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zek jó részét elvezették, megosztották, de
ezeket beszántották, megszüntették a
múltban, a malomipar átalakulásával. Így,
ami a Mecsekre hull, az a Völgység pa-
takban megjelenik, ha hirtelen, sok eső
esik, akkor az mind hirtelen és sok víz-
ként fog megjelenni.

Medret szabályozni? Hol? Hogyan?
Miért? Nem a kanyarokkal van a  gond. A
növényzetet már legnagyobb részt kiirtot-
ták, ez már nem torlasztja az árt. A patak-
hoz egy önkormányzat sem nyúlhat hozzá
önkényesen. Ha pl. Szászvár pár milliárd-
ból gátakat építene, vagy medret szélesí-
tene, akkor a víz máshol okozna gondot.
Azért vannak az Igazgatóságok, hogy a
regionális megoldásokat koordinálják.
Bejártuk vele a kérdéses Meggyesi sza-
kaszt, ismerte a problémát. Elmondta,
hogy az elmondottakon túl még a tulaj-
donjogi helyzettel is gondok vannak a
patak mentén. De a vízrendezési terveik
megvannak, ám azt, hogy mikor és mit
tudnak majd lépni, nem tudta megmonda-
ni. Marad tehát addig is a figyelés, és ha
szükséges a helyi erők bevonása. Ha kell,
a közmunkásaink és eszközeink a szak-
mai irányítás útmutatása alapján segíte-
nek a bajba jutottaknak. Sajnos mi, ha
lennének pénzügyi eszközeink, akkor se
nyúlhatnánk a patakhoz.

Sz.H.: Amikor pár éve elkészültek az
első „zebrák” a településen, sokan kér-
dezték, „minek ez, eddig is megvoltunk
nélküle?”, mára pedig a meglevők is ke-
vesek, a lakosság jogosan újabbat köve-
tel.

D.P.: Én nem követelésként fogtam
fel, hanem jogos kérésnek. Amúgy nyitott
kapukat döngettek, mert a munkám kez-
detén már felmerült az a probléma, hogy
a Kiss György utca északi oldala és az
Újtelepről jövő járda között nincs bizton-
ságos összeköttetés, át kell kelni a párizsi
ház előtt az úttesten, egy beláthatatlan
kanyarban. Szóval addigra, amikor a la-
kossági kérések megerősödtek, már gya-
korlatilag lefutottuk a szükséges köröket,
így aránylag hamar lesz haladás. A tele-
pülésen áthaladó közútra vonatkozó elő-
írások miatt csak az a megoldás lehetsé-
ges, hogy a Völgység patakon egy fém-
szerkezetű gyalogos híd készül majd, a
másik parton az utolsó ház kertjéből meg-

Szászvári Hírek: Polgármester Úr!
Eléggé sok, fajsúlyos téma vetődött föl a
közelmúltban, ami a település lakosságá-
nak nagy részét érinti. Ezek közül az első
helyre kívánkozik a Telenor adótorony
körül kialakult helyzet.

Dunai Péter: Igen, ez egy összetett, és
régebb óta húzódó ügy, ami igazából most
váltott ki közérdeklődést, amikor a kivite-
lezés megkezdődött. Mivel a közelmúltbe-
li események a közösségi médiában zaj-
lottak, azok kedvéért, akik nem ott tájéko-
zódnak, röviden elmondom, mi történt
eddig.

A Telenor megkereste 2015 novembe-
rében Önkormányzatunkat, hogy szeretne
telepíteni mobiltelefonos adótornyot, és
nekik a legkedvezőbbként a Kálvária vagy
a Rózsadomb felelne meg. Ezt a két hely-
színt nem támogattuk, és közöltem a cég-
gel (abban reménykedve, hogy kedvüket
vesszük), hogy a település építményadót
vet ki, amely éves szinten a torony nagy-
ságát tekintve, több millió forint is lehet.
Ezután a cég nem keresett bennünket
többször. Néhány hónapja viszont elkez-
dett építkezni az Újtelep közvetlen szom-
szédságában. (mással, nem az Önkor-
mányzattal, hanem egy magánszeméllyel
egyeztek meg a helyet illetően) A kör-
nyékbeli lakók a meglepetésükön túl ag-
gályosnak találták a félelmetesnek tűnő
tornyot ennyire a házak közelében. Össze-

fogtak annak érdekében, hogy tiszta képet
kapjanak a kérdéseikre. Én a lakosság
aggályai miatt megkerestem az engedélye-
ző hatóságot, és kikértem a szerződéseket,
hozzájárulásokat, a teljes hivatalos irat-
anyagot. Ezt közzé is tettem a neten.

Ezek után még sok kérdés merült fel,
így lakossági fórumot hívtam össze, ahova
szakértőt és a település egyik jogászát is
meghívtam. Nagy érdeklődés mellett tar-
tottuk meg az összejövetelt a Nefelejcs
Presszó termeiben. Közel hetvenen vettek
részt! Ez elismerésre méltó.

Itt mindenki elmondta a kétségeit, a
jogász és a szakértő pedig válaszoltak. A
jogász szerint minden a jogszabályok sze-
rint történt, nincs jogsértés. Bár a lakosság
tájékoztatása nem történt meg. A szakértő
szerint nincs bizonyított, egészégre káros
hatása egy ilyen toronynak. A Telenor
amúgy előre jelezte, hogy a kivitelezést az
egyeztetés idejére felfüggeszti. A résztve-
vőket nem győzték meg az elhangzottak,
így közösen képviselőket választottak,
akiket megkértem, hogy minden további
tárgyalásra jöjjenek el velem, képviseljék
a lakosságot. Jelenleg az építkezés áll,
folyik a levelezés a Telenorral. Itt tartunk
most.

Sz.H.: A nyárias tavasz elején hatalmas
esők voltak a régióban. Régóta tudjuk, a
Mecsekre zúduló csapadék egyik vízgyűj-
tője a „mi” Völgység patakunk. Mivel
Szászvár „alvizi” pozícióban van, a höm-
pölygő víz sok kárt okoz nálunk is, és a
szomszédos településeken. A patak mentén
lakók jogosan aggódnak ilyenkor.

D.P.: Teljesen jogos az aggódás, nem
először, és sajnos nem is utoljára okoz
gondot ez az árvízveszély. Én komolyan
veszem a lakosságunkat érintő minden
problémát, hiszen ez a dolgom. De azt
meg kell érteni, hogy ez a probléma nem
helyi ügy, és a megoldás sem az. A Bara-
nya megyei Vízügyi Igazgatóság vezetőjé-
vel tárgyaltam, és tájékozódtam. Ő el-
mondta, hogy ismerik a problémát. Az
időjárási anomáliák gyakoriságával nincs
mit tenni. Azzal se nagyon tudnak mit
kezdeni, hogy régen számos malomárok
volt a völgyben, amelyek a hirtelen árvi-
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vettünk 20 négyzetmétert, és itt készítjük
el majd a járda folytatását. Így gyalogát-
kelő nélkül megoldódik a probléma. Je-
lentős pénzbe fog ez is kerülni, de a gya-
logátkelő milliókba került volna, és a gon-
dot nem oldotta volna meg, mivel a ve-
szélyes átkelés megmaradt volna. Örülök,
hogy egy újabb ügyben sikerült eleget
tenni a lakossági kéréseknek.

Sz.H.: Az orvosi rendelők felújítása
megkezdődött. Furcsa látvány a rombo-
lás, ahol évtizedek óta semmi változás
nem volt.

D.P.: Pont ezért volt indokolt a
felújítás, mivel tényleg régen megérett a
felújításra az épület. Zökkenőmentesen
átköltöztek a rendelések az Egészségház-
ba. Hozzám csak pozitív visszajelzések
érkeztek. Tudomásom szerint mindkét
szakrendelés szokott rendben képes ellát-
ni a feladatát.  A határidő szeptember 30.,
a munkák nagyságához képest nem sok
idő áll a kivitelezők rendelkezésére.

