ezzel a
Szászvárról elszármazott, Európa szerte
ismert szobrászművész, Kiss György
emlékének!
Mühlbert-Raffai Renáta
Alpolgármester
HUNG-2017 „Szászvár és térsége értékei”
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Bemutatkozik a Bányász Nyugdíjas Klub
A Bányász Nyugdíjas Klub 1982-ben
alakult. Klubként működött 2004. Május
10.-ig, amikor jobb lehetőségek reményében egyesületté alakult.
Jelenleg 88 tagunk van, ami változó.
Az egyesületet 5 fős Vezetőség irányítja,
melyet 3 fős Ellenőrző Bizottság kontrollál.
Vezetőségünk célja: gondoskodni az
idős, nyugdíjas emberek hétköznapjairól, szórakozásukról és művelődésükről.
A vezetőség munkáját egy 7 fős bizalmi testület segíti. Munkájuk: kapcsolattartás, beteglátogatás, stb. Mindenki
társadalmi munkában végzi feladatát.
Köszöntésünk a bányász hagyományokhoz híven: Jó szerencsét!
Egyesületünk működését részben saját
erőből, részben önkormányzati támogatásból, valamint pályázati pénzekből
tudjuk biztosítani. Tagjaink a szórakozás
és pihenés mellett, sok társadalmi munkát is végeznek. Több civil szervezettel
ápolunk jó kapcsolatot és vannak közös
rendezvényeink is.
Az Önkormányzattal a kapcsolatunk
jó, lehetőségeikhez mérten támogatnak
és segítenek. A Bányászklub épületében
három civil szervezettel együtt használhatunk két helységet, ami szükség esetén
egybenyitható. Minden évben pénzbeli
támogatást, a nagyobb rendezvényekhez
(Majális, Falunap stb.) a főzéshez evőeszközöket, és kenyeret biztosít.
Támogatóink:
Szászvár Nagyközség Polgármesteri
Hivatala
Püski Mátyás (Aranygombos főpuskás)
Csoma Gáborné (Csoma bolt)
Bálint Jánosné (Katica cukrászda)
Dura László (Konfi-Tex Kft.)
És mindazok, akik munkájukkal, részvételükkel segítik egyesületünk működését, és fennmaradását! Akit érdekel a
Jolmegvagyunk!-5mp.eu honlapunkon
még sok mindent megtudhat rólunk.
A 2017. év programjaiból megvalósultak:
A hétfői klubnapokon túl
Január 02. Újév köszöntése az első klubnapon.
Január 26. Leellenőriztük a Szigetvári
fürdőt, és ha már ott voltunk, be is vizeztük magunkat.
Február 20. Közgyűlés, Valentin nap. Ez
alkalommal a Nők köszöntik a férfiakat,
minden jókat mondanak róluk, énekelnek nekik volt már rá példa, hogy tán-
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coltak (Kán-kánt). Teával, kaláccsal,
pogácsával kínálják őket, így adva tudtukra, hogy közeleg a Nőnap ideje készülni.
Március 06. Nőnap, teadélután, a Nők
köszöntése, virággal és egy kis műsorral,
tea és süti a Férfiaknak is jutott.
Március 16. Magyarhertelend fürdő elfoglalása, lubickolás céljára.
Április 29. Tavaszköszöntő családi est,
Vacsora, zene-tánc, Főtér Kávézó 60 fő.
Május 01. Majális az Ól- Völgyi pihenőháznál: 35 fő
Június 01. A gyűjtésünkből vásárolt kis
bicikli átadása az óvodában.
Június 18. Juniális. A rossz idő miatt a
Bányász Klubban lett megtartva az ÓlVölgy helyett. 60 fő vett részt.
Július 18. A Nyári táboros gyerekek
vendégül látása az Ól-Völgyben.
Augusztus: Szigetvár: fürdés
Részvétel a Falunapon, főzés: tejföles
csirke galuskával, csángó módra. 70
főre.
Szeptember. 02- 03. Részvétel a Bányásznapi ünnepségen, koszorúzással.
Szeptember 05-08. Négynapos kirándulás a Velencei tó környékén. Egyesületünk hagyományává vált, az először kétnapos, aztán három, és évek óta négynapos kirándulás. A programokat igyekszünk lazára, kényelmesre venni, a futóversenyeket már nem szeretjük.
Első nap: Ozorai Pipó vára, Dinnyési
Várpark, Hajókirándulás a Velencei
tavon,
Második nap: Székesfehérvár, városnézés kisvonattal, Romkert Történelmi
Emlékhely megtekintése, Pákozdi Katonai Emlékpark,
Harmadik nap: Budapest. Campona
Tropikárium, Nagytétényi kastély,
Negyedik nap: Fürdés Csisztafürdőn.
Indulás haza!
Október 02. Hagyományainkhoz híven,
az Idősek Napja került megrendezésre,
köszöntő, és egy kis inni és rágcsálnivalóval. Szokásunktól eltérően, a műsorról
lemondtunk. Ebben az évben ezt a napot
duplán ünnepeltünk, mert meghívást
kaptunk, a Szent István Közösségi Ház
rendezvényére is, ahol színvonalas műsor, és egy kis megvendégelés várt minket.
Október 12. Szigetváron lubickolt a csapat, ahol már szinte törzsvendégek vagyunk.
Október 22. Ól-völgyi kirándulás 30 fő.
Kaszálás, takarítás, kikapcsolódás, evés,
ivás, mértékkel stb.
November 18. Családi est a Főtér Kávé-
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zó és Étteremben. Vacsora, élőzene,
tánc, tombola, és kis műsor, „Hogyan
csinálják a bort, és hogyan kell szakszerűen kóstolni”.
December 04. Részvétel a Szakszervezet
Borbála napi megemlékezésén
És ami még vissza van az évből:
December 11. Évzáró a klubban, emlékezés, vetítéssel, (képnézegetéssel)
December 31. Szilveszteri batyusbál, élő
zene.
Gelner János

