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lad semmi a Klubháznál. Most viszont
látványosan megindultak a munkák.

D.P. : Bár a Sportkör ügyeiről az
elnökséget kellene kérdezni, azért öröm-
mel elmondhatom, hogy a Klubháznál
tényleg látványosan elmozdultunk. Azt
gondolom, a teljes tetőcsere önmagáért
beszél. A nyílászárókat már korábban
lecserélték, a tető most készült el, jelen-
leg az épületben a szerelvényezés és a
burkolás zajlik. Ezen nem múlik a jó
tavaszi szereplés. (szerk. megjegyzése: Az
edzővel, Pest Rolanddal is beszéltem, aki
nagyon örült a fejleményeknek, és el-
mondta azt is, hogy együtt a csapat, ké-
szülnek a tavaszi nyitányra. Többet fog-
nak Szászváron edzeni, ezen túl ezt része-
sítik előnyben a korábbi megoldásokkal
szemben. Bár mentek el meghatározó
játékosok, de négy új igazolásunk már
együtt készül a többiekkel. A hangulat jó,
várják a tavaszi kezdést)

Még azt is hozzá akarom fűzni a fen-
tiekhez, hogy szerintem mindenki látja,
mit sikerült összehozni településünkön az
elmúlt pár évben. Én azt gondolom, pol-
gármester nem kívánhat annál jobb patró-
nust, mint amit én kaptam dr. Hargitai
János személyében. Minden elképzelé-
sünkről tájékoztatom, és ő támogat min-

Szászvári Hírek: Polgármester Úr!
Decemberi számunkban beszéltünk utol-
jára a falu dolgairól. Miről szeretné most
tájékoztatni a falu lakosságát?

Dunai Péter polgármester: Év eleje
van, és tél. Ilyenkor adódnak a szokásos
feladatok, de szinte sose lehet pontosan
tervezni előre, mert mindig adódnak előre
nem látható események, amire azonnal
kell reagálni.

Év eleje van, tehát a költségvetés
készítése zajlik. Ezt elsősorban a szakem-
berek állítják össze, de a pénzügyi bizott-
ság tagjaként én is rálátok a számokra.
Sajnos alulfínanszírozott a rendszer, így
sosem könnyű összeállítani, mit is tudunk
kihozni belőle. A kötelező feladatokat
akkor is el kell látni, ha forráshiányosak
vagyunk.  Az intézményeinket fenn kell
tartani, az alkalmazottakat ki kell fizetni.
Illetve, ha bármit fejlődni is akarunk,
akkor pályázni is kell. Mi igyekszünk
olyan kiírásokra jelentkezni, ahol nincs,
vagy kicsi az önrész, de teljesen nem le-
het erre számítani. Ha nyerünk, akkor az
öröm mellett rögtön arra is kell gondolni,
hogy akkor a vállalt önrészt bizony bele
kell tenni a beruházásba. Ha most bele-

gondolunk, hogy mennyi nyertes pályáza-
tunk van, akkor látható a helyzet: orvosi
rendelő, piac, bölcsőde, két EFOP-os, egy
digitális jólétről szóló, és ezek csak a na-
gyobbak.

Sz.H.:  Ha már szóba kerültek ezek a
pályázatok, akkor meg is kérdezzük, ho-
gyan állnak?

D.P.: Az első háromnál kiírtuk a köz-
beszerzést, a beérkezett ajánlatok értéke-
lése zajlik. Az első EFOP-os, amit Kom-
lóval együtt nyertünk el, összességében
500 milliós pályázat, amiből a mi részünk
hatvan millió forint. Ebből a pénzből fel-
újítjuk a Bányászklubot. Nyílászáró csere,
szigetelés, szerelvények felújítása van
betervezve. Jut belőle programokra is,
előadásokra, fellépőkre. Egy konditerem
is kialakításra kerül a Főtér Kávézó eme-
letén, a klubban. A másik az egy 25 milli-
ós pályázat, „Kulturális Intézmények a
köznevelés eredményességéért”. Ehhez
több iskolával és óvodával kellett össze-
fognunk, és csak érdekességként említem
meg, hogy mindegyikük Tolna megyei.
Ugyanis a saját megyénkben nem tudtunk
partnert találni. Talán most, hogy nyert a
pályázatunk, már többen is szívesebben
csatlakoznának.

A digitális jólét program keretében
nyert pénzből eszközöket veszünk a Mű-
velődési Házba, laptopokat, tableteket,
számítógépeket. Újra elindítjuk a 65 év
felettieket célzó programot, az ő digitális
felzárkóztatásukra.

Sz.H.:  Anno, a Sportkör törzsszurko-
lói gyűlésen elhangzott olyan szurkolói
vélemény, miszerint látványosan nem ha-
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ket. Egyértelműen kiáll az mellett, hogy
Szászvár térségi központ, és ezt a szere-
pet erősíteni kell. Az infrastrukturális
pályázataink révén pedig jó úton hala-
dunk, és látványos a fejlődés. Lehet, hogy
mi már megszoktuk, de idegenből jött
látogatóink nem győzik dicsérni települé-
sünket, az elmúlt évek fejlődését.

Sz.H.: Nagyon sok panasz érkezett a
tél folyamán a közvilágítás hibáival kap-
csolatban.

D.P.: A panaszok teljesen jogosak
voltak. Nagyon sokszor jöttek elő soroza-
tos hibák. Újra és újra. A legkisebb szél,
vagy vihar is elegendő volt, hogy egész
utcák maradjanak sötétben. A szerződé-
sünk szerint a szolgáltató már másnap
érkezett, és javította a nem működő vilá-
gító testeket, de be kellett látni, hogy ge-
nerálra van szükség. Ezt 20-án az E-On el
is végezte, most reméljük hosszabb időre
letudtuk ezeket a gondokat is.

Sz.H.: Február nem hazudtolta meg
magát, sok hó esett a tél végére. Elégedett
a hó eltakarítással?

D.P.: Hozzám nem érkezett panasz.
Ennek ellenére úgy látom, hogy nagyon
megnehezítette a dolgunkat ez a tavaszi
hó. Sok is esett, ráadásul, szinte folyama-
tosan. Emiatt a közmunkások hiába taka-
rították el egyszer, kétszer, sajnos a jár-
dák havasak maradtak, mert mindig esett
újabb. A tolólapos traktorunk több napon
keresztül folyamatosan tolta az útjainkat,
de erre is ugyanez igaz, hogy sajnos sok-
szor nem volt látszatja. A napközbeni
mínuszok miatt olvadás sem volt, így
minden megmaradt. Nem egyszerű a fel-
adat, de jön a tavasz.

Köszönöm az interjút!
Köszönöm lehetőséget!

Lapzárta után érkezett:  Dunai Péter
Szászvár Nagyközség polgármestere or-
szágos ünnepség keretében „ Katasztró-
favédelem Önkéntes Tűzoltóságért ”
kitüntetést kapott a Katasztrófavédelmi
Főigazgatótól. Az országban mindössze
heten kapták meg ezt a magas elismerést.
A méltatásban elmondták, hogy teljesen
egyedülálló, hogy alulról jövő kezdemé-
nyezésre, helyi erők bevonásával ilyen
minőségű és nagyságrendű beruházás
valósuljon meg, főleg ennyire kis telepü-
lésen. Azzal, hogy a település erőit erre a
feladatra csoportosították, és rövid időn
belül megvalósították, példa értékű. A
polgármester elmondta, hogy az elisme-
rést ugyan ő vette át, de úgy érzi, minden-
kinek szól, aki tett a sikeres beruházás
érdekében.  Ezért minden közreműködő-
nek a  köszönetét fejezi ki. ( szerk.)
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Kicsit visszate-
kintve az előző
évünkre elmondhat-
juk, hogy minden
téren fejlődtünk. Új
túraeseményeket
vezettünk be a régi-
ek mellett, mint a
Holdvilág éjszakai
túra, Szarvasbőgés
túra és az Aranyló
Ősz túra. Első íz-
ben táboroztattunk,
aktív kikapcsoló-
dást nyújtva a gyer-
mekeknek - termé-
szetesen a sportot
előnyben részesítve
és minden szak-
águnkat érintve, a
természettel kapcsolatos ismeretterjesztő
foglalkozásokkal tarkítva. Nem csak a
gyermekek, hanem mi magunk is na-
gyon élveztük! Idén is lesz táborunk,
nemsokára jövünk a részletekkel!

Futóversenyeinken a vártnál is töb-
ben neveztek és indultak; az elmúlt évek
alatt a futók megismerték egyesületün-
ket, országszerte viszik a hírünket, ajánl-
ják rendezvényeinket. Visszajelzéseik
alapján a családi, barátias légkör és bő-
séges vendégfogadás, a mindig mosoly-
gós arcok miatt térnek vissza szívesen
hozzánk. Mindezt megerősíti, hogy tag-
létszámunk folyamatosan bővül, az ala-
pító létszámunk megnégyszereződött, 43
tagunk van jelenleg.

Több emléktúrát és emlékfutást is
szervezünk, szeretnénk megemlékezni
nagy elődeinkről, életben tartani hírne-
vüket, munkásságukat, legyen az híres
szülöttünk vagy közeli ismerősünk.

Sándor János emléktúránkkal – ba-
zsarózsa túraként is ismert – szászvári

túratársunkra emlékezünk. Nyílt túraként
bárki velünk tarthat, a túra ingyenes!
Dátum: 2018. április 22., vasárnap.

Kiss György - falunk szülötte - szob-
rászművészről elnevezett túránk 2018-
ban a Dunántúl Kupa egyik állomása-
ként pontszerző esemény lesz. Ez évben
is 3 táv teljesíthető, várjuk iskolásainkat
és a szászváriakat is szeretettel! Dátum:
2018. április 30., hétfő.

Csongor Győző tanár úr emlékére
ajánljuk Szászvár körként ismert futá-
sunkat. Igaz, ez a program idén kimarad
a rendezvényeink sorából, ennek egy
oka van: az esemény a jövőben nehéz és
hosszú távokkal terepfutó versenyként
kerül megrendezésre, erre azonban sze-
retnénk komolyan felkészülni.

2017-ben nem szerveztünk extrém
hulladékgyűjtést, de részt vettünk a
“Szedd szebbé Szászvárt!” programban,
csatlakozva településünk szervezéséhez
az országos TeSzedd akción belül.

Decemberben évzáró rendezvényként
kocogtunk egyet
sportos Mikulá-
sunkkal, akinek a
futás után maradt
ereje megajándé-
kozni kis és nagy
futóinkat 1-1
mikuláscsomag-
gal. Ugyanezen
programunkon
immár hagyomá-
nyosan saját
pontgyűjtőinket
is megajándékoz-
tuk. Azon sporto-
lóink kaptak ju-

talmat, akik egész
évben velünk mozog-
tak, rendszeresen
részt vettek a meg-
m o z d u l á s a i n k o n ,
pontokat gyűjtöttek.
Nekik 1-1 értékes
a j án d é kc som a go t
tudtunk átadni támo-
gatóink segítségével.
Ezúton is köszönjük
támogatóinknak az
egész éves segítsé-
get!
Mikulás futásunk a
térségben közremű-
ködő Keleti-Mecsek
Egyesület, a Zöld-
Aktív Szociális Szö-
vetkezet együttműkö-

désével a Vöröskereszt Baranya Megyei
Szervezete „Önként Önért!” programja
(Pályázati azonosító: : EFOP-1.3.5-16-
2016-00464) keretében valósult meg.