Sz.H.: Dolgoznak az Óvoda bővítésén
is a munkások, ott mintha előbbre tarta-
nának.

D.P.: Sokszor elmondtam, számomra
az Óvoda az egyik legfontosabb téma a
településen. A kezdetektől fokozottan
figyelek az Óvodánkra, és mindent meg-
teszek a fejlődés érdekében. Legyen az
anyagi, pályázati vagy személyes téren.
Sajnos az óvodatűz katasztrófája jócskán
megtépázta a terveinket, de úgy gondo-
lom jól jöttünk ki belőle. A csoportszoba
pótlása a vége felé jár, az udvaron újabb
játékokat telepítünk. Célom, hogy a térsé-
gi szerepéhez méltó legyen az intézmény.
Mivel a beépítettség kicsit soknak tűnhet,
pedig nem lett kevesebb a zöldterület, de
mégis léptünk ebben is. A szomszéd te-

lekből tervezünk megvásárolni 487 négy-
zetmétert, ezzel bővítjük az udvarunkat.

A jobb minőség érdekében új beszállí-
tónk van a péksütemények terén, az eddi-
gi visszajelzések nagyon pozitívak. Bár-
mire hajlandóak vagyunk, azért, hogy
előbbre jussunk.

Sz.H.: Mostanában több szórólapot is
küldött a lakosságnak.

D.P.: Igen, fontosnak tartom a tájékoz-
tatást, és nem mindig lehet megvárni a
következő helyi újságot, mert a téma fon-
tosabb. Egyébként itt ragadom meg az
alkalmat, hogy megköszönjem az újság
készítőinek a munkáját. Pár évre visszate-
kintve szép a fejlődés, szeretik a lapunkat,
színvonalas, korrekt a munka. Visszatérve
a kérdésre, tájékoztatót küldtem a járda-
építések megkezdéséről, és módjáról,
valamint egy útfelújításról, az Aradi utcá-
ban. Mindkettő, tudomásom szerint szere-
pel ebben a lapszámban. Mindent el-
mondtam azokban, így itt nem szaporíta-
nám a szót.

Sz.H.: Köszönjük a pozitív visszajel-
zést. Olvasóink kérdezték, miért nem írunk
az iskoláról?

D.P.: Mint az köztudott, korábban az
Önkormányzat működtette az iskolát, ez
már évek óta nem a mi feladatunk. Így
nyilván kevesebbet tudunk róluk, mintha
napi szinten kellene a finanszírozásról
beszélnünk. De el kell, hogy mondjam,
hogy mindezek ellenére kiváló a kapcso-
lat az iskola és az önkormányzat között.
Napi szinten beszélünk, egyeztetünk, kö-
zös terveink vannak, segítjük egymás
munkáját, amiben csak lehet. Azért ez
csak-csak a mi iskolánk, üzemeltesse bár-
ki! A szakmai stáb kiváló munkát végez,
a szászvári iskola a régiós szerepének
megfelelő súllyal van jelen az oktatásban.

Az iskola ügyeiről pedig szerintem
nagyon jó az a két oldal, amit ők szoktak
megtölteni az újságban.

Sz.H.: Idén már áprilisban júniusnak
megfelelő időjárás volt. A harminc fok
sokakban felidézte a tavalyi gondokat, a
vízkorlátozást, a lajtkocsit, a víz nélküli
nyomorúságot.

D.P.: Hát igen, az emlékezetes volt. Az
említett áprilisi meleg miatt, a vizeseink
jelezték, hogy júniusnak megfelelő terhe-
léssel ment a szivattyú az egy szál ku-
tunkban. Nyilvánvaló, hogy mennyire
kockázatos a helyzet. Közzé tettem a
mágocsiak levelét, amit a saját lakossá-
gukhoz írtak, mert náluk már áprilisban
bevezették a vízkorlátozást.

Én levelet írtam a Belügyminisztérium-
nak, hogy segítsenek a helyzet kockázata-
inak mérséklésében. Az biztos, hogy
gyors megoldásban nem bízhatunk, de
próbálnak segíteni. Annyit minden esetre
elértünk, hogy tudnak rólunk, ott vagyunk

a megoldandók listáján.
Tartok tőle, hogy ha alaposabban tájé-

kozódnak a helyzetünkről, biztosan szóba
kerülne a strand feltöltés kérdése is. Már-
pedig azon vagyunk, hogy a strand üze-
meljen a nyáron. De az is igaz, hogy nem
mindenáron. Ha ezen múlik egy üzemza-
var megelőzése, vagy hasonló, meg fog-
juk hozni a kellemetlen döntést is, ez a
dolgunk.

De nézzük a jót is! Ha nyár, akkor gye-
rektábor! Mióta elkezdtük, már ott tar-
tunk, hogy hathetes a tábor, és nincs elég
férőhely. Ez is egy sikertörténet. Épp úgy
mint a foci suli, amit tavaly hirdettünk
meg először, és idén már itt sincs több
hely.

Sokszor eszembe jut, amikor először
mondtuk el a szlogenünket, mennyien
megütköztek rajta. Mi az, hogy „ Jó szász-
várinak lenni?”. Hát én úgy gondolom,
körbe lehet nézni a régióban, és el lehet
gondolkodni. Egy biztos, én vallom: Jó
szászvárinak lenni!

" Sz.H.:Polgármester Úr! Többen szó-
vá tették, hogy nem volt jelen a hagyomá-
nyos Pünkösdi Fesztiválon, amit a Német
Nemzetiségi Egyesület szervez.

D.P.: Így igaz, mivel mindig örömmel
szoktam eleget tenni a meghívásnak, és
most tényleg nem voltam ott. Sajnos min-
ket is elkapott a környéken taroló vírus,
így egész hétvégén betegek voltunk a
nejemmel együtt. Ki se tudtunk mozdulni.
Így sem ezen, sem a később kezdődött
Wery Take rendezvényen sem tudtam
részt venni.

Sz.H.: Úgy tudjuk, hogy a sokak által
megfogalmazott igény, és sok kellemetlen
közúti helyzet után végre megvalósulhat a
„Főtér” egy részének egyirányúsítása.

D.P.: Igen, valóban. A Tom Market
sarkától egyirányúsítjuk a területet, azaz a
saroktól csak a Takarékszövetkezeti sarok
felé lehet hajtani gépkocsival. Ezzel re-
méljük megszűnik az a csúcsidőben elég-

gé kaotikus helyzet, ami itt ki szokott
alakulni. Készülnek a táblák, hamarosan
bevezetjük az új forgalmi rendet.

Sz.H.: Köszönjük az interjút
D.P. : Köszönöm a lehetőséget!

szk.
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Tisztelt Államtitkár Úr!

Alulírott Dunai Péter Szászvár nagyközség polgármestere kéréssel fordulok Önhöz, mivel településünkön olyan jellegű problé-
mával szembesülünk, amelynek megoldásához sem kellő szakértelemmel, sem anyagi forrásokkal nem rendelkezünk.

Tájékoztatom, hogy községünk a Mecsek északkeleti részén helyezkedik el, 2500 körüli a lakosság létszáma. Sajnos a rendszer-
váltás idején még működő, meghatározó jelentőségű ipar, a bányászat, mára csak a hagyományőrzés terén maradt meg. Munkahe-
lyek hiányában településünk forráshiányos, a munkaképes lakosság a környékbeli városokba jár dolgozni. Igyekszünk a szolgálta-
tásokat olyan szinten tartani, hogy az elvándorlás ne öltsön kezelhetetlen mértéket. Az alapvető szolgáltatások egyike az egészsé-
ges ivóvíz biztosítása.