KÉPEK AZ
1956-OS MEGEMLÉKEZÉSRŐL
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PÁLYÁZNI KELL!
A rendszerváltás
előtt a települések úgy jutottak
forrásokhoz,
hogy a központi
vezetés
bizonyos jelzések,
információk,
felmérések, tervek
alapján
igyekezett arányosan elosztani
az anyagi eszközöket az országban. Jól,
rosszul, mikor hogy sikerült. Aztán minden megváltozott. A rendszerváltással új
fogalmak kerültek elő. Pl. az önkormányzatiság. Ennek egyik alapeleme,
hogy a települések maguk mérik fel a
szükségleteiket, tűznek ki célokat, irányokat. Ennek során összehangolják a
lépéseiket a kistérségi partnerekkel, nagyobb régiókkal. De a lényeg: a célok
megvalósításához szükséges forrásokra
pályáznak.
Az eltelt közel három évtizedben iparággá nőtte ki magát a pályázat írás, pályázat figyelés, önálló szakterület, sőt
szakma lett a pályázat és kérdésköre. Ha
valahol, valakik jól csinálják, ott látványos sikerek jelentkeznek, ahol nem, ott
kevésbé. Jelenleg úgy tűnik, Szászváron
jól mennek a dolgok. Szinte havi rendszerességgel jelenti be a polgármester,
hogy miben sikerült forráshoz jutnunk.
Bár mindig kihangsúlyozza, hogy emellett rengeteg próbálkozásunk is van, a
siker, ami számít. Nagyon sokan viszont
egyáltalán nem ismerik a rendszert,
(pedig lehet, hogy magánemberként szeretnének valamit megcélozni, de „hát
hogyan kell?”). Megkérdeztük a polgármestert.
- A mai világban sem önkormányzat,
sem vállalkozó nem lehet meg a pályázati világ ismerete nélkül. Aki ezt kihagyja,
komoly versenyhátrányba kerülhet. De a
kérdésre válaszolva: azt kell tudni, hogy
folyamatosan jelennek meg pályázati
felhívások szinte minden témában. Az
egészen kis összegtől a sokmilliárdos
keretösszegig vannak ezek. Az interneten
egyszerű kereséssel százával láthatóak a
kiírások. Azt el kell ismerni, hogy ezek
nyelvezete sokszor olyan nehézkes, hivatalos, hogy elsőre szinte érthetetlen, de
úgy látszik itt is kialakult már a csak
bennfentesek számára érthető „hivatali
bikkfanyelv”. De kis segítséggel azért el
lehet boldogulni. Sok munkával ki lehet
hámozni, hogy mire, kire vonatkozik, és
mekkora összegre, mi módon lehet pá-