Számos más rendezvényen is részt
vettünk, több ízben dobogós helyezése-
ket megszerezve!

A tavalyi évben indult atlétika, futó-
és erősítő edzéseink folyamatosak, a
gyermekek szüleikkel együtt vesznek
részt az edzéseken. A programok az idő-
járás szerint változnak, lehetőség szerint
sokat mozgunk friss levegőn. Bemelegí-
téssel, futással, játékos feladatokkal fej-
lesztjük az állóképességet. Csatlakozni
bármikor lehet: minden héten hétfőn
17:00 órakor találkozunk a sportpályán,
rossz idő esetén a tornateremben.

2017-ben több szervezet is megkeres-
te egyesületünket az együttműködés re-
ményében. Amiről már biztosan beszá-
molhatunk, az egy közösen megvalósí-
tandó pályázat a györei iskolával: Pro-
jekt címe: „Központban az iskola Gyö-
rén” / Projekt azonosító: EFOP-3.1.9.-
17-2017- 00023 „Iskolaközpontú helyi
együttműködések támogatása”. Ennek
programjai: 1 napos túrák és 2 napos
kirándulások 3 tanéven keresztül.

Mint a fenti sorokban is említettük,
több pályázati forrást is sikerült elnyer-
nünk. A Nemzeti Együttműködési Alap
2017. évi működési pályázatán (NEA-
MA-17-M-1448) 200,000 forint vissza
nem térítendő támogatásban részesül-
tünk. A támogatás hozzásegítette egye-
sületünket, hogy a 2017. évi programjait
sikeresen meg tudta valósítani. Pályáza-
tokat idén is nyújtottunk be Vidák Krisz-
tina tagtársunk segítségével.

Új év, új lendület – Szászvári Mocorgók
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A tavalyi “Futás az Oviért!” verse-
nyünk sikere után elhatároztuk, hogy
többször szeretnénk jótékonykodni, ha
találunk apropót, illetve valamilyen ese-
ményhez tudunk kapcsolódni. Ezen ren-
dezvény teljes bevételét felajánljuk a
kiválasztott kedvezményezettnek. 2018.
évben Kiss György Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Mun-
kaközössége kezdeményezéséhez kap-
csolódva a Kiss György Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola udvarának
felújításáért és szabadtéri játékok vásár-
lásáért szervezünk mocorgást

“Fussunk az iskolánk javára!” elne-
vezéssel, március 16-án, 9:00 órától. A
verseny részletei plakátunkon olvasható-
ak! Az eseményre sportolóink mellett
szeretettel várjuk a szászváriakat is! A
rendezvényen a Kiss György Ált. Isk. és
Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Mun-
kaközössége árusítani fogja a támogatói
jegyeket, így azok megvásárlásával is
segíthető a kitűzött nemes cél.

A rendezvény teljes bevételét fel-
ajánljuk az iskola részére, ily módon
szeretnénk "közösségi összefogáson"
alapuló támogatást nyújtani az iskolaud-
var fejlesztéséhez, szépítéséhez. Együtt-
működő partnereink: Szászvári Nőegy-
let, Szászvári Polgárőr Egyesület.

Programjainkon tavaly ezernél is
több fő sportoló fordult meg, ezen kívül
családtagok, kísérők is jelen voltak szép
számmal. Idén sem adjuk alább! Nem
titkolt célunk, hogy további ösztönzést
adjunk kis követőinknek, a gyermekek-
nek, hogy szabadidejüket aktívan töltsék,
válasszák a természetet, a mecseki jó
levegőt, a sportolást, a mozgást a
“kockulás” helyett! Legyen minél töb-
büknek vonzó a sportos, egészséges élet-
mód. Idén többször fogunk közösen
sportolni, együtt utazunk más szervezésű
versenyekre velük, ahol rövidebb távo-
kon versenyezhetnek is.

Munkánkat a megkezdett úton foly-
tatjuk. 2018-ban az eddigi versenyeink,
túráink mellett új kihívásokkal állunk
szemben. Egyesületünk belépett a Bara-
nya Megyei Természetbarát Szövetség
és az Országos Természetjáró Szövetség
tagjai közé is, így jobban kinyílnak a
lehetőségeink, bekerülünk az országos
körforgásba, szélesebb körben tudjuk
hirdetni túráinkat és sokkal több résztve-
vőt tudunk majd fogadni. A már említett
Kiss György emléktúra a Dunántúl Kupa
eseményeként szerepel. Ezen kívül ré-
szesei leszünk az Olimpiai Ötpróba
programsorozatnak, amit a Nagy Sport-
ágválasztó, BBU Nonprofit Sportrendez-
vény Szervező Iroda Kft. koordinál. Két

rendezvényünk szerepel az idei verseny-
naptárban, a Máré erdei futóverseny,
mint futás és az Aranyló Ősz teljesít-
ménytúra, mint túraesemény. Emellett
több kisebb, családias és gyermekeknek
szóló programot is biztosítunk az év fo-
lyamán, a pontgyűjtés is újra lehetséges
lesz!

Szeretnénk felhívni a középiskolás
diákok és szüleik figyelmét, hogy több
környékbeli iskolával is szerződést kö-
töttünk, miszerint az adott iskolák diák-
jai nálunk is teljesíteni tudják az 50 órás
közösségi szolgálat kötelezettségüket!
Rendezvényeink előtt hirdetni fogjuk,
hogy milyen tevékenységben tudnak
részt venni. Jelenleg szerződésben állunk
a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium, Kollégium és Általános

Iskolával, a Kökönyösi Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Is-
kolával és a Szekszárdi SZC Perczel
Mór Szakképző Iskolája és Kollégiumá-
val. Kapcsolattartó: Vidák Margit, e-
mail: mocorgoke@gmail.com

Úgy érezzük, sportágaink terén na-
gyon hatékony az egyesület, tagjaink
sokat dolgoznak rendezvényeink gördü-
lékeny lebonyolításában – természetesen
önkéntes munkát végezve! Nem önma-
gukért, hanem a közösségért! Ez csak
szívből jöhet! Köszönjük tagjainknak és
állandó segítőinknek az egész éves mun-
kájukat!

A Szászvári Mocorgók Szabadidő
Egyesület nevében

Vidák Margit

A háttérrajzot készítette: Farkas Dorina - Süni csoport. Köszönjük, Dorina!
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A Team Királyerdő csapata négy fővel
vágott neki idén a Budapest-Bamako
rallynak. Szászvárt Törő Tamás és fia
Roland képviselte. Az elkövetkezendő
néhány percben az ő élménybeszámolóju-
kat olvashatják.

T.T.:
2009-ben megkeresett engem Leipold

Zoltán, - aki szintén szászvári származású
- hogy nem mennék-e el vele Bamako
rallyra. Szervezés kellett volna neki, tud-
ta, hogy nálunk ezek a dolgok jól működ-
nek. Számított a szakmai tudásomra, így
szervezet be a csapatba. Ezt akkor egy
Volkswagen Passattal teljesítettük, össze-
tettbe a 130 indulóból 55.-ek lettünk a
terepjárók között.

Az idei ötlet szintén Zoltántól szárma-
zott, megint megkeresett. November kö-
zepén jött a felkérés, ami nem nagyon

tetszett neki, mivel nagyon el voltak ha-
vazva a munkában. Addig győzködött,
így hogy a gyerek is eljött velem, igent
mondtam neki. 2 hónapunk volt, hogy az
egészet elindítsuk, november közepén
dőlt el a dolog, hogy menni kell. Január
12-én volt a rajt. Gyakorlatilag semmink
nem volt, ami az úttal kapcsolatos, au-
tónk nem volt még. Zoli az interneten
kinézett egy Mitsubisi Pagerot Hajósról.
Elmentem megnéztem, mentünk vele egy
pár métert, rögtön kiderült, hogy az autó
nagyon jó állapotban van. 580 000 Ft-ért
vettük meg az autót. Felkészíteni nem
volt idő, december végén kezdtünk neki-
állni az autónak. Az utolsó pillanatig dol-
goztunk a kocsin, az utolsó héten rend-
szeresek voltak az éjszakázások. Az autó
elkészült, a gép átvételre felértünk vele,
viszont nem volt 1-2 dolog megcsinálva
rajta, úgyhogy Budapestről még egyszer
hazajöttünk. Az autó másnap 11 órára
elkészült, felértünk vele a rajthoz. A rajt
csak szimbolikus volt részünkről, mert a
Zoli fiát Pétert meg kellett várni, mivel
aznap vizsgázott és 3 órakor végzett az
egyetemen. 5 órakor tudtunk nekiindulni
a versenynek. Január 12-én rajtoltunk

Budapestről, a mezőnynek volt már 3 óra
előnye. Voltak feladatok Európában ki-
tűzve Magyarországon és Szlovéniában
volt néhány feladatunk. A versenyről
tudni kell, hogy nem kimondottan Párizs
Dakar rally verseny. Nem csak a sebes-
ségről szól az egész, itt nagyon sok fel-
adat van feladva egy nap. 50-60 különbö-
ző jellegű feladatunk van egy napra. Vol-
tak érintő koordinátás feladatok, legrövi-
debb út feladat, és átlagsebességes fel-
adatok. Az átlagsebességes feladatokat
rendszerint mindig jól teljesítettük, mi 1
század pontossággal be tudtuk lőni a kért
sebességet.

A mi GPS-ünket Péter töltötte le, ami
egy orosz műhold adatait használta, 19
szeres nagyításban volt a műholdas ké-
pünk.

A legrövidebb utas feladatok 60-70%-
át megnyertük.

Nagyon sok olyan feladat volt, hogy 1-
1 pontot eldugtak valahova. Itt neonspray
-vel felfestett kifejezéseket vagy számo-
kat kellett megkeressünk. Nem mindig
konkrét helyre mentünk, sokszor gondol-
kodni és számolgatni kellett, hogy hova
kell menni. Sokszor sziklák tetejére volt
felfestve vagy fák ágára volt festve 5
méter magason. Ezeket fel kellett vinni a
feladatlapra és a nap végén értékelték
mindig ki.

T. R.:
Minden nap

reggel kaptunk
feladatlapot, volt
egy eligazítás. Ha
nem értünk oda
időben, akkor
nem kaptunk fel-
adatlapot. Ekkor
a koordinátákat
megnéztük, fel-
vittük számító-
gépre, ezután
megterveztük az
utat. Meg volt

szabva az idő, hogy mikorra kellett beér-
kezzünk, amit egy alkalom kivételével
mindig sikerült teljesíteni. Valamikor 12
óra, 4, 8 vagy 18 óra volt az etap idő.