Sajnos, a hetvenes évek idején működő négy mélyfúrású vízkútunkból mára egy maradt. ( ennek oka a nitrátosság volt). Ez az
egy kút az esetek nagy többségében meg tud felelni az elvárásoknak, bár semmiképpen nem jó, hogy tartalék nélkül kell, hogy
üzemeljen.

A nyári időszakban országos hír lettünk, amikor egy hétig tartott egy üzemzavar elhárítás ( szivattyú csere, kombinált elektro-
mos anomáliával). Egy ekkora települést már nem lehet több napig lajtos kocsival ellátni. Kiderült, hogy fokozott igénybevétel
esetén már nem elég az egy kút teljesítménye, még vízkorlátozás mellett sem.

Pengeélen táncolunk az ivóvíz szolgáltatás terén. Többször összeomlott a rendszer, a lakosság a tűrőképessége határán volt, mire
úrrá lettek a szakemberek a problémán.

Képviselő testületünk megtárgyalta a helyzetet, és döntést hozott, hogy előre kell tekinteni, megoldást kell keresni erre a veszé-
lyes helyzetre. Keresnünk kell segítséget, pályázati forrást, állami segítséget, hogy létesüljön egy újabb mélyfúrású ivóvízkút
Szászváron.

Ebben kérem bármilyen segítségét!

Tisztelt Hoppál Péter Államtitkár Úr!

Alulírott Dunai Péter Szászvár nagyközség polgármestere kéréssel fordulok Önhöz. Tájékoztatásul szeretném elmondani Ön-
nek, hogy településünkön, mint Ön is természetesen ismeri e tényt, közel kétszáz évig bányászati tevékenység folyt.

Nagy tisztelettel adózunk azoknak, akik e nehéz munkát végezték, még ma is sokan élnek közöttünk, akik láttak bányát
„belülről”. Sokan tettek közülük azért, hogy a bányászat emlékeit méltóképpen megőrizzük. Azért, hogy be tudjuk mutatni a szak-
ma relikviáit, a régi térképeket, szerszámokat, zászlókat, iratokat, eszközöket elődeink létrehoztak egy csodálatos  kiállító helyisé-
get, amelyet évről évre emelkedő számú látogató tekint meg. Bejegyzéseik arról tanúskodnak, hogy nagyra értékelik a kiállítást.

Korábban is gond volt a kiállításunk státuszával, nem lehettünk „múzeum”, csak a Mecseki Bányászati Múzeum kiállító helyi-
sége. Mára ez a működési engedélyünk is érvényét vesztette, a felsőbb szerv megszűnte miatt. Gond van a tárgyak állagával, a
klímával, a nedvességtartalommal. És még sorolhatnám.

Sok mindenre szükség lenne, e nagyszerű, párját ritkító bemutatót megőrzésére, fejlesztésére. Ehhez a mi erőnk kevés, de
szándékunk van! Múzeumi státusz, működési engedély nélkül azonban el sem indulhatunk a „testhez álló” pályázatokon sem.
Őrizzük, ragaszkodunk hozzá, identitásunk része, de el kell ismerni, önmagunkban kevesek vagyunk.

Tisztelt Államtitkár Úr!
Látva és nagyra értékelve az Ön kultúra megóvó, támogató tevékenységét, kérjük, segítsen abban, hogy céljainkat elérhessük:

legyen lehetőségünk arra, hogy pályázatokon megfelelő státusszal indulni tudjunk. (nincs anyagi lehetőségünk arra, hogy önálló
múzeológust foglalkoztassunk, de szívesen lennénk valamely intézmény „fiók intézménye”).

Kérem segítsen abban, hogy községünkben továbbra is fennmaradhasson e páratlan gyűjtemény.
A továbbiakban szeretném felhívni Államtitkár Úr figyelmét arra, hogy jövőre lesz híres szobrászművészünk, Kiss György

halálának 100. évfordulója. Szeretnénk méltóképpen megemlékezni e jeles férfiúról.
A Pécsi Művészeti Kar, illetve a szobrászképzést folytató művészeti karok figyelmébe ajánljuk majd, hogy szánjanak egy

szemesztert a méltatlanul elfeledett Kiss Györgyre és a munkásságára. A kurzus végén pedig lehetne egy kiállítás, ahol mi a hely-
színnek a Szászvári Várkastélyt ajánlanánk fel. Szászvár helyt adhatna kézműves-, szobrász alkotótáboroknak.

Eddigi kutatásaink során számos alkotásról azt találtuk, hogy múzeumok raktárában porosodnak. ( Janus Pannonius Múzeum,
ill. Nemzeti Galéria). Szeretnénk, ha ezek némelyike egy kiállítás erejéig a Szászvári Várkastélyba kerülhetne. Az csak külön
öröm lehetne, hogy itt is maradjanak, egy szoborpark keretében. (itt se lennének rosszabb helyen, mint jelenleg).Tervezzük, hogy
megkeressük azon országok magyarországi képviseleteit, amelyről adatok állnak rendelkezésre, hogy készített számukra köztéri
szobrot Kiss György. El szeretnénk érni, hogy ezekről az alkotásokról megtudjuk a jelenlegi sorsukat. (pl. Szent György szobor,
Berlin, Császári Palota). Az elért eredményeket közkinccsé tesszük.

A fentieken kívül még több programot is tervezünk, de azokhoz elégnek érezzük erőnket. A felsorolt témákban azonban hálá-
sak lennénk, ha tudná támogatni az elképzeléseket.

Szászvár, 2018.01.22.
Tisztelettel: Dunai Péter

polgármester

A leveleket elküldte az Önkormányzat a címzetteknek. A választások után megalakult új kormány miatt bekövetkezett
személyi változás következtében az egyeztetéseket az új államtitkár úrral újra meg fogják kezdeni.
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A Kelet-Mecsek
egyik északi völgyében
bújik meg Szászvár nagy-
község. A települést Szász
néven a XIII. századtól
említik. A XV. századra
már 10 falura kiterjedő
püspöki birtokközpont,
mezőváros, vásáros hely
volt. Egy 1413-ból fenn-
maradt oklevél szerint,
úgynevezett „három vásá-
ron történő perbeidézés”
folyt le Szászon, a szom-
bati piacnapon.

Alsáni Bálint pécsi
püspök /1374-1408/, bíbo-
ros, Erzsébet királyné
főkancellárja az 1370-es
évek második felében a
piactér mellett építtette föl
a Szent János kápolnát, és alápincézett,
10x20 m alapterületű, emeletes, kő udvar-
házát, az itt fekvő birtokainak központjául.
Majd várfallal körülvett, kaputoronnyal,
kápolnával bővített kastéllyá alakíttatta.
Egy 1408. nov. 21-én kelt, XII. Gergely
pápa által kiadott oklevélből tudjuk, hogy
búcsú tartását engedélyezi mindazoknak,
akik Keresztelő Szent János születése nap-
ján /június 24./ felkeresik Szász mezőváros-
ban az Alsáni Bálint bíboros által alapított
Szent János kápolnát. Az Alsáni udvarház
két osztatú épülettípusának több ilyen korai,
XIV. századi emléke nem maradt fenn ha-
zánkban. Igényes kivitelezése a pécsi püs-
pökök magas társadalmi rangjának, gazdag-
ságának tudható be.

Albeni János /1410-14121/ és Albeni
Henrik püspökök /1421-1444/ új, emeletes
palotaszárnyat emeltettek az északi oldalra.
1439-ben már várnak nevezi egy oklevél a
szászi püspöki rezidenciát. A régészeti fel-
tárás során Mária királynő hamis dénárja,
Zsigmond, Albert, Mátyás, Ulászló király
pénzei, dénárja, obulusa, IV. Murád szultán
rézpénze került elő.