lyázni. A lényeg az, hogy rendelkezzen
elképzeléssel (projekt) a pályázó, mit
szeretne csinálni? Mire kellene a forrás?
- mondja Dunai Péter. – El kell mondanom, hogy a szászvári sikerek mögött
Mühlbert-Raffai Renáta, Sebestyénné
Lovasi Melinda és Vajda József állnak.
Nekünk nincs profi pályázat-figyelő csapatunk, pályázat-író csoportunk, és pályázat menedzselő sincs. Csak ők, továbbá a segítő hivatali dolgozók és a külső
szakemberek.(tervezők, kivitelezők) Ehhez képest nagyon eredményesnek tartom
a munkájukat.
Sebestyénné Lovasi Melindát kérdeztük a munkájáról.
SLM: - Két éve segítem a szászvári
önkormányzat pályázati munkáit projektmenedzser munkakörben. Feladatom a
pályázatfigyelés, projekt előkészítés, pályázatírás, a nyertes projektek megvalósításának koordinálása, elszámolása,
tehát a teljes folyamat. Mindezeket Vajda
József kollégámmal együtt végzem. Az
önkormányzatnál bizonyos típusú pályázatokkal más kollégák foglalkoznak, nem
minden terület tartozik hozzám. A pályázatíráson kívül térségi, országos rendezvényeken, fórumokon képviselem Szászvárt, pl.: tájékoztató, pályázati, turisztikai, közösségfejlesztési témákban.
Hogy párat említsek az elmúlt időszak
hozzám tartozó nyertes pályázataiból: a
TOP-os pályázatok közül az orvosi rendelő felújítása és a bölcsőde építése,
BM: Bűnmegelőzési pályázat, Hungarikum (Értéktár) pályázatok: Nemzeti
értékeink, Ifjú Értékőr, Szászvár és térsége értékei, Büszkeségpont, Hadisír felújítások, Közművelődési érdekeltségnövelő
pályázat, Nemzedékek pályázat, NKA
(Szász-Vár nap), roma önkormányzat
kulturális és példakép pályázatai, Testvér-települési pályázat, A holnap népművésze pályázat, NEA pályázatok, stb.
Ezek a nyertes pályázatok, de természetesen nem minden pályázat ilyen sikeres!
Egy pályázat „életútja” különböző lehet:
vannak nyertes, vagy részben támogatott,
vagy (akár 1 éve!) el nem bírált, vannak
támogatott, de várólistás, vagy elutasított, vannak előkészítés alatt álló, illetve
a végül be nem adott pályázatok. Polgármester Úr csak a már biztos nyertes,
önkormányzati pályázatokat tárja a nagy
nyilvánosság elé, ami csak a jéghegy
csúcsa! Munkánk egyik nehézsége, hogy
egy azon időben a különböző forrású
pályázatok „életútjuk” különböző szakaszában vannak, tehát három-négyet éppen megvalósítunk, a másik hiánypótlás-
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nál, vagy elszámolásnál tart, akkor egykét másik projekt még csak ötletelési
szakaszban van, de már új felhívás tervezeteket olvasunk. Kicsit olyan, mintha
egyszerre 8-10 táblán szimultán sakkoznánk.
SZ.H.: - Hogyan kezdődik ez a munka,
hogyan születik egy pályázat?
SLM: - Különböző felületeken olvasott,
fórumokon hallott pályázati felhívásokat
átolvasva, ha olyat találok, ami Szászvár
számára hasznos lehet, akkor arról készítek egy rövid kivonatot és átküldöm
Polgármester Úr részére. Ha ő is hasznosnak találja, akkor nekiállunk a projektötlet kidolgozásának, felvesszük a
kapcsolatot a témával kapcsolatban illetékes intézményekkel, szervezetekkel,
személyekkel, velük egyeztetve összeáll a
projekt szakmai része, majd a költségvetés, a mellékletek, stb. Nem csak önkormányzati pályázatokat figyelek, hanem
amennyiben a nonprofit Kft., nemzetiségi
önkormányzatok, civil szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó pályázati felhívást találok, akkor felveszem velük a
kapcsolatot, és ha igénylik, segítek a
beadásában, megvalósításában.
Egy pályázati felhívást olvasva mindenki számára hamar kiderül, hogy ki,
mire, mennyi pénzre pályázhat. Az ördög
itt is a részletekben, és az akár 50-60
oldalas kiírásban lakozik. A buktatók a
jogszabályi hivatkozásokban, a kisbetűs
lábjegyzetekben, az indikátorok, vállalások, kötelező mellékletek, feltételek, fenntarthatóság soraiban és a gyakori módosításokban vannak elrejtve. Ezeket mind
figyelni kell, alaposan át kell gondolni és
csak ésszerű határokon belül szabad
pályázni.
SzH.: - Van olyan pályázat, amit előkészíttettek és végül nem kerül beadásra?
SLM: - Igen, akár ez is előfordulhat. Az
előkészítés több szálon futó összetett
munka, amely közben kiderülhet olyan
gátló tényező, amely miatt ésszerűtlenné
válik a pályázat beadása. Ezek a
„Kisiklott történetek” mappába kerülnek. Lehet, hogy egy másik pályázati
felhívás során átdolgozva új életre kapnak. Sohasem árt, ha egy-két kidolgozott
ötlet van a fiókban.
Sz.H.: - Sokan úgy gondolhatják, a
nem támogatott pályázatok lényegében
kidobott pénzt és munkát jelentenek.
SLM: - Én nem így gondolom. Minimális költségek merülnek fel beadás előtt,
az önkormányzat szinte kizárólag 100 %
támogatási intenzitású, önerő nélküli
felhívásokon indul vagy minimális önerőt
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vállal. A híresztelésekkel ellentétben
ilyen típusú pályázatból is van szép
számmal. Az előkészítő munka is nagyon
hasznos. Az egyeztetések, kapcsolatfelvételek, beszélgetések során egy csomó
ötlet, információ cserél gazdát, feltérképezzük az intézmények, egyesületek tevékenységét, problémáit, újabb ötletek,
javaslatok fogalmazódnak meg, melyek
egy része pályázat nélkül, együttműködéssel is megoldhatóak. A nem nyertes
pályázatoknak is rengeteg pozitív hozadéka van. Csak, hogy egy-két példát említsek: a sajnos nem nyertes Tanoda pályázatunk kapcsán került hozzánk Vajda
József kollégám. Vagy a 2016-os nem
nyertes bűnmegelőzési pályázatunk előkészítésének köszönhetően a megyéről
időben lekért eszközök, járművek hozzájárultak a 2017-es majális színesítéséhez.
Arra a pályázatra azt az információt
kaptuk a helyi szervezettől, hogy falunak
nem érdemes pályázni rá, mert városoknak írták ki. De nekünk annyi jó ötletünk
volt, hogy beadtuk. Valóban nem nyert,
majd 2017-ben, miközben emelték a minimális összeget és némileg módosították
a kiírást, mi átdolgoztuk, újból beadtuk,
és végül 8,73 millió forintot nyertünk,
országos hatókörű szervezetek között
egyedül községi önkormányzatként. Azt
hiszem, ez a maximális elismerése a
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munkáknak. Kár lett volna nem beadni!
SzH.: - Felmerül a kérdés, hol tanultad
a pályázatírást? Hogyan kerültél kapcsolatba a pályázatokkal?
SLM: - Nem kaptam ilyen képzést sehol, senkitől, mindent a saját bőrömön
tanultam meg. A bonyhádi közgazdaságiban számviteli, majd a Kecskeméti Főiskolán műszaki marketing menedzseri
szakon végeztem. Korábban műszaki,
külkereskedelem, minőségbiztosítás, garanciális elszámolás, vidékfejlesztés területén dolgoztam. 2006-ban, amikor
építkeztünk és egy terület vásárlás ügyében jártunk férjemmel a szászvári hivatalban, akkor Dobszainé Füzi Zsuzsa most már kolléganőm -, hívta fel a figyelmünket a pályázati lehetőségekre, mondván: „Fiatalok vagytok, miért nem pályáztok?”. Akkor álltam neki autodidakta
módon utána olvasni az interneten, hogy
mi is az a pályázat. Az első pályázatunk
segítségével istállót építettünk, majd a
másodikat már a Kantár-hegyi Lovas
Egyesülettel adtuk be a Császtai Lovaspályára, amely pályázat akkor a Komlói
és Sásdi kistérségben a legtöbb pontot
kapta. GYES után több mint 3 évet töltöttem a vidékfejlesztésben, majd amikor
átjöttem az önkormányzathoz megismerkedtem a különböző típusú, forrású pályázatokkal, szintén autodidakta módon.
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Sz.H.: - Mit javasolsz annak, aki pályázni szeretne?
SLM: - Legyen nagyon alapos, kitartó,
ha kell, százszor olvassa el a felhívást és
az összes mellékletét, figyelje a módosításokat, járja körbe alaposan a témát,
jogszabályokat, ha pályázatírót fogad,
akkor is ellenőrizzen minden munkát!
SzH.: - Mi az a „Kívánság lista”, amiről a kollégáktól hallottam?
SLM: - Kollégák, közösségi ház, faluház munkatársai, együttműködő civil
szervezetek, ha hozzánk fordulnak kéréseikkel, ötleteikkel, akkor szívesen adok a
pályázatokról általános tájékoztatót,
ezen kívül az iroda falán lógó „Kívánság
listára” felírom a kéréseiket, igényeiket,
és ha találok rá forrást, beépítem a pályázatokba. Az elmúlt időszakban sok
tételt kihúzhattunk erről a listáról! Arra
buzdítok mindenkit, ha van olyan ötlete,
javaslata, ami Szászvár vagy Vékény
fejlődését szolgálja, vagy amiben segítséget kérne, keressen fel az irodában, és
igyekszünk rá pályázati forrást találni.
Bár rengeteg ötlet van még a tarsolyunkban, ezek ez ötletek, javaslatok, együttműködések a mi munkánkat is segítik!
Búcsúzóul felhívnám a civil szervezetek
figyelmét, hogy hamarosan NEA szezon
lesz, ideje felkészülni rá!
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Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári Csoportja
Mi történt velünk az elmúlt negyed évben?
2017. 09. 14-én ismét a Szigetvári
Gyógyfürdőbe kirándultunk, hogy egészségünket kicsit javítsuk. Egy nagyon szép
nap volt együtt, közösen, mint mindig!
2017. 09. 28-án vendégül láttuk egy
szászvári körsétára a Mozgáskorlátozottak
Dél-Bács-Kiskun Megye, Baja és környéke vezetőit, képviselőit. Tartalmas, szép
nap volt!
Köszönjük Dunai Péter polgármesternek és az Önkormányzatnak a támogatást.
2017. 09. 30-án Orfűn részt vettünk az
Akadálymentes Turizmus Napján, mely
hazánkban először itt került megrendezésre. A rendezvény célja a fogyatékkal élők
és az egészséges emberek közötti kapcsolatok elmélyítése, a kölcsönös elfogadás
motiválása. A rendezvényen több százan
vettünk részt. Rengeteg színes programból
válogathattunk: volt vérnyomás-, vércukormérés, növényekből készült salátát és
gyümölcsökből, zöldségekből összeállított
kompozíciót kóstolhattunk. A Tekeresi
Lovas-panzió kézműves foglalkozásokkal
várt bennünket, lovaglással és sétakocsikázással, valamint kemencében sült
pizzával. Megcsodálhattuk a festői környezetben lévő Orfű nevezetességeit. Régi
ismerősökkel és új barátokkal találkoztunk. Szép nap volt! Köszönjük a lehetőséget!
2017. 10. 04-én ismét Egészség napot
szerveztünk a Főtér Kávézó és Étterem
kistermében. A köszöntés után Aranyosi
Ervin: Az élet szép c. verse után kötetlen,
baráti beszélgetést folytattunk természetgyógyásszal, akit már kedves ismerősként
üdvözöltünk körünkben. Közben finom
gyógyteát ittunk. Életünkben fontos a