A szállás változó volt. Volt hogy tud-
tunk szállást bérelni, de legtöbbször sát-
raztunk. Nem azok a körülmények voltak,
mint itthon. Egyszer volt, hogy egy rak-
tár, vagy istállóhelységben ágyaztunk
meg a földön, mert betelt a szálláslehető-
ség.

T.T.:
Ezek szervezett táborok voltak, minden

estére fix helyre kellett beérni, mivel ott
volt a racecontrol autó ami a versenyt
felügyelte. Ő vitte be az adatokat tőlünk,
wifin keresztül kapcsolódtunk az autójá-
ra. Így a koordinátáknak csak egy részét
kellett beírni, amiket napközben követ-
nünk kellett. Afrikában szinte csak tere-
pen mentünk.

Általában minden reggel 7-kor volt az
eligazítás, ami után fél órával kötelező
elindulni, mert különben nem érvényes a
napunk. A következő tábor általában 4-
500, vagy 800 km-re van a rajttól. Ezek
nagyjából teljesíthetők, de ahhoz nagyon
kell menni. A beérkezések egy alkalom
kivételével mindig teljesültek. Ha az em-
ber lekésik a beérkezésről, akkor nem
kapja meg a beérkezési pontot.

A felkészítési szakaszban nem csak az
autót kellett felkészíteni, hanem magun-
kat is. Szigorú előírások voltak. Afrikai
országokba mentünk, így sárga könyvvel
kellett rendelkezzünk, és kötelező volt a
sárgalázoltás, a többi oltás csak ajánlott
volt. Ezeket mi Pécsen az oltóközpontban
kaptuk meg. A maláriára gyógyszert kap-
tunk, amit a mai napig szednünk kell.
Vízumokat kellett kiváltanunk még. Biz-
tosítást kellett kötnünk, ami direkt erre a
Bamako útra volt. Ezeknek a java részét a
Zoli intézte. Nekünk egy dolgunk volt az

Szászváriak a sivatagban
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autó felkészítése.
A verseny eredményét már útközben

latolgattuk, Európában látva a többiek
pontszámait úgy gondoltuk, hogy az 5-6.
hely környékén állhatunk. Ahogy halad-
tunk lefelé, elhagytuk Marokkót, ott már
kezdett egyre jobban kibontakozni a vég-
leges pontszámok, akkor láttuk már, hogy
a dobogó is esélyes lesz. Miután átmen-
tünk a sivatagon, amitől féltünk, hogy az
autó nem fogja teljesíteni, ott kirajzoló-
dott már, hogy dobogósok vagyunk. A
másodikak csak néhány ponttal voltak
csak előttünk. Ekkor úgy gondoltuk, jó az
a 3. hely de próbáljuk meg a 2.-at is. A
másodikak is felfigyeltek ránk, mert ed-
dig mi csendben meghúztuk magunkat a
mezőnyben és észrevették, hogy ilyen
laza tempóban is ott vagyunk az élme-
zőnyben. Ekkor ők is belehúztak, így elég
szoros volt. Azt a pár pontot, ami köztünk
volt, elég nehéz volt leküzdeni. Hoztunk
egy csapatdöntést, nagyon kellemetlen
szakaszokon autóztunk már 5 napon ke-
resztül, mivel volt nekünk még egy határ-
átkelésünk, ami nagyon sok időt vesz
igénybe és úgy döntöttünk az utolsó napi
fás szakaszt kihagyjuk, menjünk fel a

határra, hogy legyünk az elsők. Ott ma-
nuális átléptetés van, nagykönyvbe írják
be az autót és az összes ember nevét, ami
órákat vesz igénybe.

Gambia szakaszon csak olyan feladatok
voltak, amiket mindenki maximálisan
tudott teljesíteni. Így a hiányzó pár pontot
nem tudtuk behozni, lecsúsztunk a 2.
helyről és a 3. helyen végeztünk.

Milyen érzésekkel jöttetek haza?

T.T.:
A verseny eleje, az Európai

rész az 2800 km autópálya volt,
ami dög unalom volt. A Marok-
kói rész az nagyon szép volt, ott
szinte minden nap más szakaszt
kaptunk, más helyeken jártunk.
Haladtunk lefele Mauritániába,
ahol a táj már kies volt. Ott el-
uralkodott a homok, homokos
köves részeken mentünk 1000
kilométereket. A sivatagtól tar-
tottunk kicsit, mivel sikerült, így
élményszámba ment.

Ezután jött a szavanna rész, ahol remél-
tük látunk már állatokat, itt víz van már

növényzet és fák. Ez így is volt,
csak az állatvilág a kecskéből, a
tehénből és a szamárból tevődött
ki. Itt egy kicsit eluntuk magunkat.
Rolcsival megfogadtuk, hogy töb-
bet nem fogunk ide eljönni, mivel
itt kicsit besokalltunk.

Mennétek újból, ha lenne lehetősé-
getek?

T.T.:
Nem.
2009-ben is ugyanezt mondtam a

Zolinak, hogy soha többet nem jövök ide,
annak ellenére befűzött. Zoli 8 év múlva
tervezi, hogy a kisebb fiát elviszi, én már
most közöltem vele, hogy más szervezőt
keressen.

T. R.:
Én még azért ha lehetőség lesz rá, ak-

kor elmegyek.
A verseny eleje nagyon tetszett. Ott

szerveztem már lefele a csapatot, akikkel
elmegyünk a következőre. A vége fele
amikor elég unalmasak voltak a szavan-
nás részek, akkor elment a kedvem az
egésztől. Akkor megfogadtam, hogy
mégsem megyek. Amikor elmúlik az ér-
zés, akkor újból nekivágok.

T.T.:
Ahhoz, hogy eljussunk Zambiába, és

azon a versenyen sikeresen részt ve-
gyünk, többen segítettek. Zoltán részéről
a Castum pro és Secam Kft, akik anyagi-
lag is támogatták a versenyt.

Szászváron a polgármesteri hivatal se-
gített, Balogh Zoltán a fénytechnikában,
ifj. Törő Tamás hegesztette az autó nagy
részét, Illés Árpi, húgom Törő Mariann
segített. Mindkét részről segítettek a csa-
ládok, az asszonyok is hozzátettek ahhoz,
hogy mi részt tudjunk venni a versenyen.
Ők pakolták össze a cuccainkat és egyéb
téren segítettek minket.

Ezúton szeretném megköszönni min-
denkinek, aki követett minket. Sajnos a
10 ezer like-ra egyesével nem tudtunk
válaszolni, mind az internet hiánya és az
idő végessége miatt.

Szeretném megköszönni mindenkinek,
aki végigkövette az utunkat.

Szeretném megköszönni minden segí-
tőnknek, akik hozzásegítettek ahhoz,
hogy ezen a versenyen eredményesen
részt vegyünk.

( A Szász Tv riportja, Walke Márta a
riporter)



2018. március Szászvári Hírek

7www.szaszvar.hu

A Mozgáskorlátozottak B.M.E.
Szászvári Csoportja és a Szent István
Közösségi Ház közös összefogással Ba-
bakiállítást szervezett 2017. 11. 06. - 11.
21. között. Az ünnepélyes megnyitó
2017. 11. 06-án volt: köszöntő, ének,
vers, melyre sok érdeklődő érkezett,
nagy örömünkre.

Aktivistáink finom süteményeit kós-
tolhatták meg a résztvevők. Poór Titusz-
né, Éva néni mesélt nekem a kidobott,
sérült babákról, akiket ő úgymond
„meggyógyít”, rendbe tesz, felújítja
őket, hogy újra szépek legyenek.

23 éve gyűjti őket össze, úgymond
Babamenhely lett az otthona, ahol több
száz babának nyújt „menedéket”. Ezen a
kiállításon 165 csodálatos babából álló
kompozíciót mutatott be nekünk. Gratu-
lálok hozzá, hiszen értéket őriz, mert
megmenti őket az utókornak. Köszönjük
Éva néni és további jó egészséget kíván-
va reméljük még sok babát ment meg az
utókornak. Hálás köszönet a Szent Ist-
ván Közösségi Ház munkatársainak a
sok önzetlen munkáért, mert így össze-
fogva jöhetett létre ez a szép kiállítás.
Köszönet a Mágocsi Szociális Otthon-
nak, hogy díjtalanul vállalták a babaszál-
lítást.

Bécziné H. Ilona csoportvezető

Babakiállításról…

Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári Csoportja 2017.12. 02-án Pécsváradon, a
Művelődési Házban részt vett a Fogyatékkal élők Világnapja alkalmából szerve-
zett Kulturális Fesztiválon, melyen 230 fő volt jelen. Mi külön busszal, 23 fővel
mentünk. Fantasztikus élmény-
ben volt részünk! A köszöntők
után, egy fantasztikus műsort
láthattunk, utána állófogadás
következett.
Gratulálok a szervezéshez, a
színvonalas műsorhoz és köszön-
jük a vendéglátást. Nagyon jól
éreztük magunkat. Jó volt régi
ismerősökkel találkozni és újak-
kal megismerkedni. Köszönjük!

Bécziné H. Ilona csoportvezető

Szent István Közösségi Ház
2018-as programterve

Folyamatos programok:
Szászvári körséta
Netezz Nagyi! Program (facebook, skype
megismertetése az idősebbeknek)
Háziasszony találka Ügyeskék klub
Zenebölcsi
Ifjúsági klub
Gerinctorna, Köredzés és Zumba
Darts

Március:
03.09 Patkolt tojás és falvédő kiállítás
03.15. Megemlékezés
03.29. Húsvéti készülődés - Közösségi Ház
Április:
04.07. Összetartozás napi filmvetítés –retro
tárgyak kiállítása
04.28. Tájházak napja- nyitvatartás
Május:
05.01. Majális
05.01. Anyák napi készülődés
05.26. Gyermeknap
Június:
06.16. Strandnyitó buli (retro disco)
06.24 SZÁSZ-VÁRnap
07.02.-06. Bűnmegelőzési nyári tábor
07.09-13.  Bűnmegelőzési nyári tábor
07.16-27.  Nyári napközis tábor - Egyesüle-
tekkel együttműködve
07.14. Fröccsnap
07.21. VII. Amatőr  ZenekaROCK
Fesztiválja
Augusztus:
08.11. Jó szászvárinak lenni! nap -falunap
Szeptember:
09.10-24. II. Papírszalvéta Gyűjtemény
Kiállítás
09.14. KösziKávé nap
09.22. Szüreti mulatság és felvonulás –Wery
Take bál
09.22.  Szászvárról elszármazottak napja
Október:
10.01. Idősek világnapja
10.23. '56-os megemlékezés
10.27. Halloween délután
10.28.  A Halloween
10.31. Halottak napi nyitva tartás
November:
11.01 Halottak napi nyitva tartás
11.12-26. II. Babakiállítás
December:
12.08. Mikulás ünnepség – bábszínház
12.09. Adventi vásár és karácsonyi készülő-
dés gyerekeknek

2018-as évi szelektív
hulladékgyűjtés időpontjai

Szászvár területén.
A gyűjtések minden hónap harmadik

péntekén történnek.
január 19., február 16., március16.,

április 20., május 18., június 15., július
20., augusztus 17., szeptember 21., ok-
tóber 19., november 16., december 21.
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2018.03.11-én. Gratulálunk a gyerekek-
nek, és köszönet a douBULL Darts Club
tagjainak a felkészülésben és kíséretben a
segítségért.

douBULL DC.