XV. században Ernuszt Zsigmond püs-
pök, II. Ulászló király kincstartója, aki fon-
tos diplomáciai, katonai szerepet töltött be
az udvarnál, újabb palotaszárnyat építtetett
reneszánsz stílusban a keleti oldalra, új
kaput nyittatott, a régi kaputoronyból öreg-
torony lett. Fennmaradtak Ernuszt Zsig-
mond püspök címerével díszített kályha-
csempék.

1540-ben a várat Athinai Simon elfog-
lalta Izabella királyné számára. 1542-ben
Tinódi Lantos Sebestyén históriás énekében
így írt Werbőczy Imréről: „Szásznak vára-
sába bészálla hadával,”. Majd a török után
eredt, és legyőzte őket. Recsef vezér is el-
esett. Azóta ezt a horgost, Recsef horgos-
nak nevezik. A török, Ahmed pasa vezeté-
sével 1543-ban foglalja el az erődítményt.

Az 1545-ben készült defter szerint 142 fős
őrség állomásozott itt. A törökök a környe-
ző falvak igazgatási központjává, nahije
székhellyé tették Szászt. A várban nyolc
toronnyal erősített külső falakat, a keleti fal
szorosban új épületeket emeltek.

Az 1660-as években, a visszafoglalás
idején keresztény csapatok többször fel-
gyújtották, majd 1680-ban fel is robbantot-
ták az erődítményt. 1686-ban szabadult
csak fel a török uralom alól.

A vár romjain az 1770-es években
Klimó György pécsi püspök kezdte meg a
templom, a plébániaház építését. A temp-
lom falába beépítették a lerobbantott várfa-
lak köveit. A paplak a nyugati, szerencsére
a legrégebbi palotaszárnyban kapott helyet.
Új tetőszerkezetet, ablakokat, famennyeze-
tet, lépcsőtornyot készítettek, kialakításra
került szintenként hat kis szoba. 1980-ig
volt használatban. A plébánia épületét le-
számítva több mint 300 évig csak a külső
várfal néhány csonkja emlékeztetett az egy-
kor impozáns középkori Szász püspöki
várkastélyára.

A várat évtizedekig húzódó műemléki
kutatások után helyreállították. A régészeti
feltárásokat Dr. Sándor Mária, Dr. Gerő
Győző és Buzás Gergely végezte. A várkas-
tély felújítását a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelő Zrt. uniós, állami és saját forrásból
valósította meg.

A Szászvári Püspöki Várkastély 2016
óta látogatható hétfő kivételével naponta 9-
17 óráig. Megtekintésére mozgáskorlátozot-
taknak, látásukban korlátozottaknak is lehe-
tőségük van.

A vár három palotaszárnyából kettőt
helyreállítottak, újjáépítettek. A várfalakból
a nyugati falszakasz látható egy körbástyá-
val, ülőfülkékkel ellátott, négyszögletes
kaputoronnyal. A barokk gazdasági épület-
ben kapott helyet a múzeumpedagógiai
foglalkoztató.

A nyugati palotaszárny
eredeti falazatú pincéjé-
ben a kőtár a vár építé-
szeti, művészeti jellegze-
tességeit mutatja be. A
földszinten berendezett
kiállítás a pécsi püspök-
ség és Szászvár több
évszázados kapcsolatá-
nak állít emléket. Az
emeleti enteriőr-
bemutató a várkastély
virágkorának, /XIV-XV.
század/ mindennapi életét
eleveníti meg. Alsáni
Bálint és Albeni János
püspökök sírkövének
másolata is látható. Az
eredeti sírkövek a Pécsi
Dóm Múzeumban tekint-
hetők meg.

Az északi palotaszárny földszintjén,
ahol egykor az uradalmi tisztviselők, kato-
nák lakóhelye volt, látható kiállítás az egy-
háznak a babonákkal szemben folytatott
harcát, a művelődés terjesztésében játszott
szerepét mutatja be, egyúttal emléket állítva
a pécsi egyetem második kancellárjának, a
szászi udvarházat építtető Alsáni Bálint
bíborosnak. Emeletén található az üvegfalú
rendezvényterem.

A kiállítások interaktívak, fel lehet pró-
bálni a korabeli ruhákat, a gyerekek közép-
kori babaházat rendezhetnek be, írhatnak
lúdtollal, játszhatnak óriás kirakóval, logi-
kai feladatokat oldhatnak meg.

A felújított várkastély fő látnivalója a
településnek és bekerült a Baranya Megyei
Értéktárba. A Szászvári Faluséta túraútvo-
nalának második állomása. A séta során
megtekinthető a település többi nevezetes-
sége is: a Bányászati és iskola kiállítás, a
Kiss György terem, a Szászi Tájház, a
Templom, a szászvári születésű Kiss
György szobrászművész Jubileumi kereszt-
je, a Borház, a Strand, a Rizni park, az egy-
kori bánya területe a Lőtérrel, az Emlékkö-
vekkel, a Bánya kiállítással. Túraútvonal
vezet a Horgász-tóhoz, a Kantár-hegyi Lo-
vas tanyához, a Koromszói ásatáshoz, a
Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetbe / Csö-
pögő-völgy, Vörösfenyő, Dobogó/.

Vendégeinek falusi nyugalmat, kisvá-
rosi kényelmet, sok-sok látnivalót, hangula-
tos vendéglőket, ízes mézet, zamatos boro-
kat kínál és minden kedves látogatót szere-
tettel vár: Szászvár.

Szászvár, 2018. 03. 21.
Összeállította: Nagy Ildikó a Szászvári

Várbaráti Kör elnöke, Buzás Gergely, Pat-
ton Gábor régészek írásai alapján, a fotókat
Müller Nándor és a Civertan Stúdió készí-
tette.

Megjelent a MAGYAR TURISTA 4.
számában /2018. április/

PÜSPÖKI VÁRKASTÉLY SZÁSZVÁRON
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ban és Pekingben is. 1981-ben felvették a
Képzőművészeti Alap tagjainak sorába,
később ő illusztrálta A Cigány bibliát és
A Cigány bölcsődal című könyvet is.

A szászváron bemutatott olajfestmé-
nyei gazdag színvilágúak, rengeteg érzel-
met tükröznek.  Főleg életképeket ábrá-
zol, a cigányság hagyományos életformá-
ját, szokásait, vágyait és álmait formálja
meg. Az előadáshoz szorosan kapcsoló-
dó, cigányholokausztot megelevenítő
alkotásai láttán, összeszorult a nézők szí-
ve.

Köszönjük a lehetőséget a Szászvári
Roma Önkormányzatnak, és a velük
együtt működő munkatársaknak, hogy
megismerhettük a kortárs művésznő re-
mekeit.

Sebestyén Mónika

2018. március 10-től, Orsó Teréz fes-
tőnő alkotásaiból nyílt tárlat a Szászvári
Várkastélyban. A Tavaszköszöntő Roma-
nap keretén belül megrendezett kiállítást
Raffael István nyitotta meg, és Kalányos
Klaudia éneke és gitár játéka kísérte.