mozgás, a friss
levegő, a napfény
és a helyes táplálkozás.
Manyika
felhívta a figyelmünket, hogy naponta együnk nyers
gyümölcsöt, zöldséget, továbbá a víz
fontosságára, mert
szervezetünknek
szüksége van a napi
folyadék-bevitelre a
méregtelenítéshez.
Oda kell figyelni,
hogy mit kíván a
szervezetünk. Fontos a lelki egyensúly, a harmónia és
az egészség megőrzése! Nagyon szép délutánt töltöttünk el együtt.
2017. 10. 21-én rendeztük meg hagyományos év végi rendezvényünket, a családi vacsora estet a Főtér Kávézó és Étteremben, ahol a finom vacsora mellett hangulatos zene szórakoztatta tagjainkat és
hozzátartozóikat. Egy szépen összeállított
kulturális műsorral készült a Hársvirág
Óvoda Katica csoportja. Köszönjük!
Ezt vidám, tréfás mondóka követte,
majd Moldvai dalok, végül ketten Rózsikával énekeltünk. Megköszöntem az
aktivisták egész éves munkáját, mert
csak velük együtt közösen jöhetett létre
ez a tartalmas, szép év!
2017. 10. 23-án koszorúzás, mécses
gyújtás és megemlékezés a helyi vezetőkkel a Büszkeségpontnál, Az eső ellenére is
4 fővel képviseltük szervezetünket
2017. 11. 13-án tartottuk meg év végi