Várnagy Gyula

Befejeződött a XXI. szászvári Nyílt
Darts bajnokság, amit az új douBULL
Darts Club rendezett.

A 72 résztvevő 10 fordulón keresztül
gyűjthette a ranglista pontokat.  A bajno-
ki címet Szemes Norbert szerezte meg,
(Szekszárd) 198 ponttal.

Második a volt magyar válogatott és
magyar bajnok Bozsok Attila (Vasas) 149
ponttal.

Harmadik Katus Ferenc (Komló) 133
ponttal.

A legeredményesebb helyi játékos
Szántó Csaba, 109 ponttal negyedik lett.

Ez volt az első évad amit teljes egé-
szében az új tágas klubhelyiségben, a
Közösségek Házában rendeztünk.

Díjkiosztó és évadzáró páros darts
gálaverseny December 16.-án volt.

A játék nem áll meg, új év, új remé-
nyek, Január 13.-án a XXII. évad első
fordulóját rendeztük. Folynak a bajnoksá-
gok, minden hónapban van versenyünk.

Várunk minden régi és új játékost.

2018.03.03-án  Komlón rendezték a
Darts Diák Olimpia Baranya megyei se-
lejtezőit. Szászvári tanulók közül hatan
neveztek. A játék korosztályok szerint
zajlott.

Korosztályában első helyezést ért el
Erb Andor. A lányok közül Takács Emese
harmadik lett, Hajdú Kitti ötödik. A na-
gyobb fiúk között korosztályukban Nagy
Szebasztián ötödik, Fodor Csaba hetedik,
Deák Attila kilencedik helyezést ért el-
.Mind a hat tanuló jogosult az országos
döntőben részt venni Székesfehérváron

Darts Egyesületünk hírei

látogatót tudunk majd éttermünkbe csábí-
tani.

Várjuk visszajelzéseiket, javaslataikat!
Kasper Zoltán

Céljaim között szerepel, a Főtér Kávé-
zó és Étterem modernizálása. Ez mind
vonatkozik külcsínre és belbecsre is egy-
aránt. Hogy mit értek pontosan ez alatt?
Lehetőségeinkhez képest szeretnénk az
étterem belsejét is hangulatosabbá tenni
és természetesen a kínálatunkat is ahhoz
mérten alakítani, hogy a modern gasztro-
nómiába is megállja a helyét.

Első lépésként egy új kávépultot ké-
szíttettünk, amit megkoronázhattunk egy
új kávégéppel is. Ennek szellemében for-
máljuk át majd az egész étterem stílusát.
Tervezzük továbbá, hogy az étlapunkhoz
mellékelünk majd egy betétlapot is rövid

időn belül.  Amely 5-6 különböző stílusú
ételt fog tartalmazni, amik már a moder-
nebb stílust fogják képviselni, lehetőséget
adva a vendégeknek a szélesebb kínálat-
ból való választásra.

Borkínálatunk is bővülni fog, hogy
azok az ügyfeleink is megtalálják számí-
tásaikat, akiknek fontos, hogy az ételhez
egy finom bor is társuljon. Bízom benne,
hogy a jelenlegi vendégeinknek is tetsze-
ni fog ez a változás, sőt ezzel még több

Új vezetés a Főtér Kávézó és Étteremben
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úgy méltatta, mint „ magyar szívvel
érző nagyszerű embert”.

Leszármazottaival azóta is tartjuk
a kapcsolatot, bár ez formális, ezért
szeretnénk tartalommal megtölteni a
jövőben.

Sz.H. : Polgármester Úr, köszön-
jük a tájékoztatást, Várszegi Alajos-
ról a következő lapszámban szeret-
nénk megemlékezni.

D.P.. Köszönöm a lehetőséget!

szk.

2017-ben Falunapon méltattuk
településünk legfrissebb díszpolgárát,
dr. Horváth László háziorvost. Már
akkor felmerült a község vezetőiben,
hogy a korábbi díszpolgár avatások
óta már annyi év eltelt, hogy sokan
vannak, akik már nem emlékezhetnek
azokra az eseményekre. Dunai Péter
polgármestert kérdeztük:

Sz.H.: A legfrissebb díszpolgári
cím adományozását nem kell magya-
rázni, ismerjük a kitüntetettet, mun-
kásságát. A korábbiakról mit kell tud-
ni?

Dunai Péter polgármester: Meg-
bíztam a jegyző urat, hogy pontosan
nézzen utána, hogy a Képviselő Tes-
tület kiknek adományozta korábban
az említett címet. Eszerint Szászvár-
nak az említett háziorvosunkon kívül
további két díszpolgára van, dr. Habs-
burg Ottó, és Várszegi Alajos, aki
poszthumusz kapta meg a címet.

Sz.H.: Miért ők kapták az elisme-
rést?

D.P.: A döntést meghozó korabeli
Testületek bizonyára mérlegelték a
lehetőségeket, a szóba jöhető szemé-

lyeket. Amit tudunk, azt az ő indoklá-
sukból tudjuk. De most az újság meg-
keresésére utánanéztünk mi is, így
elmondhatom, hogy 2003-ban szemé-
lyesen jelent meg településünkön dr.
Habsburg Ottó és családja, és itt adták
át részére az oklevelet. Számunkra
megtiszteltetés, hogy elfogadta egy
ilyen kis település díját. Annál is in-
kább, mert egy olyan család sarja, aki
Magyarország történetében igencsak
összetett szerepet töltött be. Hosszú
beszédet mondott, hálás volt a címért.

Dr. Habsburg Ottó IV. Károly, az
utolsó magyar király fiaként született
1912-ben. A világtörténelem viharai
családját, és saját sorsát is nagyban
befolyásolta. Volt ereje új utat keres-
ni, és európai politikussá válni. 1973-
ban már a Páneurópai Unió Elnöke-
ként ismerték a kontinensen. 1979-től
húsz évig volt tagja az Európai Parla-
mentnek. Sokat tett az Unió bővítésé-
ért, köztük Magyarország csatlakozá-
sáért. Hét nyelven beszélt, köztük ma-
gyarul is. 2011-ben 98 évesen hunyt
el, szívurnáját Pannonhalmán őrzik.
Várszegi Asztrik pannonhalmi apát

Habsburg Ottó, Szászvár Nagyközség 2003. évi Díszpolgára

Helyszín: Szent István Közösségi Ház
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hazavihettük minden alkotásunkat. Az
apróknak és gyakorlottabbaknak is vol-
tak színezők, és játékos babasarok a
legkisebbeknek. A maskarában érke-
zőknek, a szervezők elkészítették a
hozzá illő arcmaszkokat. Természete-
sen a zene és a tánc sem maradt el.

Nagyon jól éreztük magunkat, ját-
szottunk, beszélgettünk. A csemeték
örültek, hogy együtt ünnepelhetnek a
szülőkkel és a nagyszülőkkel. A hasun-
kat megtöltöttük fánkkal és teával, a
táskánkat pedig a sok tarka-barka deko-
rációval, ami azóta otthonunkat színesí-
ti.

Sebestyén Mónika

A Föld különböző országaiban zajló
farsangi ünneplések mindegyikének
van egy közös eredője a múltban, ez a
tél végi maszkos, jelmezes vigasságok
és események.  A hideg évszak vége és
a tavasz, a termékenység és a bőség
időszakának kezdete, az ókori népek
mindegyikénél jeles ünnep volt. A ke-
reszténység elterjedésével Európában
azonban eltűntek ezek az ünnepek, és
csak a középkor végén, a reneszánsz
kultúra kibontakozásától kezdtek ismét
megjelenni. Napjainkban a farsang víz-
kereszttől hamvazószerdáig tart, és vi-
dám lakomák, bálok, mulatságok jel-
lemzik.

Jelmezek, jókedv és finom illatok
fogadtak bennünket 2018. február 2-án
a Szent István Közösségi Házban is,
ahol találkozhattak kicsik és nagyok,
hogy együtt ügyeskedjenek és mulatoz-
zanak, a ”Kultúrházak éjjel-nappal”
elnevezésű program sorozathoz kapcso-
lódó farsangi rendezvényen. Az
Ügyeskék-klub jóvoltából megkóstol-
hattuk a csöröge és a farsangi fánkot is,
melyet helyben sütve, frissen, forrón
kínáltak, ami igazán jól esett a hideg,
csapadékos estén. A szorgalmas lá-
nyokból és asszonyokból álló, össze-
szokott csapat két hetente találkozik, és
minden alakalommal sütnek-főznek

valamit, vagy az aktuális időszakhoz
kapcsolódó kreatív tevékenységet foly-
tatnak.

A különböző maszkok és ajtódíszek
készítésének helyet adó asztaloknál, a
kötelező közösségi munkájukat végző,
szászvári diáklányok patronálták a ven-
dégeket, és apró ajándékkal várták a
gyereket. Már több alkalommal is szíve-
sen segítették a házigazdák munkáját,
kedves és előzékeny fiatalok.

Számos lehetőség közül választhat-
tunk, mint résztvevők: állat illetve mese
figurás álarcot készíthettünk; ajtódíszt
vagy hűtő mágnest fabrikálhattunk,
mindenki a maga ízlése szerint, hiszen

Farsang a Szent István Közösségi Házban
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Szászvári Szőlő és
Bortermelők Baráti
Köre Egyesület hírei

Az utóbbi időben két nívós borkós-
tolón, tanulmányi úton vett részt az
egyesület.

Az egyik 2017.12.9 -én Villánykö-
vesden Blum pincészetben, ahol külön
élvezet volt a többszintes boltozott pin-
cék megtekintése. Mivel ez a Vilányi
borvidékhez tartozik elsősorban vörös
borokat kóstoltunk, de volt köztük fe-
hér bor is. A borok Blum pincészet
nevéhez méltóak voltak.

A kirándulást egy finom vacsorával
zártuk.

2018. február 24-én borkóstolóval
egybekötött előadáson vettünk részt a
Szajki Hárs Családi „Bio” pincészetbe,
mely a Pécsi Borvidékhez tartozik.
Borkóstoló és vacsora közben video
vetítéssel mutatták be a Bio gazdálko-
dást, melynek lényege, hogy a kén és
rézen kívül nem használnak vegyszert.

Tizenegy bort kóstoltunk, egyik jobb
volt minta másik. Ezután átmentünk a
pincébe ott még lehetett kóstolni a gaz-
da kínálatából vagy a tartály csapjából
önkiszolgálással.

A borkóstolóval kapcsolatban csak
ajánlani tudom, aki szereti a jó bort és
egy lebilincselő előadást, az keresse fel
a Szajki Hárs pincészetet.