A művésznő 1956-ban született Kom-
lón, egy tizenöt gyermekes, beás cigány
család legkisebb tagjaként. Édesapja bá-
nyászként dolgozott, édesanyja a gyere-
keket nevelte. Kisiskolás korában Teréz
nem szerette a rajzórákat, tehetségtelen-
nek érezte magát, nagy kínlódás volt szá-
mára a tanítónő szigorú szabályai szerint
dolgozni. Otthon szeretett rajzolni, bár a
népes családban sem ceruzára, sem rajz-
lapra nem jutott, viszont vörös téglada-
rabbal remekül lehetett az úttestre képe-
ket csinálni. Szülei az ötödik osztálytól

átíratták a belvárosban működő
Kökönyösi Általános Iskolába, mely a
város egyik legjobb iskolája volt. Új rajz-
tanára, Koltai Magdolna ismerte fel tehet-
ségét, és szárnyai alá vette a kislányt.
Zsírkrétát és pasztellkrétát adott a kezébe,
megismertette vele a festés technikáját, és
arra kérte, hogy a cigányok életéről és
kultúrájáról készítsen képeket. Tizenkét
évesen megnyerte az Országos Gyermek-
rajz Versenyt, és még ebben az évben
kiállítást rendeztek Pécsett a képeiből. A
hetedik osztály elvégzése után családot
alapított, majd öt év kihagyás után, ismét
felkereste Koltai tanárnőt, aki újra nyitott
szívvel fogadta. Közösen indítottak rajz-
szakkört felnőtt cigány emberek számára,
és a fiatal nő újra festeni kezdett. Azóta
megállíthatatlanul alkot, képei túl jutottak
Pécsen és Baranya megyén, majd az or-
szághatáron is. Műveit kiállították már
Európa számos államában, de New York-

Orsós Teréz festőnő kiállítása a Várban
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Szászvár Nagyközség Önkormányzata
2014 óta minden évben sikeresen pályá-
zik a szociális földprogram megvalósítá-
sának támogatására.
A program nagy sikert aratott a települé-
sen, egyre többen jelentkeztek év közben
is, hogy szeretnének bekapcsolódni a
projektbe, ezért is pályáztunk 35 család
támogatására.
2017 őszén értesítettek minket, hogy is-
mét nyert a pályázatunk. A szociális föld-
programba 2018 tavaszán 35 háztartás
került bevonásra. Ezen rászoruló csalá-
dok: időskorúak, tartósan munkanélküli-
ek, alacsony jövedelemmel rendelkezők,
nagycsaládosok, romák. A szociális föld-
program keretében ezeket a családokat
támogattuk a gazdálkodásban, az önellá-
tásra fókuszálva.
A családok saját maguk jelentkeztek a
felhívásra. Szempont volt a kiválasztás
során, hogy rendelkezzenek állattartáshoz
szükséges épülettel, építménnyel az elő-
nevelt baromfik elhelyezéséhez.  20 darab
előnevelt baromfit
helyeztünk ki a csa-
ládokhoz, nevelő és
befejező takarmány-
nyal.
A baromfik 3 hete-
sen kerültek a csalá-
dokhoz, cél az, hogy
8-9 hetes korukra 2,5
-3 kg élősúlyt elér-
jék.
A programban cél a
fenntarthatóság, és a
háztartások biztonsá-
gos élelmiszerrel
való ellátása. Az
állatok kihelyezésé-
vel a kedvezménye-
zettek körülbelül 50
kg húshoz jutnak..
Április 27-én szer-
veztük meg a kötelező tájékoztató elő-
adást, igyekeztünk aktivizálni a résztve-

vőket, powerpoint vetítéssel,
képekkel tette érdekessé Laka-
tos Andrea agrármérnök a tud-
nivalókat.
A helyi szociálpolitika egy új
transzferrel bővült a szociális
földprogrammal. A projekt által
a családok megtakarítása nő,
kevesebbet költenek a boltban
húsra, ők kevesebbszer fognak
kérni pénzbeli támogatást az
önkormányzattól.
A program a kedvezményezet-
tek aktivizálásával próbál lehe-

tőséget teremteni arra, hogy a bevont
családok kikerüljenek a szociális támoga-
tottak köréből.
A szociális földprogram valódi jelentősé-
ge abban rejlik, hogy pozitívan befolyá-
solja a kedvezményezettek későbbi mun-
kaerő piaci esélyeit. Egyrészt rendszeres
aktív tevékenységre ösztönzi a résztvevő-
ket, valamint a munkavégzéssel kapcsola-
tos morális elemeket is„visszacsempészi”
az életükbe. Az egyik legfontosabb hoza-
déka a programnak, hogy a kedvezmé-
nyezett családok – amennyiben lelkiisme-
retesen vesznek részt a földprogramban –
őstermelővé válásuk révén támogatás
igénybevétele nélkül is képessé válnak
megélhetésük biztosítására.
A programon belüli termelési tevékenysé-
get a kedvezményezettek képességeire
kell elsősorban építeni. A program egyik
fontos sajátossága, hogy a kedvezménye-
zettek részére folyamatosan biztosított a
szaktanácsadás és a képzés. A program a
kedvezményezettek képességeinek és

készségeinek folya-
matos alkalmazásá-
val próbál lehetősé-
get teremteni a szoci-
ális támogatottak
köréből való kikerü-
lésre.
Szászvár Nagyköz-
ség Önkormányzata
az elmúlt években
jelentős lépéseket tett
az önellátásra történő
berendezkedés terén.
A lakosság körében
is szeretnénk népsze-
rűsíteni ezt a szemlé-
letmódot.
A mezőgazdaság
fo lyto no sságának
megtapasztalása mo-
tiválja a gazdákat,

saját sikereik olyan indíttatást adnak,

mely szinte minden esetben garantálja a
tevékenység továbbvitelét.
Együttműködő partnerek a programban:
-Szászvár Nagyközség Önkormányzata
-Szászvár Nagyközség Roma Önkor-
mányzata
-Komló Térségi Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat Szászvár Mikro-
körzet Központ
-Agroszász Kft.
-Strasszer Péter őstermelő

Varga Edit

Szociális földprogram

RENDELÉSEK
HELYÉNEK

VÁLTOZÁSÁRÓL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a rendelő korszerűsítése
miatt, az alábbi rendelések helye

ideiglenesen megváltozik:
04.20-tól Háziorvosi rendelés –
Gyermekorvosi rendelőben

Elérhetőség: Tel.: 72/589-004
04.24-től Fogorvosi rendelés –
Gyermekorvosi  rendelőben
Elérhetőség: Tel.: 72/389-309

04.19-től Labor – Általános Is-
kola sószobájában

(a régi épületszárny főbejáratától
balra)
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2018. március 3-án Komlón rendezték meg a Darts Diák-
olimpia Baranya megyei selejtezőit. A szászvári tanulók kö-
zül 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 nagyobb 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.
Gratulálunk a gyerekeknek, köszönjük Várnagy Gyulának és a
douBULL Darts Club tagjainak a felkészülésben és a kíséret-
ben nyújtott segítséget.

A komlói Nagy László Gimnázium által meghirdetett törté-
nelemversenyen iskolánk 5 diákja indult, a választható témák
közül mindannyian az Egy új világ született címűt dolgozták
ki.

Esszé jellegű pályázatukban bemutatták, hogy az első világ-
háború következtében milyen birodalmak, országok szűntek
meg, illetve jöttek létre; miként tűnt el a régi világ, változott
meg a közgondolkodás és a kultúra. A zsűri mind az 5 tanuló:
Genczler Dorka, Erdős Vivien, Lipinka Csenge, Martin Zsófia
és Terenyei Henrietta 8.-os diákok pályamunkáját ARANY
fokozatra minősítette. Az ezzel járó oklevelet és jutalomköny-
vet a tanulók a gimnázium március 15-ei ünnepélyén vehették
át. Felkészítő tanár: Maglódiné Horváth Ildikó

2018. március 14.: II. Megyei PI Akadályjáték Siklóson
Iskolánk csapata 17 induló közül 2. lett. A csapat tagjai:
Darvas József
Delibók Krisztián
Martin Zsófia
Genczler Dorka
Lipinka Csenge
Deák Olivér
Szivós laura
Kelemen Alex
Felkészítő nevelők: Lép Jánosné és Ferencz Kitti

2018. március 20-án Komlón, a Baranya Megyei Zongoris-
ta Növendékek Találkozóján Maurszki Jázmin előképzős
növendék ezüst minősítést kapott, felkészítő tanára Győrffyné
Pálos Ágota volt.