vezetői ülésünket, ahol értékeltük a 2017es évet, elkészítettük 2018. éves terveket.
Minden hétfőn Fogadó órát tartottam a
Főtér Kávézóban
2017. 12. 02-án Pécsváradon a Fogyatékkal élők Világnapja alkalmából szervezett Kulturális Fesztiválon veszünk részt
külön busszal, 23 fővel.
2017. 12. 10-én, a Szászvári Adventi
vásáron veszünk részt.
Kiemelt figyelmet fordítunk az előttünk járó generációra, akik tapasztalataikkal, munkájukkal, bölcsességükkel,
szeretetükkel élhetővé tették és teszik
számunkra a jelent. Ezt a tudást nekünk
őrizni és továbbadni kell. A közelgő
ünnepekre Áldott, békés, boldog, meghitt Karácsonyt és egészségben, szeretetben gazdag, szerencsés újévet kívánok
mindenkinek!
Bécziné H. Ilona

Szászvári emberek: Wáger József
A Tolna megyei Aparhanton született
1940-ben. A család félig iparos, félig paraszt életmódot folytatott, és 1947-ben
amikor a kitelepítések voltak, akkor költöznek Szászvárra.
- Édesapám a szászvári bányán kezdett
el dolgozni, ez az első kötődésem a bányához, bányászathoz- kezdi a bemutatkozást
egykori főnököm, a volt üzemvezető, Józsi
bácsi.
- Az általános iskolát még Aparon
kezdtem, de már itt fejeztem be. Aztán
1958-ban a pécsi Cséti Ottó Bányaipari
Technikumban szereztem technikusi oklevelet. Ekkortól kezdtem el a bányán dolgozni. A Mecseki Szénbányák gazdasági
döntései miatt embereket vezényeltek
egyik üzemből a másikba, így kerültem én
is Anna bányaüzembe, majd 64-től Kos-

suthra. Szakmailag nagyon hasznos volt az
a húsz év, amit ott töltöttem, aknász, főaknász majd bányamesteri beosztásokban.
Közben munka mellett továbbtanultam,
előbb Tatbányán főiskolai, majd Miskolcon egyetemi végzettséget, bányagazdász
üzemmérnöki diplomát szereztem.
1981-ben kineveztek a szászvári bánya
üzemvezetőjének. Érdekes váltás volt,
egyben nagy kihívás. Aki ismeri ezt a
szakmát, tudja, hogy mi volt a különbség a
nagyüzemek és a mi üzemünk között. Sokkal nehezebb települési viszonyok, alacsony szintű gépesíthetőség, legmagasabb
fokozatú bányaveszélyek. Volt viszont egy
emberileg nagyon jó, szakmailag kiváló,
összetartó közösség, amely így is tartotta a
lépést a nagyüzemekkel. A lehetőséget a
vezérigazgatótól kaptam, teljes támogatá-
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sáról biztosított. Én ezt úgy használtam ki,
hogy mindent, amit lehetett megszereztem
az üzemünknek. Nem én mondtam, mások
írtak így erről, hogy soha nem látott műszaki fejlesztés zajlott le ekkor. Tucatjával
érkeztek a folyamatos szállítóberendezések („ kaparók”, szállítószalagok), gépi
felrakók, sűrített levegős rakodógépek,
fúrógépek, kompresszorok, airbreaker, és
még sorolhatnám. Egy teljesen új szint
feltárására kaptunk lehetőséget, ez milliárdos tétel volt. A jó kollektíva ki is hozta a
lehetőségekből a sikert, ötször lettünk a
Vállalat Élüzeme. Ez nem tetszett a nagyüzemeknek, a de a tények magukért beszéltek. És még valami: nálunk a hagyományos technológia miatt „tisztább” szenet termeltünk, mint a nagyüzemi frontokban. De hagyjuk is ezt, ez ma már talán
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senkit sem érdekel. Ez a múlt.
- Én másként gondolom, de az is lehet,
hogy csak személyes érintettségem miatt.
Ez a bizonyos múlt, amit a Bányászati
Múzeumunkban mutatunk be, egyre több
embert vonz, meredeken emelkedik a látogatók száma, és mindenkit lenyűgöz még
poraiban is a mi szakmánk.
- Hát igen, én is jó szívvel emlékezek,
ez volt az életem. És a családom. Feleségemmel két lányunk és három unokánk
van. Gyönyörködünk bennük, amikor csak
lehet. Ők is végigélték velem a stresszes
bányaidőszakokat, de az ünnepeket is,
amikor ezren jöttek el a bányász focimecscsekre, egy-egy majálison több mázsa
virsli és 15 hordó sör fogyott. Bárki mondhat bármit, boldogok voltak az emberek.
Persze akkor is voltak gondok, de csak a
szépre emlékezünk.
Nyugdíjba vonulásom után visszavonultam. Aztán egy váratlan haláleset miatt
kerestek meg, és választottak a Bányász
Szakszervezet helyi vezetőjének 2003-ban.
Ez egy új kihívás: a régi munkatársaknak
segíteni, ha a szükség úgy hozza, vagy
együtt ünnepelni, emlékezni, fenntartani a
bányászat emlékét. Örülünk, ha segíteni
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tudunk, de sajnos egyre kevesebben vagyunk. Én magam 50 éves szakszervezeti
tagság miatt kaptam emléklapot. Nagyon
jól esett 2006-ban, amikor „Szászvárért- a
Köz szolgálatáért” Emléklappal ismerték
el eddigi munkámat. Sok minden történt
Szászváron, amióta itt élek. Láttam a fejlődést, a Mázával való összeolvadást, majd
válást. Láttam a 800 fő bányai dolgozó
vásárlóereje mire képes, egész lakótelepek
épültek, nőtt a település. Aztán láttam a
tétova útkeresést, amikor megszűnt a legnagyobb munkáltató. Erőn felül teljesítettek a falu vezetései a forráshiánnyal. Én is
voltam képviselő, beleláttam. Azóta is a
munkahelyek hiányát tartom a legnagyobb
gondnak.
Mostanában amennyit látok a folyamatokból az nagyon tetszik, látványosan szépül, épül, a falunk. De én már ebben nem
tudok, nem is akarok részt venni, csak
keveset. Pihenek. Egészségem már nem a
régi, vissza kell venni kicsit a lendületből.
Örülök, ha bárkinek segíthettem munkám
során, akár a bányán, akár azóta. Örülök,
hogy része lehettem a község életének, és
igyekszem továbbra is segíteni, ha tudok.
Szokoly Károly