Császár Károly
elnök

Megkérjük szerzőinket és íróinkat, hogy cikkeiket ezen túl,
a szaszvarihirek@gmail.com email címre küldjék. Köszönjük!
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2017. november 29-én a Bonyhádon megrendezett „Út a
csúcsra” tehetségkutató területi atlétikai versenyen jártak tanu-
lóink, ahol szép eredményeket értek el:
60 m-es síkfutásban I. helyezés: Schnetz Vivien (7.a)

II. helyezés: Kelemen Alex (6.a)
1000 m-es síkfutásban III. helyezés: Győri Bence (6.a)
A tanulók testnevelő tanára Szpatár Istvánné.

2017. december 5.:Az Országos nemzetiségi online nyelvi
verseny a magyarországi nemzetiségi nevelésben és oktatás-
ban részt vevő általános iskolai 4. évfolyamos tanulók számára
c. versenyen, német 1. kategóriában Kővári Kata 4.a osztá-
lyos tanuló 1. helyezést ért el.
A tanuló felkészítő nevelője Tóthné Deák Olga.

2018. január 10.: Juhász Iván 4.a osztályos tanuló (tanító né-
nije Nyisztor Judit), Benkő Dorina 7.a (magyartanára Gyeb-
nárné Ébert Annamária) és Genczler Dorka 8.a osztályos
(magyartanára Jakabné Mezei Gabriella) diákok bejutottak
azOrszágos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny
megyei fordulójára.

Gratulálunk a diákoknak és az őket felkészítő nevelőnek!

Az I. félév értékelése
2018. január 26-án iskolánknak 241 tanulója volt, közülük a
következő diákok vittek haza csupa ötös félévi értesítőt:
1. Bányai Réka (3.a)
2. Szabó Zsófia (3.b)
3. Dunai Réka (4.a)
4. Klesch Kristóf (4.a)
5. Sebestyén Bence (4.a)
6. Bakó Luca (5.b)
7. Gebhardt Gergő (6.a)

Versenyeredmények novembertől 8. Kelemen Alex (6.a)
9. Benkő Dorina (7.a)
10. Genczler Dorka (8.a)
11. Lipinka Csenge (8.a)
12. Martin Zsófia (8.b)
Sajnos 16 tanuló 30 tantárgyból nem tudta teljesíteni a követel-
ményeket, nekik a II. félévben lesz lehetőségük a javításra.

Programok- rendezvények:
- Jelmezes farsangi felvonulás: február 17. (szombat)
Az idei évben is nagy sikert aratott a szülői munkaközösség által
szervezett farsangi bál, melyen 86 tanuló egyénileg, 114-en cso-
portosan, osztálytársaikkal együtt öltöztek be, ők 1-1 produkciót
is bemutattak. Nagyon ötletesek voltak a jelmezek és a csopor-
tok által előadott műsorszámok. A fényképek megtekinthetők
iskolánk honlapján: www.szaszsuli.hu A szülői munkaközösség
a bál teljes bevételét az iskolai kirándulások, rendezvények tá-
mogatására és jutalomkönyvek vásárlására fordítja. Köszönjük a
munkájukat és a támogatást!
- Nyitott iskola a szülőknek: február 22. (csütörtök)
A korábbi évek hagyományainak megfelelően alsó tagozaton az
első 2 órában, felső  tagozaton az 1-3. órákon ülhettek be az osz-
tálytermekbe a szülők, nagyszülők, ésmegnézhették, hogy isko-
lánkban hogyan folyik a nevelés-oktatás.
- Egészségnevelési nap: 2018. március 10. (szombat, de orszá-
gos munkanap)
Idén is változatos programokat kínálunk tanulóinknak az egész-
ségnevelési napon: Az alsósok a helyes fogápolás, a személyi
higiénia, a helyes táplálkozás, az egészséges életmód és a kultu-
rált étkezés szabályai témákat dolgozzák fel, gyümölcssalátát
készítenek vagy játékos kóstolón vesznek részt. A felsősök érde-
kes előadásokat hallgathatnak meg Játékos tudomány címmel, s
az újonnan szerzett ismereteket rögtön a gyakorlatban is kipró-
bálhatják. Ők is készítenek gyümölcssalátát vagy egészséges
alapanyagokat felhasználva süthetnek.
- Témahét: 2018. március 5-9.: Pénz7-Pénzügyi tudatosság és
gazdálkodás hete
Ezen a héten tanórák, délutáni előadások lesznek a diákoknak
pénzügyi témákban, hogy tudatosabbá váljanak a pénz használa-
tában.
- Nőnapi koncert:A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk
2018. március 8-án(csütörtökön) 17 órakor a Szent István Kö-
zösségi Házban.
- Tavaszi szünet: 2018. március 29-től április 6-ig
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: március 28. (szerda), a
tavaszi szünet utáni első tanítási nap: április 9. (hétfő).
- Kiss György-nap: 2018. április 21.(szombat, de országos mun-
kanap)
Iskolánk névadójára emlékezünk ezen az iskolanapon, színes
programokkal készülünk erre az alkalomra.
- HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás
Iskolánk 1.975.000 Ft-ot nyert a „HATÁRTALANUL!” pályá-
zaton, melyből 2018. május 8. és 13. között 6 napos tanulmányi
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A szászvári Kiss György Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola sószobája
települési összefogással készült el 2015-
ben. Az iskola alapítványa és a szülői
munkaközösség 1,5 – 1,5 m², a Szászvári
Nyugdíjas Bányász Egyesület 1 m², Szász-
vár Nagyközség Önkormányzata pedig 8
m² sófal vásárlásával járult hozzá a
sószoba kialakításához. A megfelelő klí-
mát a fakeretbe foglalt parajdi (Erdély)
sóbányából származó sókövek és a
himalája sótéglák biztosítják.
MIRE JÓ A SÓTERÁPIA?
 az immunrendszer erősítésére

(bölcsőde, óvoda, iskola megkezdése
előtt és közben, preventív jelleggel,
antibiotikumos kezelés után)

 különféle allergiák esetén
 asztma, krupp, szénanátha, hörghurut,

arcüreggyulladás, orrmellék-gyulladás,
fülgyulladás, hangszálgyulladás
(betegség alatt és után is)

 ekcéma, pikkelysömör, akné
 dohányosoknak köhögésre (COPD)

megelőzés, és kialakult betegség szin-
ten tartására, az életminőség javítására

 stressz, kimerültség, alvászavar esetén
 öregedési folyamatok lassítására
reumatikus fájdalmak enyhítésére
A sószobában minimum 30 percet ajánlott
tartózkodni, a kellemes időtöltéshez aszta-
lokat és székeket helyeztünk el a terem-
ben, gondoskodtunk kártyáról, sakk kész-
letről, társasjá-tékról, de olvasni is lehet
itt. A sószobát naponta 8 és 18 óra kö-
zött lehet felkeresni - kivéve szombat és
vasárnap -, a kulcsot a titkárságon kell
elkérni.
A sószoba használata ingyenes.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

összeállította: Maglódiné Horváth Ildikó

Kb. két éve merült fel az ötlet: jó lenne
egy olyan csoportot szervezni, amelyben
háziasszonyok – és „háziemberek „ –
jönnek össze, fiatalok és idősek egyaránt,
átadva egymásnak tapasztalataikat, ötle-
teiket a sütés-főzés-kézműveskedés terü-
letén. Eredetileg 12 fővel indult a csapat,
de többen időközben lemorzsolódtak,
újabbak érkeztek közénk. Kéthetente
találkozunk a Közösségi Házban, és kb.
két órán át jól érezzük magunkat, teszünk
-veszünk /mosogatunk is…/, közben ké-
szülnek a finomságok és az egyszerű, de
jópofa varrományok, díszek, az évszak-
nak, ünnepnek megfelelő kézműves mun-
kák.  Gyakran a beszélgetések során
olyan információkhoz jutunk /és itt nem a
falusi pletykákra gondolunk !/, ami a
saját háztartásunkban jól használható
praktika, sütési-főzési , vagy éppen lakás-
díszítési  Sütöttünk brownie-t, kígyóré-
test ,forgácsfánkot és pirogot.. A kígyóré-
tes  olyan jól sikerült, hogy meghívást
kaptunk a Német Nemzetiségi Egyesület-
től a II. rétesfesztiválra is, ahol jó néhány
tepsivel készítettünk a vendégeknek. Ké-
szítettünk húsvét előtt nyuszikákat, mara-
tásos és hagyományos  technikával hímes
tojást, varrtunk tojástartó kosárkát, kará-
csonyra nagyszakállú manócskát és hó-
embereket – érdekes, aranyos kis porté-
kákat.

Ebben az évben önkénteskedtünk is
már: a Közösségi Ház farsangi program-
ján kelt és forgács fánkot sütöttünk a gye-
rekeknek és szüleiknek – az elfogyott
mennyiségből ítélve ez is jól sikerült !

Hát ez lett a két évvel ezelőtti ötletből !

Kedves Ismerősök és Ismeretlenek, Lá-
nyok és Fiúk, Asszonyok és Férfiak  !
Várunk mindenkit szeretettel sorainkba,
jöjjenek el, gyertek el közénk, töltsétek el
kellemesen azt a néhány órát, és mutassá-
tok meg , mit tudtok ti, mi szívesen meg-
nézzük, megtanuljuk tőletek, és mi is
megmutatjuk a mindennapok számtalan
hasznos, vagy éppen csak szemet gyö-
nyörködtető , gyomrot melengető tudo-
mányát!  Csoportunk teljesen nyitott, nem
fizetünk tagdíjat , ha sütünk-főzünk, ma-
gunk vesszük meg a hozzávalókat, vagy
hozzuk otthonról, a „háztájiból”. Az ösz-
szejövetelek időpontjában is megegye-
zünk mindig, csakúgy, mint a következő
alkalom „tematikájában” .Az ismert kö-
zösségi oldalon, „Szászvári Ügyeskék”
elnevezéssel csoportunk van, híreinket
igyekszünk ezen a fronton is megjelentet-
ni.

Akkor még egyszer:
várunk mindenkit szeretettel !

A Szászvári Ügyeskék csoport tagjai

Ügyeskék…kirándulásra megy Romániába, Erdély
területére 33 hetedikes tanuló és kísérőne-
velőik.
A résztvevők szállása Székelyudvarhe-
lyen lesz, s innen kiindulva csillagtúrák-
kal keresik fel a diákok a környék neve-
zetességeit: a parajdi sóbányát, a Békás-
szorost, a madarasi Hargitát, Farkaslakán
Tamási Áron szülőházát és sírját… és
még sorolhatnánk a látnivalókat. A cso-
port sokat fog időzni Szászvár testvértele-
pülésén, Fenyéden, ill. a vele társult
Küküllőkeményfalván is, ahol dalokat és
táncokat tanulnak a gyerekek a helyi
Ezüstfenyő tánccsoporttól, barátságos
futballmérkőzésen vesznek részt és kéz-
műves foglalkozást tartanak a szászvári
iskolások az erdélyi gyerekeknek.