2018. március 26-án Pécsen, a diákolimpia mezei futóbaj-
nokságának megyei fordulóján Győri Bence 6. a osztályos
tanuló 4., Darvas József 8.a osztályos tanuló 30. lett.

A tanulók testnevelő tanára Szpatár Istvánné.

Versenyeredmények novembertől 2018. március 27.: Katasztrófavédelmi körzeti verseny
Komlón

Iskolánk Minorics Réka és Balog Vivien (8.a), Delibók Krisz-
tián (8.b) és Bajza Máté (7.a) összetételű csapata 2. lett, a
Genczler Dorka és Szivós Laura (8.a), Bakó Natasa és Nagy
Szebasztián (7.b) összetételű csapat a 4. helyen végzett.

felkészítőjük: Katosné Andrási Ildikó és Katos Sándor

A szászvári Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola 2016 szeptemberétől a Sprachdiplom német nyelvi
nyelvvizsga elismert vizsgahelye. Az idén április 12-én - a bólyi
iskolában tanító, Németországból érkezett anyanyelvi tanár:
Annemarie Raab elnökletével - tartott megmérettetésen 15 fő 8.-
os tanulóból 14-en tettek sikeres vizsgát, s a következő fokozato-
kat érték el:

A2: Lipinka Csenge, Balog Vivien, Blézer Blanka, Takács
Emese, Dalmady Zsófia

B1: Mezei Péter, Delibók Krisztián, Erdős Vivien, Minorics
Réka, Genczler Dorka, Rónai Márk, Deák Olivér, Till Bianka,
Vita Bálint

A tanulókat Pölczmanné Békés Katalin és Bede Csabáné ké-
szítették fel.

2018. április 17-én rendezték meg a körzeti elsősegélynyújtó
versenyt, ahol iskolánk 2 csapattal is indult, s az élen végzett.

1. helyezett csapat: Balog Vivien, Till Bianka, Erdős Vivien,
Rónai Márk és Delibók Krisztián

2. helyezett csapat: Minorics Réka, Lipinka Csenge, Szivós
Laura, Genczler Dorka és Vita Bálint

Az első helyen végzett csapat továbbjutott a megyei fordulóra,
ahol az előkelő 2. helyen végeztek.

A csapatokat Katosné Andrási Ildikó készítette fel.

Iskolánk tanulói taroltak a 2018. április 25-én Komlón meg-
rendezett Diákolimpia körzeti atlétika versenyén, ahol a kö-
vetkező eredmények születtek:

60 m-es síkfutás: Kelemen Alex – 2. helyezett
100 m-es síkfutás: Schnetz Vivien – 2. helyezett

Fetter Kinga – 3. helyezett
300 m-es síkfutás: Genczler Dorka – 3. helyezett
1500 m-es síkfutás: Darvas József – 2. helyezett
távolugrás: Fetter Kinga – 1. helyezett

Schnetz Vivien – 2. helyezett
Kelemen Alex – 3. helyezett

4x100m-es váltófutás: lánycsapat – 1. helyezés (csapattagok:
Blézer Blanka, Genczler Dorka, Fetter Kinga, Schnetz Vivien)

fiúcsapat – 1. helyezés (csapattagok:
Gebhardt Gergő, Gébert Norman, Heller Patrik, Kelemen Alex)

A tanulók testnevelő tanára Szpatár Istvánné.

2018. május 11-én a vásárosdombói iskola 10. alkalommal
rendezte meg a Maratoni Mindentudó vetélkedőt, ahol isko-
lánk 8 csapat közül a 3. helyen végzett. A csapat tagjai: Pausch
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Ramóna (5.a), Hauschl Adrienn (5.b), Gebhardt Gergő (6.a),
Dittrich Jázmin (6.b), Genczler Dorka (8.a), Rónai Márk (8.a)
Darvas József (8.b) és Delibók Krisztián (8.b). A tanulókat
Vida Istvánné, Hild Péterné és Maglódiné Horváth Ildikó ké-
szítették fel.

A 2018 májusában megrendezett iskolai helyesírási verse-
nyen a következő eredmények születtek:

3. évfolyam
1. Genczler Dalma
1. Varga Dániel
2. Szabó Zsófia
3. Bányai Réka
3. Somogyi Vivien, tanítójuk Bagó Istvánné és Kaslerné

Martin Rita

4. évfolyam
1. Illés Laura
2. Juhász Iván
3. Klesch Kristóf, tanítójuk Nyisztor Judit

2018. május 11-én az alsó tagozatos tanulók területi mate-
matika versenyén Klesch Kristóf (4.a) 5. helyen végzett, taní-
tója Nyisztor Judit.

Gratulálunk a diákoknak és az őket felkészítő nevelőknek!

összeállította: Maglódiné Horváth Ildikó
igazgatóhelyettes

tanulmányi kirándulás

Iskolánk 1.975.000 Ft-ot nyert a „HATÁRTALANUL!” pályá-
zaton, melyből 2018. május 8. és 13. között 6 napos tanulmányi
kiránduláson vett részt Romániában, Erdély területén 33 hetedi-
kes tanuló és kísérőnevelőik.
A résztvevők a következő településeket keresték fel:

1. nap: Nagyszalonta – Nagyvárad - Király-hágó
2. nap: Kolozsvár – Marosvásárhely - Segesvár
3. nap: Parajd – Szováta - Máréfalva
4. nap: Farkaslaka – Szejkefürdő – Székelyudvarhely - Mada-

rasi-Hargita -Küküllőkeményfalva
5. nap: Békás-szoros - Gyilkos-tó - Fenyéd
6. nap: Fehéregyháza – Gyulafehérvár - Arad

A csoport sok időt töltött Szászvár testvértelepülésén, Fenyéden,
ill. a vele társult Küküllőkemény-falván is; mindenütt szívesen
fogadták és megvendégelték a gyerekeket. A helyi diákokkal
közös programokon volt daltanulás és barátságos futballmérkő-
zés, a szászvári iskola nevelői - Vida Istvánné és Gyebnárné
Ébert Annamária - nagysikerű textil- és selyemfestő foglalkozást
tartottak az erdélyi gyerekeknek.

2018. március 24-én volt a XXXV. Borverseny
Szászváron. Erre a megmérettetésre 133 borral nevez-
tek a gazdák. Ebből 60 üveg fehérbor, 22 üveg rosé
és 51 üveg vörösbor versengett az elismerésekért.

Háromtagú zsűri bírálta a borokat: Csepeli Zol-
tánné, Fekete Péter és Kozma Csaba. A nevezéseket
szászvári, kárászi, györei, nagymányoki, igali és sió-
foki gazdák adták be. A 2017. évi borokról elmond-
ható, hogy jó évjárat volt. Tetszetős, finom borok
készültek. A verseny minden nevezettje borkatalógust
kapott, melyen keresztül írásban is tájékoztatást kap-
tak a borok értékeléséről.

Minden évben fajtánként a legjobb borok nagydí-
jat kapnak.

2017-es nagydíjas borok:
Jónás Gyula- szürkebarát

Kreka Ferenc - kékfrankos rosé
Stangliczki Ottó - cabernet france

Jóleső érzés számunkra, hogy rendezvényünk
egyre szélesebb körben ismert és elismert.

Ezt jól érzékelteti, hogy a 2017-es Szászvári Bor-
versenyre 7 településről és 3 megyéből adták le borai-
kat a jelentkezők.

Reményeink szerint e rendezvényünkkel is sike-
rült öregbíteni Szászvár hírnevét.