Őszi és téli programok az óvodában

Szeretettel köszöntjük Szászvár
Nagyközség nagykorúvá vált
fiataljait:
Czifra Lívia 01.11.
Jakab Zsuzsanna 02.06.
Svarda Márk 02.15.
Pekarek Fanni 02.18.
Garai Flórián 02.20.
Kozsán Kinga Karolina 02.20.
Minorics Márk 03.16.
Pecze Petra Eszter 04.13.
Kovács Krisztián 04.29.
Nagy Brigitta 05.21.
Klósz Krisztián 05.31.
Erős Gábor 08.14.
Gloiber Ádám 09.01.
Vidács Péter 09.21.
Mladoniczki Richárd Ferenc 10.16.
Dévai Tamás 10.23.
Csanádi Marcell 11.07.

Anyakönyvi hírek
2017.09.14 – 2017.11.27
SZÜLETÉS:
HALÁSZ ÁRMIN
MENTES ANGÉLA
HALÁLOZÁS:
MAJOR GÉZA
SASVÁRI OTTÓ BÉLA
LIPPAI SÁNDORNÉ
BENCZE JÁNOSNÉ
RIBA JÓZSEFNÉ
ARANYOSI ISTVÁNNÉ
GLÖCKLER JÓZSEF
BEDÉNÉ HAÁG ANNA
DEÁKNÉ PÁNCZÉL KORNÉLIA
HÁZASSÁGKÖTÉS:
PÁL ISTVÁN
és
NAGY ALEXANDRA ILONA

A nevelési év kezdetén, szeptemberben az első nagyobb ünnepkörünk az
őszi betakarításhoz, a szürethez kötődik.
Az óvodába járó gyermekek a témakört
változatosan dolgozták fel az óvónők
irányítása mellett, készültek festmények,
rajzok, zöldség- és gyümölcsfigurák, sőt,
még gyümölcssaláta is. A szüreti felvonuláson is szerepeltek a gyerekek, a
nagycsoportosok műsorukat bemutatták
az október elején községi szinten tartott
Idősek Világnapján a nagymamáknak,
nagypapáknak is. A gyerekek nem csak
az időseknek igyekeztek szép pillanatokat szerezni: a nagy-középsősök októberben a Mozgáskorlátozottak Szerveze-
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tének meghívására léptek fel a Szervezet
éves vacsora-estjén. A szászvári óvodások a több éves hagyományhoz hűen az
idén is megünnepelték Szent Márton
napját. November 9-én tartottuk Mártonnapi lampionos felvonulásunkat, melyet
a gyerekek közös versmondása, éneklése, valamint finom vendégváró falatok
kínálása előzött meg. A hangulatos, lámpással történő felvonulás során elsétáltunk a falu főterére, a szülők és a vendégek kíséretében. November végén veszi
kezdetét az adventi, karácsonyváró időszak, mely számos meglepetést és programot kínál a gyermekek számára. December elején érkezik óvodánkba a várva
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várt Mikulás, aki a délelőtt folyamán
minden csoportba ellátogat. Az óvodások ilyenkor dallal, verssel, mondókával
köszöntik a Télapót. Az adventi ünnepkör keretén belül családias hangulatban
készülünk a karácsonyra. A gyermekek
az óvónők és a dajkák segítségével díszeket készítenek az óvoda és a község
karácsonyfájára is. Ez utóbbira a díszeket maguk aggatják fel az adventi vásár
alkalmával, ahol kis műsorral is kedveskednek a jelenlévőknek.
Dobó Dóra
intézményvezető
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HALLOWEENPARTY
Idén II. alkalommal került megrendezésre az Ady utcai Halloweenparty kicsik-nagyok örömére. Forró tea, forralt bor és lángos várta
az idelátogatókat. Vendégeink gyümölcslével és aprósüteménnyel színesítették kínálatunkat. Így talán mindenki talált kedvére való
finomságot. Most is sokan beöltöztek gyerekek és felnőttek egyaránt. Kis csomagokkal díjaztuk őket. Sikeres pályázat tette lehetővé
hogy egy kis meglepetéssel kedveskedjünk. Felkérésünknek eleget téve adott előadást a Hangerdő Társulat. Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, nagyon jól érezték magukat a vendégeink.
Maischné Skobrák Nikolett
NEMZ-17-0009 „Nemzedékek értéke - Értékes nemzedékek”
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IDŐSEK NAPJA