összeállította: Maglódiné Horváth Ildikó
igazgatóhelyettes

2018. évtől a Szászvári Nőegylet is jogosult az SZJA befizetés 1 %-ára.
Ha tetszett eddigi tevékenységünk, kérjük, rendelkezzen úgy adóbevallásában, hogy

Egyesületünket részesíti ebben a támogatásban !
Nevünk: Szászvári Nőegylet
Adószámunk: 18515619-1-02

Köszönjük !

Sószoba
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Továbbtanulás
A 8. osztály a változások éve, ebben

az évben merül fel mindenkiben, hogy
hogyan tovább!? Az első olyan sorsdöntő
kérdés, ami valódi átgondolást kíván
mind a gyermek, mind a szülők részéről.

Véleményem szerint 14 évesen ez egy
nagyon fontos és összetett döntés ami az
egész életünket befolyásolja. Dönthetünk
hogy egy gimnáziumban, egy szakgimná-
ziumban avagy egy szakközépiskolában
folytatjuk tanulmányainkat. A gimnázi-
umban érettségit, szakgimnáziumban
szakmát és érettségit míg a szakközé-
piskolában szakmát szerezhetünk.

A januárban leadandó jelentkezési
lapokra érdemes több iskolát is bejelölni,
hiszen előfordulhat, hogy nem sikerül
felvételt nyerni az első iskolába. Ilyenkor
jobb, ha nem az utolsó pillanatban kell
kapkodni.Az iskolák igyekeznek nyílt-
napok, szakmatúrák megszervezésével és
az iskolák felkeresésével megkönnyíteni
a tanuló dolgát. Mindenképpen jó, ha a
szülőkkel együtt elmegyünk a kérdéses
iskolákba, megtapasztalva a közlekedési
lehetőségeket, az iskola légkörét, stb.
hogy ne érjen minket meglepetés.

Nekünk nyolcadikos tanulóknak köny-
nyű erről a témáról beszélni, hiszen egy
csónakban evezünk. Nagyobb felelősség,
nagyobb elvárás, ezáltal nagyobb teher
zúdul ránk,de mint a tanáraink,mint a
szüleink igyekeznek segíteni nekünk. Én
azt gondolom hogy örülnünk kell a válto-
zásnak, várjuk nyílt kapukkal az újdonsá-
gokat és érezzük, hogy képesek vagyunk
magunkat a nehezebb akadályokon át-
küzdeni.

Végül, de nem utolsó sorban sok sikert
kívánok kortársaimnak a további tanul-
mányaikban, és remélem hogy mindenki
felvételit nyer az általa választott álomis-
kolájába!

Rónai Márk

Ifjúsági klub alakult a Szent István Kö-
zösségi Házban minden hét szerdán 14
órakor.

A gyerekek színes programokon vehet-
nek részt. Volt és lesz bűnmegelőzési
előadás sorozat, indulatkezelési tréning,
védőnői, kozmetikus, fodrász, kéz és kö-
römápoló, különféle játékok, várlátogatás
és egyéb számukra érdekes előadások.

Endrődi-Kolip Heléna védőnő segítségét
kértük, hogy segítsen bevonni az iskolá-
sokat ebbe a programsorozatba:

Mi érdekli manapság a serdülő korosz-
tályt? Hogyan lehet őket beszélgetésre
bírni? Ilyen és ehhez hasonló kérdések
futkostak a fejemben, amikor a Közösségi
Házból megkerestek, hogy segítséget
kérjenek egy ifjúsági klub indításához.

Aki vissza tud emlékezni élete ezen
szakaszára, esetleg már próbálkozott
ilyesmivel, pontosan érti, milyen nehéz
bármiről meggyőzni egy kamaszt. Az én
feladatom ebben az volt, hogy kipuhatol-
jam, miről beszélgetnének, mi az, amiről
szívesen tudnának meg többet, valamint,
hogy néhány fontos témakör érintésével
csoporttá kovácsolódjunk.

Első alkalommal azt
igyekeztem tisztázni,
hogy én nem előadá-
sokat fogok tartani, ez
a lehetőség nem köte-
lező és egy alkalom
végén sem lesz dolgo-
zat, számonkérés.
Eleinte kevesen alkot-
tak véleményt, de
fokozatosan sikerült
mindenkit bevonni a
beszélgetésbe, játék-
ba.

Védőnőként fontosnak tartom, hogy
feloldjuk a gyerekek kommunikációval
kapcsolatos gátlásait és van két téma,
aminek ilyen lehetőség esetén szerintem
nem szabad elmaradnia, nevezetesen a
bizalom és a másság elfogadásának kér-

désköre. Ennek megfelelően haladtak a
beszélgetéseink. Fontos volt, hogy felis-
merjék a kommunikációban rejlő lehető-
ségeket, a közlés módjának jelentőségét,
egymás, illetve „egy más” elfogadásának
örömét. A használt játékok, játékos fel-
adatok általában tetszettek a gyerekeknek
és sikerült az egyébként visszahúzódó
társaikat is bevonniuk.

Remélem, minden szakembernek hason-
lóan pozitív élményben lesz része a gye-
rekekkel töltött időben, és ha a klubfog-
lalkozások során csak egy apró lépéssel
visszük őket közelebb a helyes normák-
hoz, értékekhez, az szerintem már olyan
eredmény lesz, amely igazolja a klub
létrehozásának értelmét.

Endrődi-Kolip Heléna

Ifjúsági klub programjai:

Minden szerdán: 14:00-kor

03.21. Internethasználat veszélyei-
Vojnics Tímea, Iskolai  bűnmegelőzési
tanácsadó
03.28. Fiatalkorú bűnelkövetés megelő-
zése Vojnics Tímea, Iskolai bűnmegelő-
zési tanácsadó

Ifjúsági klub
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Születési helye: Szászvár

A címben szereplő információ ma már
nem túl sok emberre igaz kis hazánkban. A
modern időkben a környékbeli városok
szülészetei szerepelnek a születési hely-
ként, azért még akadnak néhányan, akik a
régi idők tanúiként ténylegesen települé-
sünkön születtek. Isten éltesse őket!

Régen teljesen megszokott dolog volt,
hogy helyben, bábaasszony segítségével
jöttek a világra a gyerekek. Felcseperedve
aztán ki tudja hova vetette őket jó vagy
rossz sorsuk. Voltak, akiknek örökre meg-
szakadt a kapcsolatuk Szászvárral, de vol-
tak, akik mindig visszatértek, és soha nem
tagadták meg, hogy szászváriak.

Mire ez a hosszadalmas bevezetés, jog-
gal kérdezheti az olvasó. Nos, azért gon-
doltam erre az adatra felhívni a figyelmet,
mert van kis településünknek legalább egy
olyan volt lakója (természetesen jóval
több), aki büszke volt származására, pedig
messzire sodorta az élete, nagy nevet szer-
zett, mégsem tagadta meg soha kötődését.
Kiss György szobrászművészre gondolok.

Halálának 100. évfordulója közeledik
(1852-1919). Emiatt láthatóak a települé-
sen azok a munkálatok, amiket a lakosság
is észrevehet: felújított Jubileumi kereszt a
Vadrózsánál (reméljük hamarosan mond-
hatjuk, hogy Kiss György tér), emléktáblák
a szülői háznál, és a keresztnél. A centená-
riumi évre méltó megemlékezéssel készü-
lünk. Pályázzuk a forrásokat, szeretnénk
minden tervet megvalósítani.

De méltók vagyunk-e arra, hogy hivat-
kozzunk híres szülöttünkre? Vagy csak
annyi az egész dolog jelentősége, hogy a
szobrászunkról van elnevezve az általános
iskola, egy utca, van egy Kiss György te-
rem a Közösségi Házban, pár emléktábla,
és van egy mellszobra a Május 1. téren,
amit néhányan megkoszorúznak egyszer
egy évben? Teszünk-e ennél többet, kell- e
ennél többet tenni?

Én úgy gondolom, sokkal többet tehet-

nénk. Ma, amikor minden település valami-
vel ki akar tűnni a többi közül, mindenféle
fesztiválokkal, hogy turistákat csalogassa-
nak. Nekünk megadatott egy olyan formá-
tumú művész, akit nem kell kitalálni, csak
oda kell rá irányítani a figyelmet. Mert az
sajnos igaz, hogy a mai világban olyan a
híre művészünknek, mint a neve: kicsi.
(Kiss).

Szeretnénk, ha Szászvár lakossága (és
az ország?) megismerné Kiss György élet-
történetét, sikereit, nehézségeit, tragédiáját.
Szeretnénk, ha mindenki megtudná, hogy
Budapestre vitetett a század elején a kertjé-
be mecseki szederbokrokat, hogy egy kis
szülőföld mindig legyen a közelében. Azt
is, hogy a mai napig a berlini császári palo-
tában áll egy díjnyertes Szent György szob-
ra, vagy, hogy az Országházban a legtöbb
szobrot ő készítette! Vagy, hogy a Szent-

atya kitüntette, és lovagi címet adott neki.
(nem sokan dicsekedhetnek ezzel sem). A
környékbeli országokban is több helyen
vannak köztéri szobrai, Esztergomban és
Pécsett is rengeteg alkotása látható. Mégis
ha középiskolásokat kérdeznénk, hogy
soroljanak fel abból az időszakból jelentős
szobrászokat, sokadiknak se mondanák
Kiss György nevét! Változtassunk ezen!

Mi, a Szászvári Hírek szerkesztői, kar-
öltve a Szászvári Értékőr Bizottsággal kez-
dő lépésként rovatot indítunk, amelyben
bemutatjuk Kiss György életét, munkássá-
gát. Közzétesszük azokat az elképzeléseket,
amit a centenáriumi évre tervezünk. Bárki
hozzáteheti saját elképzeléseit, beszéljünk
róla.

Beszéljünk Róla! Kiss Györgyről!
Szokoly Károly
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1.rész
Édesapja Kiss József 1822-ben, édesanyja Kovács Anna 1823-ban született Szász-

váron. 1841-ben házasságot kötöttek. János gyermekük 1843-ban, Rozália lányuk
1850, György fiuk 1852-ben született. A kislány még születése évében meghalt. (B.
M. itt megjegyzi, hogy K.Gy. bátyjának gyermekét és unokáit személyesen ismerte,
tőlük tudott meg sok mindent).

Kiss György az első iskolákat un. téli iskolában végezte, ami annyit jelentett, hogy
a mezőgazdasági munkák szünetében jártak a gyerekek iskolába. Az iskolabevallás-
ban szerepel, hogy egytanszobás, sötét helyiségben tanultak a gyerekek. Schmidt plé-
bános a nádasdi püspökhöz, mint patrónushoz fordult, segítséget kérve egy új iskola
terem felépítéséhez. 1863-ra elkészült a nagy, két tantermes erős épület, ahogy akkori-
ban írtak róla. Ekkor 117 tankötelest regisztráltak, akik közül csak 87 járt rendszere-
sen iskolába.1 A többiek a szüleik parancsára legeltették az állatokat, pásztorkodtak,
segítettek a mezőgazdasági munkákban.