Szászvári Borbaráti Egyesület Elnöke

BORVERSENY SZÁSZVÁRON
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A nevelési év második felében
is számos jeles nap került megün-
neplésre, az óvodában zajló min-
dennapi életet rendszeresen színe-
sítik a különböző rendezvények,
események.

A farsang volt a gyermekek
számára igen fontos, várva várt
ünnep. Minden
évben tánccal,
mulatsággal
űzzük el a telet,
a gyerekek szí-
vesen öltenek
jelmezt, maska-
rát ezen a na-
pon. Ez utóbbi-
ból nem marad-
nak ki a cso-
portokban dol-
gozó pedagó-
gusok, dajkák
sem, akik a
gyermekek
nagy örömére
szintén jelmezbe bújnak.

Március hónapja már egyre in-
kább az iskolába készülő nagycso-
portosokról szólt. A hónap elején
részt vettek az általános iskola be-
mutató foglalkozásán, majd ők
tartottak nyílt napot a szülők és a
leendő tanító
nénik számára.
A Víz Világ-
napjának szen-
telt hét után,
március végén
már a húsvéti
nyuszi-várás
eseményei tar-
tották izgalom-
ban a gyereke-
ket, készültek
tojásfestéssel,
húsvéti fészek
készítésével.
Óvodásaink
rendszeresen
járnak a Közös-
ségi Ház által

rendezett kiállításokra is.
Áprilisban a Léghajó Színház

előadását tekintettük meg a Kö-
zösségi Házban, majd a Föld Vi-
lágnapját ünnepeltük. Ezután lázas
készülődés vette kezdetét az egyik
legszebb óvodai ünnep, az Anyák
Napja tiszteletére.

Anyák napi ünnepélyünket má-
jus elején tartottuk. Ez az esemény
minden résztvevő számára szép,
meghitt pillanatokat tartogat min-
den alkalommal: a gyermekek sok
gyakorlással, vers- és daltanulással
készülnek meglepni az édesanyá-

kat és a nagymamákat, igyekeznek
titokban tartani mindent a nagy
napig. A bölcsődés korú gyerme-
kek egyénileg köszöntötték édes-
anyjukat, a nagyobb, óvodás gyer-
mekek pedig közös műsorral ké-
szültek.

Májusban tartjuk óvodánkban a
gyermeknapot is, idén ez alkalom-
mal avatták fel a gyerekek az új,
nagy mászókát, mely a szülői
munkaközösség jóvoltából került
udvarunkba. A félév során szép
sorban, egymás után került átadás-
ra a szülőknek és adományozók-
nak köszönhető sok udvari játék,
trambulin, mászóka, kisbicikli,
melyek mindegyike nagy örömet
okozott az ide járó gyermekek szá-
mára. Sokat köszönhetünk a szü-
lők által megszervezett retro disz-
kónak és számos más gyűjtésnek,
melyek mind azt a célt szolgálták,
hogy a gyermekek mindennapjait
színesebbé tegyük. A gyermeknapi
programot újabb színházi előadás
zárta, melyet ezúttal a Szegedi
Látványszínház művészei adtak
elő a gyermekeknek.

Dobó Dóra
óvodavezető

Óvodai események
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2. rész

…( Kiss György) Úgy döntött, hogy
Rómába megy tanulni, a régmúlt nagyok-
tól. Korabeli művészettörténészek szerint
Rómának kimagasló művészi művészete
nem volt, de ott voltak régmúlt nagyjai.
Kiss György haza írt leveleiben kétségeit
hangoztatja, látva Michelangelo, Bernini,
Canova szobrait, „ ki merhet alkotni szo-
borra gondolni itten, ahol ezek az óriások
éltek és alkottak?” Aztán csak nekilát, itt
készül Apagyilkos, c. szobra, amely egy
római kiállítás anyagába is bekerül, és a
kritika elismerően méltatja, kiemelik a
szobor anatómiai tökéletességét. Pályáza-
tot írnak ki Raffaelo, a nagy festőművész
szobrának elkészítésére, amire alaposan
felkészül, sokat olvas a festő életéről.
Több próbálkozás összetörése után az
elkészült műve nagy sikert ér el, a 64
pályázó közül a harmadik nagydíjat kapja
meg.

Időközben itthon Dulánszky Nán-
dor püspök Pécsett elhatározza, hogy
újjáépíti a Pécsi Székesegyházat. 1882-
ben kezdődött a nagy építkezés, amely-
nek szobrászati munkáira Kiss Györgyöt
és Zala Györgyöt kérték föl. Kiss György
az épület külső szobrait készítette el. A
nyugati homlokzaton elkészült Szent
Mór, Szent Péter és Szent István szobra.
A déli homlokzatra a 12 apostol készült
el, a déli homlokzatra nagy felületű relief
készült. A szobrok ma már nem az erede-
ti helyen álnak, mivel a homokkő, amely-
ből készültek, alaposan megrongálódott
az időjárás viszontagságaitól. Ki kellett
őket cserélni. Péter és Pál szobra a püspö-
ki palota kertjében állnak, a többi a pécsi
gyógypedagógiai intézet udvarán találha-
tó.

Ekkoriban ismerkedett meg támo-
gatója unokahúgával, Troll Bertával. A
leány Németországban született, és nagy-
bácsijának meglátogatása alkalmával
találkozhatott a nála 14 évvel idősebb
művésszel. Szerelmükből 1885-ben há-
zasság lett.

Kiss György a nagy munkák köze-
pette Szászvárra utazott pihenni, ekkor
mintázta meg bátyja mellszobrát. Lassan
elkészültek a székesegyház szobrai, a
művész családjával Pestre költözött, egy
műteremlakást bérelt. Csak saját kedvte-
lésére dolgozott, mivel megrendelése
nem volt. Elkészült a Gyilkos, és Kis
tolvaj c. szobra. Ekkor értesítik, hogy ő
kapta a megbízást Pécsett Szepesy Ignác

püspök nagyméretű, teljes alakos szobrá-
nak elkészítésére. Gyűjtést indítanak a
kivitelezés költségeinek kielégítésére, így
ehhez még nem lehet hozzákezdeni. El-
készíti Korhely c. szobrát, aztán a Mulató
Paraszt c., és egy egész sorozat készül
arról a korról amiben felnőtt, a paraszti
élet, a falusi világ zsánerképeiről.

Családi életében sokasodnak a
gondok, a fiatal, elkényeztetett német
lány nem tud bánni a pénzzel, soha nem
volt ilyen gondja, Kiss György nem tud
elég megbízást szerezni az életvitelükhöz.
Berta Berlinbe költözött volna, Kiss
György maradni akart, 1987-88-ban kese-
rű éveket élnek meg, a művésznek nem
maradt fenn alkotása ebből az időből.
1885-ben született Károly fiuk után 88-
ban megszületik Valéria lányuk. 1989-
ben végleg eldőlt, Berlinbe költöznek.
Előtte még hazautazik Szászvárra, elké-
szíti egyik legszebb alkotását, édesanyja
mellszobrát.

Megrendelést ott sem kap, de a
helyi sajtó számot ad arról, hogy sok népi
figurát alkotott. Leveleiben írja, hogy
Madách Tragédiáját olvassa, a hangulata
sem sokat javul. Rokonainál laknak,
amint írja, „amit gyártok, az elkel”. Érez-
hető, hogy nem tölti el lelkesedéssel a
kinti munkája.