NEMZ-17-0009 „Nemzedékek értéke Értékes nemzedékek”
Nehéz tervezni a Szent István Közösségi Ház dolgozóinak, amikor rendezvényre készülnek. Sose lehet tudni, hogy
egy meghirdetett eseményre mekkora lesz
az érdeklődés. Kellemetlen lehet, ha egy
vendég előadó néhány ember előtt beszél,
közben a teremben ezer szék sorjázik. De
nem gond, ha klubsarokként berendezett
részen meghitt közegben zajlik ugyanez.
Talán téma és korosztály függő is a
probléma, de általában azért jól felmérhető a várható érdeklődés. Lehet számítani
az idősebb korosztályra, főleg, ha róluk
van szó. Idén sem volt szabad hely az
asztalok mellett, amikor a tiszteletükre
szervezett műsor megkezdődött. A tisztességben megőszültek láthatóan örömmel
társalogtak a szomszédjukkal, régi ismerősökkel, barátokkal, munkatársakkal. Többen elmondták, hogy még azok se járnak
össze, akik fizikai állapotuknál fogva
megtehetnék, mert mindenki elvan a saját
kis világában. Most már az esték is hosz-

szabbak, hamarabb sötétedik, de a tv-ben
zavarba ejtően nagy a kínálat, ottragad az
ember a képernyő előtt. Hogy ez aztán
minőségi elfoglaltság-e, egyáltalán szükség lenne-e ennél jobbra? Ki tudja, mindenki eldönti saját maga. (De mi lenne
helyette más?)
Nos az látható volt, hogy , ha nem
lenne ünnepi műsor, akkor sem lenne
gond, mert zsongott a terem. Fogyott a
pogácsa, az üdítő, és beszélgetés, beszélgetés. Az asztal túlsó felén ülő közelebb
hajol, mert a zaj egy kicsit több, mint elég,
meg a fül sem olyan már, mint régen.
Mondják többen is, hogy ők nem érzik
magukat olyan öregnek, mint amit a fényképek mutatnak róluk. Kérik is, hogy őket
aztán ne fotózzák le…Mondják, belül nem
érzik magukat ősz üstökű, meglett
szépkorúnak. A tegnap még fekete, majd
hamvas frizurák mára fehérre változtak, és
mivel ritkán találkoznak, meglepődnek a
változásokon. Azt gondolják, „ én talán
nem vagyok ennyire idős?”
Mégis öröm volt az arcokon. Tényleg
azt láthatták a szereplők, hogy ellazultak
időseink, örömmel nézték a gyerekműsorokat, a színházból jött szereplőket. Jól
esett nekik a polgármester köszöntése, a

megemlékezés, a tisztelet. Igényt is tartanak rá, joggal. A generációknak figyelni
kell egymásra. Ma, amikor annyira nem
jellemző, hogy sokan elmennek egy rendezvényre, meg kell köszönni azt a hozzáállást, amit a köszöntöttek mutattak a fiatalabbaknak: eljöttek, jól érezték magukat,
egy kicsit kiszakadtak a mindennapokból.
Örülünk, hogy a ,,Nemzedékek értéke
- értékes nemzedékek" pályázat lehetőséget nyújtott, hogy meghívjuk a Komlói
Cukorbetegek Egyesületét. Szívesen láttuk
őket körünkben.
szk.

Tisztelettel köszöntjük
községünk „kerek” évfordulós, 80 év feletti lakosait!
(2018.01.01-03.31.-ig)
85 ÉVESEK
GÚTH ISTVÁNNÉ 01.19.
CSIRKE JÓZSEFNÉ 01.26.
NAGYPÁL JÁNOSNÉ 02.11.
További jó egészséget és boldog éveket kívánunk községünk minden
lakója nevében!
Dunai Péter
Polgármester
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KÖREDZÉS
Palkó Anett vagyok, 23 éves szászvári lakos. Tanulmányaimat az érettségi
megszerzése után, Szegeden végeztem,
mint fitnesz-wellness instruktor és személyi edző. A vállalkozásomat 2015-ben
indítottam el. Induló lehetőségként a
szászvári Szent István Közösségi Házban kezdtem el edzést tartani, ami a mai
napig minden hétfőn és szerdán este
18:45-kor kezdődik. Az óra típusa köredzés, mely saját testsúlyos gyakorlatokból, állóképesség fejlesztő gyakorlatokból és súlyzós edzés keverékéből áll
össze.
Változatos eszközökkel mindig jó
hangulatban telik az óra, amely a megfelelő felosztása miatt, mindig maximálisan átmozgatja az adott izomcsoportokat. Akár testsúlycsökkentés, akár izomtömeg növelés, állóképesség javítása
vagy a fittség megtartása a cél, a köredzés nagyszerű és bevált módszer
mindegyik esetén. Személyi edzőként
tudom és látom a vendégeimen, hogy