Ladányi József volt ekkor a tanító. Ő vette észre Kiss György tehetségét, ügyessé-
gét. A művész egész élete során emlegette kedves tanárát, akitől könyveket kapott,
amelyekben szép szobrok voltak.

Édesapja zsellér volt, sok apró földterülettel rendelkezett, de egyáltalán nem számí-
tott jómódúnak. Gyuri sokszor legeltetni járt a Csöpögőre, vagy az András-gödréhez,
közben farigcsált. Talán ekkor készült az a kereszt is, és egy Mária szobor, amit
Schmidt plébánosnak ajándékozott ( nem maradt ránk adat sorsukról). Bátyját katoná-
nak hívták be két évre, emiatt Gyurira is több munka maradt, alig járt iskolába. Vi-
szont sokat faragott. Feszületeket, angyalokat, szenteket. A plébános próbált segíteni,
hogy kőfaragóhoz kerülhessen inasnak, de nem sikerült. Így kovácsinasnak adták a
faluban. Pensch mesternél nem találta helyét, titokban szőlőlevelet kovácsolt, de a
nehéz, durva, piszkos munkát nem szívelte.

1868-ban bérmálásra készült a falu. Kisséknél az ablakba tették ki díszként a fara-
gott kereszteket, feszületeket. A püspök kíséretében haladó Troll Ferenc kanonoknak
feltűntek a faszobrok. Még aznap behívatták a plébániára, és a szülőkkel megegyeztek
a gyermek taníttatásában. Pár hónap múlva megkapta az értesítést, hogy Grázba me-
het, egy képfaragó segédjének. Keltz mesternél templomok berendezéséhez készítet-
tek szobrokat. A német nyelvvel nehezen boldogult. Rajzolni tanult, egy halottasko-
csira kiírt pályázatával díjat nyert. Rajzkészsége később is hasznára volt. 1874-ben
hazatér, majd ősszel már Münchenbe indul az akadémiára, Knabl professzorhoz.

Nem ez volt a legnagyobb nevű ilyen intézmény ebben az időben Európában, de
Kiss Györgynek előrelépés volt. Éveken belül ez a stílus, a müncheni, akadémikus lett
az uralkodó a polgárság esztétikájában, stílusában, ilyen ihletésű művek töltötték meg
a szalonokat és a köztereket.

Az Akadémia bíráló bizottsága kitüntetéssel jutalmazta „Leányrablás” c. alkotását.
Érezte ismeretei hiányosságait, ezért minden pénzét könyvekbe fekteti. Anatómiai,
mitológiai témákban merül el. 1875-ben már csak édesapja sírjához tud hazasietni, aki
fiatalon hunyt el. 1879-ben Irgalmas szamaritánus c. szoborcsoportozatával nagy si-
kert ért el, ezüstérmet nyert és bekerült a Glaspalast kiállítására. Ennek gipszmásolatát
megvette a magyar állam a Szépművészeti Múzeum részére, és ezzel megalapozta
itthoni hírnevét a szobrász.

München után itthon 1000forint ösztöndíjat kapott, hogy tovább folytathassa tanul-
mányait. Budapesten először járt, és elkápráztatta a hatalmas építkezések sora. Hama-
rosan megbízták az Operaház részére két szobor elkészítésével: Péri Jakab zeneköltő
és Palesztrina zeneművész szobrának elkészítésével.  Majd a Honvédelmi Palotában
egy Árpád fejedelem szobor elkészítésére kapott megbízást.

A korabeli sajtó szerint Kiss György hamarosan „az állam hivatalos szobrásza” lett.
Boldogan sietett haza. Régen látta édesanyját. Meglátogatta pártfogóit, majd sietett

vissza Budapestre, teljesíteni a megbízásokat. De közeledik a Milleneum, sorra kapja
a megrendeléseket. Kossuth mellszobor, Kisfaludy Károly mellszobra, majd elkészíti
Deák Ferenc mauzóleumára a Gyászoló Géniuszt, amellyel első díjat nyer.

szk.

1ez volt a „százéves” iskola, ahogy a ma élő középkorúak még emlékezhetnek rá.

Kiss György (1852.08.17-1919.04.29.)
szobrászművész életének története

Bucsky Mihály: Kiss György c. műve alapján,
(kiadta a Baranya m.Tanács V.B. Művelődésügyi Osztály, 1975.)

Anyakönyvi hírek
2017.11.28 – 2018.02.23

SZÜLETÉS:
PÁPAI BENEDEK
BAKÓ MÍRA KATALIN
FÖLDI ZOÉ EDINA
ALBERT JÁNOS DOMINIK
SCHNETZ PANNA
LÁSZLÓ ZSOLT MÁRK
BAKÓ DÓRA
JAKUS ZSOLT
TOMPAI KÍRA LAURA
GERGELY PANNA

HALÁLOZÁS:
GRIMM SÁNDOR
MIKÓ BÁLINT BALÁZS
MAJOR GYÖRGYNÉ
NAGY LAJOS
SKOBRÁK ISTVÁNNÉ
KALÁNYOS JULIANNA
SZABÓ JÁNOSNÉ
ERŐS ZOLTÁN
JAUCH FERENC
FARKAS JENŐNÉ
JÁGER ZOLTÁNNÉ
ENDREI JÓZSEFNÉ

Tisztelettel köszöntjük köz-
ségünk „kerek” évfordulós,

80 év feletti lakosait!
(2018.01.01-06.30.-ig)

90 ÉVESEK:
Both Jánosné 1928.04.15.
Makra Józsefné 1928.04.24.

85 ÉVESEK:
Gúth Istvánné 1933.01.19
Csirke Józsefné 1933.01.26
Nagypál Jánosné 1933. 02.11.

80 ÉVESEK:
Péter Antal 1938.05.12
Fábián Gergely 1938.05.15.
Bagó Istvánné 1938.05.26.
Ömböli Zoltán 1938.06.04.
Leipold István 1938.06.10.
Kling Mátyásné 1938.06.20.
Hegyi Györgyné 1938.06.22

További jó egészséget és boldog éveket
kívánunk községünk minden

lakója nevében!

Dunai Péter
Polgármester



2018. március Szászvári Hírek

17www.szaszvar.hu

2018. februárjában 28. alkalommal
rendezett Sváb Bált a Szászvári Német
Nemzetiségi Egyesület és Szászvár
Nagyközség Német Önkormányzata. A
rendezvény sok fiatalt megmozgatott,
egyre többen ünneplik velünk a farsan-
got. Bár itt a maskara nem annyira ha-
gyomány, viszont a bajor népviseletet
sokan magukra öltötték.

A jó hangulat megalapozásáról a Má-
zai Bányász Fúvószenekar gondosko-
dott, majd táncosok és énekesek folytat-
ták a műsort. Az UnterRock együttes
szinte megállás nélkül szórakoztatta a
táncos lábú közönséget. Éjfélkor kihúz-
tuk a tombola nyereményeket, melyek-
ből volt bőven. Felajánlásokkal sokan
segítették a rendezvényt.

Itt szeretném megköszönni Szászvár
Nagyközség Önkormányzatának a
100.000 Ft támogatást, melyet a rendez-
vény lebonyolítására adtak. Nagy segít-
ség ez egy olyan egyesület számára, mint
a mienk, hisz egy évben számos nagy-
szabású rendezvényt szervezünk, ami
jelentős anyagi kiadásokkal jár.  Az idei
évben az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma és az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő is úgy ítélte meg, hogy 350.000
Ft-al hozzájárul az egyesület működésé-
hez.

Nem tudom elégszer elmondani és
megköszönni az egyesületünk tagjainak
azt az összefogást, amellyel ezt a rendez-
vényt segítettek megrendezni. A sok
szorgos kéz, és az az együttműködés,
melyet a bál előtti és utáni napon tanúsí-
tottak, példaértékű! Körülbelül 40 ember
munkája van abban, hogy a termet feldí-
szítették és berendezték, minden a helyé-
re került és minden sikeresen lezajlott.
Mint az egyesület elnöke, méltán vagyok
büszke a tagjainkra, hogy áldozatos
munkájukkal hozzájárultak a bál lebo-
nyolításához.

A német hagyományok ápolása na-
gyon fontos számunkra, és a rendezvé-
nyeinken szeretnénk minél több ember
számára megmutatni, hogy milyen kultú-
rájuk volt felmenőinknek. Több progra-
munk is lesz ebben az évben, ahol szíve-
sen látunk minden kedves érdeklődőt.
Pünkösd vasárnap a rétes nyújtás elma-
radhatatlan momentuma lesz a fesztivál-
nak, számos fajta és íz közül válogathat-
nak és   kóstolhatnak a kedves vendégek.

Sok szeretettel várunk mindenkit!
Mattenheim Nóra

elnök

Itt a farsang, áll a bál
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Szeretne gyermekével meghitt pillanatokat, aktív, minőségi időt tölteni?
Ajánljuk figyelmébe a március közepén induló tanfolyamot.

A szülők megismerhetik az elméleti és gyakorlati tudnivalókat a babamasszázzsal kapcsolatban.
Előnyei:

alkalmat nyújt megismerni egymás igényét, személyiségét, temperamentumát
csecsemője felfrissül, vagy nyugodtabban, mélyebben alszik majd, annak megfelelően,

melyik módszert választja pozitívan befolyásolja a pici érzelmi fejlődését
fájdalomcsillapító hatású, hiszen javítja az emésztést, csökkenti a puffadást és serkenti a vérkeringést

Mindenkit szeretettel várunk!
További információkért forduljon védőnőjéhez!

(Endrődi-Kolip Heléna 06-30/4366-427)

A Szent István Közösségi Ház papírszalvéta gyűjtemény kiállí-
tást hirdetett plakátokon és az interneten.

Szép számmal jelentkeztek is a gyűjtők é az előre egyeztetett
napon a Kiss György teremben megkezdtük a közös munkát. Előkerül-
tek a papírdobozok aljából a féltve, óva őrzött, régi papírszalvéták.

Volt, aki tematikusan helyezte el állatos, karácsonyi, húsvéti,
virágos, mesefigurás, márkaneves, éttermi és még sok-sok féltve őrzött
kincseit. Többeknek még nagyanyai örökségből rámaradó gyűjteménye
került elő. Minden szalvétát nem is tudtunk kiállítani helyhiány miatt.

A kiállítás két hétig volt megtekinthető! Szép számú látogatókö-
zönsége volt ennek a nem mindennapi kiállításnak. Többeknek későn
jutott tudomására ez a lehetőség, így ez év szeptemberében újra meghir-
detjük immáron a II. Papírszalvéta gyűjtemény kiállítást. Nyár végén
várjuk a régi és új  jelentkezőket.

Kiállítóink voltak: Dandi Renáta, Dobó Dóra, Forrai Mónika,
Juhos Dánielné, Kollár Linda, Nagy Sándorné, Pekarek Fanni, Rákné
Somogyvári Anna.

Köszönjük nekik, hogy biztosították gyűjteményüket!
Szent István Közösségi Ház

Papírszalvéta gyűjtemény kiállítás
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Március:
03.24. Borverseny-Szászvári Szőlő és Bortermelők Baráti Köre

Egyesület
03.29. Húsvéti készülődés és tojásfestés- Szászvári Nőegylet és a Szent

István Közösségi Ház
03.31. Húsvéti készülődés- Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári

Csoportja
03.31. Darts verseny- douBULL DC
Április:
04.14. Családi est-Szászvári Nyugdíjas Bányász Egyesület
04.18. Nagyné Sashegyi Hilda előadása-Szászvári Nőegylet
04.18. Egészségnap- Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári Csoportja
04.21. Kiss György nap- Kiss György Általános Iskola és Alapfokú

Művészeti Iskola
04.21. Darts verseny- douBULL DC
04.22. Sándor János (Bazsarózsa) emléktúra- Szászvári Mocorgók

Szabadidő Egyesület
04.28. Tájházak napja- nyitva tartás
04.30. Kiss György emléktúra- Szászvári Mocorgók Szabadidő

Egyesület
Május:
05.01. Majális
05.01. Anyák napi készülődés
05.01. Majális-Szászvári Nyugdíjas Bányász Egyesület
05.04. Anyák napi ünnepély- Kiss György Általános iskola és Alapfo-

kú Művészeti Iskola
05.05. Darts verseny- douBULL DC
05.20. Pünkösdi Fesztivál- Szászvári Német Nemzetiségi Egyesület
05.21. Pünkösdi német mise - Szászvári Német Nemzetiségi Egyesület
05.25. Gyermeknap- Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művé-

szeti Iskola
05.26. Gyermeknap
05.26. Orbán napi megemlékezés-Szászvári Szőlő és Bortermelők

Baráti Köre Egyesület
05.30. Cooper teszt- Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület
05.      Kirándulás Mohács- Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári

Csoportja
05.      Igal, fürdő- Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári Csoportja
05.      Igal fürdő-Szászvári Nyugdíjas Bányász Egyesület
5. Kirándulás, Lengyel-Erdélyi Kör Egyesület
Június:
06.02. Családi nap és virágültetés a Strandon -Szászvári Nőegylet
06.02. Darts verseny- douBULL DC
06.04. Nemzeti Összetartozás napja- Kiss György Általános Iskola és

Alapfokú Művészeti Iskola
06.10. Juniális-Szászvári Nyugdíjas Bányász Egyesület
06.10. V. Barátság Futás- Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület
06.10. Szászvári Horgásztón, a Hagyományos Horgász és Halászléfőző

Verseny- Szászvári Haladás Horgász Egyesület
06.16. Ballagás- Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti

Iskola
06.16. Strandnyitó buli (retro disco)
06.17-28 Iskolai Közösségi Program-Kiss György Általános Iskola és

Alapfokú Művészeti Iskola
06.20. Nagyné Sashegyi Hilda előadása-Szászvári Nőegylet

06.24. SZÁSZ-VÁRnap
06.25-28. Kirándulás, Észak- Magyarország-Erdélyi Kör Egyesület
06.      Szigetvár, fürdő- Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári Cso-

portja
Július:
07.02-06. Bűnmegelőzési nyári tábor – Szent István Közösségi Ház
07.09-13. Bűnmegelőzési nyári tábor – Szent István Közösségi Ház
07.16-27. Nyári napközis tábor– Szent István Közösségi Ház
07.07. Kirándulás- Szászvári Bányászok Szakszervezete

07.07. VII. Máré erdei futóverseny Csemez Pál emlékére -
Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület

07.14. Fröccsnap
07.21. VII. Amatőr ZenekaROCK Fesztiválja

07.28. III. Holdvilág éjszakai túra- Szászvári Mocorgók Szabadidő
Egyesület

07.      Kirándulás, Siklós- Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári
Csoportja

07.      Igal fürdő-Szászvári Nyugdíjas Bányász Egyesület
Augusztus:

08.11. Jó szászvárinak lenni!nap (falunap)
08.      Kaposvár, fürdő-Szászvári Nyugdíjas Bányász Egyesület
08.25. Hulladékhasznosítás- papírfonás- Szászvári Nőegylet
08.      Kirándulás Magyarhertelendre- Mozgáskorlátozottak B.M.E.

Szászvári Csoportja
Szeptember:
09.01. Bányásznap koszorúzás( temető, Máza, bánya)- Szászvári Bányá-

szok Szakszervezete, Szászvári Nyugdíjas Bányász Egyesület
09.04-07. Kirándulás-Szászvári Nyugdíjas Bányász Egyesület
09.06.-09.  XIII. Szászvári Bojlis Verseny-Szászvári Haladás Horgász

Egyesület
09.10.-24. II. Papírszalvéta gyűjtemény kiállítás
09.10. Egészségnap- Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári Csoportja
09.14. KösziKávé nap
09.      Gruber László szászvári világutazó 2. előadása-Szászvári

Nőegylet
09.      Kirándulás, Gödöllő- Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári

Csoportja
09.22. Szüreti mulatság és felvonulás,(Wery Take)bál-Szent Ist-
ván közösségi Ház és a Szászvári Szőlő és Bortermelők Baráti
Köre Egyesület

09.22. Szászvárról elszármazottak napja
Október:

10.01. Idősek világnapja- Szent István Közösségi
10.02. Idősek napja-Szászvári Nyugdíjas Bányász Egyesület
10.16. Idősek napja- Szászvári Bányászok Szakszervezete
10.18. Szigetvár, fürdő-Szászvári Nyugdíjas Bányász Egyesület
10.19. Egészségnap- Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári Csoportja
10.20. Gruber László szászvári világutazó 2. előadása-Szászvári

Nőegylet
10.20. Családi est-Erdélyi Kör Egyesület

10.23. '56-os megemlékezés
11.26. Mikulásváró- Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári Csoportja
10.27.Templomi koncert - Szászvári Német Nemzetiségi Egyesület
10.27. III. Aranyló Ősz teljesítménytúra - Szászvári Mocorgók Szabad-

idő Egyesület
10.27. Családi vacsoraest- Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári

Csoportja
10.28. Halloween délután – Szászvári Önkéntesek Szövetsége
10.31. Halottak napi nyitva tartás-Szent István Közösségi
November:

11.01. Halottak napi nyitva tartás-Szent István Közösségi
11.09. Márton napi megemlékezés-Szászvári Szőlő és Bortermelők Ba-

ráti Köre Egyesület
11.10. Disznótoros vacsora-Szászvári Nyugdíjas Bányász Egyesület

11.12-26. II. Babakiállítás-Szent István Közösségi
11.26. Mikulásváró- Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári Csoportja
11.      Gruber László szászvári világutazó 3. előadása-Szászvári

Nőegylet
December:
12.01. Mézeskalács díszítés Szitó Magdival-Szászvári Nőegylet
12.04. Borbála nap- Szászvári Bányászok Szakszervezete, Szászvári

Nyugdíjas Bányász Egyesület
12.07. Évzáró összejövetel-Szászvári Szőlő és Bortermelők Baráti Köre

Egyesület
12.08. Mikulás ünnepség – bábszínház-Szent István Közösségi
12.08. Adventi gyertyagyújtás- Szászvári Német Nemzetiségi Egyesület
12.08. IV. Mikulás futás és pontgyűjtők értékelése- Szászvári Mocorgók

Szabadidő Egyesület
12.09. Adventi vásár és karácsonyi készülődés gyerekeknek
12.10. Évzáró klubnap-Szászvári Nyugdíjas Bányász Egyesület
12.31. Szilveszter-Szászvári Nyugdíjas Bányász Egyesület

Szászvár Nagyközség 2018-évi programterve
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Szeretettel köszöntjük Szászvár
Nagyközség nagykorúvá váló fia-

taljait 2018.01.01-06.30 között.

Kántor József Attila - 01.05
Toronicza Georgina - 01.20.
Vajda Virág - 01.29.
Bakó József Klaudió - 02.11.
Braun Bernadett Anna - 03.01.
Illés Laura - 03.03.
Hermesz Stella Alexa - 03.06.
Kollár Dóra - 04.13.
Nagy Krisztofer - 04.20.
Jakab Benedek - 06.12.
Sipos Ramón - 06.13.
László Szabolcs - 06.26.

A Szent István Közösségi Ház folytatja Netezz Nagyi programját!

Segítséget nyújtunk a Szászváron élő időskorúaknak, hogy megismerjék az
internethasználatot.

Előzetes egyeztetés után várjuk a
jelentkezőket személyesen

vagy a 389-036-os telefonszámon.

A program mindenki számára ingyenes!
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Köszönöm a "Szászvári Híreket"!
Úgy tűnik, nagy élet van a községben. Különösen becsülendő Kiss György
munkásságának népszerűsítése. Sajnos a Havihegyen lévő feszülete is
elrozsdásodik itt Pécsen, pedig ez a szászvárinak a hasonmása /volt!/
Örülök a temetői kereszt felújításának is. A korábbi években /mivel
családi kriptánk közelében állt/ halottak napja környékén mi vágtuk ki
a tövében burjánzó bokrot és szedtük össze a mécses maradványokat,
elszáradt vagy eldobott virágokat.

Boldog újévet kívánok Neked, szeretteidnek és munkatársaidnak:

Ildikó
Kedves SZIKH Munkatársak!
Kedves Mesi!
Nagyon szépen köszönöm az elektronikusan elküldött újságot!
Csak gratulálni tudok a lap készítőinek a színvonalas kiadványhoz!
Jómagam az Atomerőmű újságba írtam cikkeket, így szakmai szempontból is nagyra
értékelem a Szászvári Híreket, mely úgy tartalmában, mint megjelenésében elisme-
résre méltó!
Korábban az Ízőrzőkben, míg most a Hazahúzó c. műsorban láttam Szászvár bemu-
tatkozását és büszkeséggel tölt el, hogy a településen ilyen élénk közösségi élet fo-
lyik.
Születésemtől, 1955-től 1981-ig laktam a településen, ezt követően már csak hazajár-
tam.
Életem nagyobbik részét Pakson éltem, élem, de mindig szívesen emlékszem vissza
a szászvári évekre, a falu lakóira, volt tanítványaimra, mert lélekben örök szászvári
maradok!

Boldog, sikeres évet kívánok a település minden lakójának 85 éves Édesanyám,
Nyers Józsefné nevében is!

A Szent István Közösségi Ház munkatársainak kimagasló munkájukhoz jó erőt,
egészséget kívánok 2018-ra, hogy idén is a tartalmas programokról szóló tudósítá-
sokkal teljen meg minden egyes lapszám! Érdeklődéssel várom és köszönöm előre is
a további lapszámokat!

Üdvözlettel és szeretettel:
Bíróné Nyers Tünde
volt császtai, szászvári lakos
az általános iskola volt tanulója, később tanára

Sziasztok!

Nagy örömömre szolgát e lap kézhezvétele, nagyon szépen köszönöm! Jó érzés ol-
vasni az otthoni híreket - itthon.

Üdv: Gabó