szinte mindenkinek nehéz
elkezdeni
a
mozgást, mivel sok gátlás
van az emberekben, főleg
ha egy csoportos edzésről
van szó. Így
az első pár óra
alkalmával
mindenkinek
személyesen
segítek a gyakorlatok helyes elsajátításában és az
optimális terhelés megválasztásában. Az óratípust kivétel nélkül
minden korosztálynak ajánlom, ugyanis
a gyakorlatok elsajátítása után, ez mindenkinek egy hatékony mozgásforma

lehet. Az órát rendszeresen látogatják
gyermekek is, szülői felügyelettel és a
nagyobbak már a nélkül is. A becsatlakozási lehetőség folyamatos és egyéni
ütemben segítséggel zajlik. Kellemes
környezetben és jó hangulatban várunk
Mindenkit sok szeretettel, hogy a kis
csapatunk tagja legyen!
Ezzel párhuzamosan már 10 hónapja
minden csütörtökön, Váralján is nagy
sikernek örvend ez az edzés típus. A
csoportos edzéseken kívül jelenleg
Komlón és Bonyhádon is várok minden
mozogni vágyó érdeklődőt személyi
edzésre is. Igényes, jól felszerelt konditermekben, egyéni céloknak megfelelő
személyre szabott edzéssel, mely előzetes időpont egyeztetéssel történik.
,,A tested mindent kibír, csak az
agyad az, amit meg kell győznöd!”
Palkó Anett
személyi edző,
fitnesz-wellness instruktor

Felhívás!
Szalvéta gyűjtemény kiállítás
A Szent István Közösségi Ház
Szalvéta kiállítást tervez 2018. január 15-29 között.
Keressük azokat a gyűjtőket, akiknek a birtokában vannak régi papírszalvéták és ezeket a kiállításunk idejére a rendelkezésünkre bocsájtanák.
A kiállítandó szalvétákat közösen helyeznénk el a
Kis György teremben. Jelentkezésüket várjuk:
72/389-036 illetve a 0630/547-8644
telefonszámokon.
www.szaszvar.hu

2018. január -február - március
havi tervezett programok:
Január:
01.15-29. Szalvéta gyűjtemény kiállítás
Február:
02.02. Farsangi készülődés – kreatív
délután
02.
Tűzoltószertár avatás
Március:
03.10. Nőnapi bál – Főtér Kávézó és
Étterem- Pomázi Attila
03.09. Patkolt tojás kiállítás
03.15. Megemlékezés
03.29. Húsvéti készülődés - Közösségi
Ház
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Szent István Közösségi Ház
2018-as programterve
01.15-29 Szalvéta gyűjtemény kiállítás

07.14. Fröccsnap
07.21. VI. Amatőr ZenekaROCK
Fesztiválja

Február:

Augusztus:

02.02. Farsangi készülődés – kreatív
délután
02.
Tűzoltószertár avatás

08.11. Falunap

Március:

09.14. KösziKávé nap
09.22. Szüreti mulatság és felvonulás –
Mulatós ,Wery Take bál este

Január:

03.10. Nőnapi bál – Főtér Kávézó és
Étterem
03.09 Patkolt tojás kiállítás
03.15 Megemlékezés
03.30 Húsvéti készülődés - Közösségi
Ház

Szeptember:

Április:
04.14 v. 21 Nyitott pincék
04.28. Tájházak napja- nyitvatartás

November:

05.04.
05.26.
06.16.
06.24

Anyák napi készülődés (délelőtt)
Gyereknap
Strandnyitó buli (retro disco)
SzászVár nap

Július:
07.03-27. Nyári napközis tábor
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Október:
10.01. Idősek világnapja
10.23 '56-os megemlékezés
10.27. Halloween délután
10.31. Halottak napi nyitva tartás

Május:

A Szászvári Hírek szerkesztősége
eddig is eljuttatta az újságunk digitális
verzióját olyan személyeknek, akik személyes vagy baráti érdeklődéssel figyelték közösségünk életét. Tették ezt annak
ellenére (vagy éppen azért), mert életük
során nem maradtak a szűkebb környezetünkben, sőt a világ túlsó felén élnek.
A sok pozitív visszajelzés miatt úgy
döntöttünk, hogy ezt a lehetőséget szabaddá tesszük mindenki előtt. Lehetőséget adunk bárkinek, aki úgy gondolja,
hogy külföldre szakadt gyermeke, rokonai, barátai, ismerősei részére szeretné
eljuttatni, hogy mi történik szülőfalujukban, az megkaphassa a Szászvári Híreket. Megtudhatják ki született, kik mentek el, kik kötöttek házasságot, vagy
melyik kisiskolás milyen eredményeket
ért el. Programjainkról beharangozót,
utólag értékeléseket olvashatnak. Láthatják az elnyert pályázatokat, a polgármester beszámolóját olvashatják, a civilek rendezvényeiről tájékozódhatnak.
Mit kell tenni?
A Szent István Közösségi Házban
személyesen, telefonon vagy bármilyen
formában leadható az emailcím, ahova
kérik a küldést, és már megy is az újság.
(a következő számtól kezdve).
Jó szászvárinak lenni!
szk.

11.01 Halottak napi nyitva tartás
11.12-26. II. Babakiállítás
December:
12.05. Mikulás ünnepség – bábszínház
12.09. Adventi vásár és karácsonyi
készülődés gyerekeknek
12.31 Szilveszter – Főtér Kávézó és
Étterem

www.szaszvar.hu
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