Aztán jelentkezik a császári palota
udvarára szánt Szent György szoborra
kiírt pályázatra. 1890-ben megszületik
harmadik gyermekük György, ekkor kap-
ja meg az értesítést, hogy megnyerte a
szobor elkészítésének megbízását. A le-
velek közben folyamatosan jönnek és
mennek. Zala György levele nyugtalaní-
tóan hat Kiss Györgyre, mert arról értesíti
barátja, hogy Budapesten hatalmas épít-
kezés zajlik a Milleneumi ünnepségek
miatt, épül az új Országház, és ott nagyon
sok szoborra szándékoznak pályázatot
kiírni. Troll Ferenc a székesegyház szen-
telésére hívja haza, édesanyja megbeteg-
szik, így, ahogy elkészül a Szent György
szoborral, máris indulnak haza, még a
szoboravatást sem várja meg.

Budapesten rögtön megbízást kap
Pozsega városától egy hős ferences rendi
szerzetes szobra megalkotására. Szász-
várra is lesiet, beteg édesanyjához, majd
a pécsi Székesegyház avatásán jelenik
meg. Az édesanyja halála miatti bánatá-
ban a munkába temetkezik. Elkezdi a
Szepesy szobrot, 1892-ben az Országház
építéséhez rendelnek tőle 11 szobrot. Az
esztergomi hercegprímás megbízza a

székesegyház szobrainak elkészítésével:
vállalja. Dulánszky püspök mellszobrot
rendel Pécsre: azt is vállalja. Pécs városa
az épülő Nemzeti Színházhoz rendel
szobrokat: vállalja. Mindezt azért, hogy
ne kelljen Berlinbe visszatérnie, pedig
megígérte feleségének.

Közben a művészeti kritika nem
kíméli, hol akadémista, merev stílusáért
bírálják, máshol éppen ezért dicsérik.
Méltatják a kompozícióit, a kidolgozás
aprólékosságát, újszerű látásmódjait.
Megszűnnek a családi viták, Berta megér-
ti, hogy a rengeteg munkát Kiss György
miért vállalta el. Nem akar visszamenni
Berlinbe. Hatalmas munkát végez, de
nagy fizikai ereje nem hagyja cserben.
Közben negyedik gyermekük is megszü-
letik, Terézia.

A Milleneumi Emlékművön is
dolgozik, akkor készült Károly Róbert
szobra máig látható a Hősök Terén. Dol-
gozik Esztergomban, számos szobrot
készít. Az összes elvállalt munkáját telje-
síti, az ünnepségekre mégis nehezen
megy el, nem tudni miért. Szerénység?
Kisebbségi érzés? Ki tudja?

( folyt. köv.)
Szokoly Károly

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
2018.02.24 – 2018.05.25

SZÜLETÉS:
DONNER LETÍCIA
PALKÓ PANKA
JUHOS ÁRMIN
LACZKÓ DORKA SZVETLÁNA

HALÁLOZÁS:
BRÄUER ERZSÉBET
ZIRKELBACH JÁNOS
ALBERT HENRIK
VÖRÖS JENŐ
FARKAS ANDRÁS
CZAJLIK JÓZSEFNÉ
SZTOJKA FERENC JÁNOS
BÖGYÖS JÁNOS

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

Halász Mátyás és Tanner Teodóra
Dévai Adrián és Kovács Kinga
Éberling Zoltán és Pásztor Ingrid
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Szászvári Hírek
a világhálón

Szászvári Hírek szerkesztősége is
eljuttatta az újságunk digitális verzióját
olyan személyeknek, akik személyes,
vagy baráti érdeklődéssel figyelték kö-
zösségünk életét. Tették ezt annak ellené-
re (vagy éppen azért), mert életük során
sem maradtak a szűkebb környezetünk-
ben, sőt a világ túlsó felén élnek.

A sok pozitív visszajelzés miatt úgy
döntöttünk, hogy ezt a lehetőséget sza-
baddá tesszük mindenki előtt. Lehetősé-
get adunk bárkinek, aki úgy gondolja,
hogy külföldre szakadt gyermeke, roko-
na, barátai, ismerősei részére szeretné
eljuttatni, hogy mi történik szülőfalujuk-
ban, az megkaphassa a Szászvári Híre-
ket.

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 be-
számolóját olvashatják, a civil szerveze-
tek rendezvényeiről tájékozódhatnak.

Mit kell tenni?
A Szent István Közösségi Házban

személyesen, telefonon, vagy bármilyen
formában leadható az email cím, ahová
kérik a küldést, és már megy is az újság.
(a következő lapszámtól kezdve)
Elérhetőségek:

Szent István Közösségi Ház
Szászvár, Szent István utca 33.

06-72/389-036
email: szaszvarihirek@gmail.com

Jó szászvárinak lenni!
szk.

Mocorogj rendszeresen, tartsd magad jó formában,
gyere el közelgő rendezvényeinkre!

2018. 06. 10. vasárnap: V. Barátság futás
A Horgász- és halászléfőző verseny programjához csatlakozunk a reggeli frissítő futással. Helyszín: Horgásztó és környéke. A
részvétel ingyenes!

2018. 07. 07. szombat: VII. Máré erdei futóverseny Csemez Pál emlékére
Helyszín: Magyaregregy – Pécsvárad / Mecsek. A rendezvényre az előnevezés már zajlik a http://korido.hu/ oldalon keresztül,
az eseményről részletes leírás és további információk a facebook oldalunkon találhatóak!

2018. 07. 26-29.: Mocorgó tábor
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken tudtok:
Hang Csaba 0630 650 5418, Vidák Margit 0630 3481603, mocorgoke@gmail.com

2018. 07. 28. szombat: III. Holdvilág éjszakai túra
Nyílt, ingyenes túra kis és nagy kalandoroknak. Mindenkit szeretettel várunk!
Programjainkról tájékoztatást kihelyezett plakátjainkon, honlapunkon (https://szaszvari-mocorgok-sz-
egyesulet.webnode.hu/ ), ezen kívül facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/szaszvarimocorgok/ ) találtok.

A Szászvári Mocorgók nevében: Vidák Margit
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Egyesületünk  elmúlt 5 havi munkáját
a tőlünk már megszokott tevékenység
jellemezte: Heti több alkalommal bel -és
külterületi járőrszolgálat teljesítése, helyi
rendezvények biztosítása. Továbbképzé-
sen , oktatáson való részvétel. Előírt tag-
gyűlések megtartása, előttünk álló aktuá-
lis feladatok megbeszélése, megvalósítá-
sához szükséges teendők személyre sza-
bása.

Egyik ilyen feladatunk az „Egységben
az erő” BM-17-0086 azonosítóval rendel-
kező bűnmegelőzési pályázat megvalósí-
tásában való részvételünk. Egyesületünk
vállalta a polgárőrség népszerűsítését, ifjú
polgárőrök toborzását, megismertetve a
fiatalokkal a mozgalom adta lehetősége-
ket.  A Kiss György Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola nyolcadikos
tanulóinak tartottunk előadást 2018. ápri-
lis 20-án. Az előadást Keppert Gergő a
Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek
Szövetségének alelnöke és Réder Péter a
Szászvári Polgárőr Egyesület elnöke tar-
totta.

A tervek között szerepelt a „Polgárőr
Majális” megrendezése az előző évhez
hasonlóan , de rajtunk kívül álló okok
miatt nem tudtunk megvalósítani.

Harmadik vállalásunk a programban
m e g h i r d e t e t t
nyári tábor két
c s o p o r t j á n a k
lehetőséget biz-
tosítani a Bara-
nya Megyei
Polgárőr Egye-
sületek Szövet-
ségének munká-
jába való bete-
kintésre játékos
programok se-
gítségével, Pé-
csett.

2 018 .má j us
04-én megtartot-

tuk éves közgyűlésünket, ahol a
vezetőség beszámolt a 2017-es év
eredményeiről és a tagság elé ter-
jesztette ez évi feladataikat.

A mindennapi feladatok és kü-
lönböző rendezvényeken való rész-
vétel mellett, jelentős feladat volt az
egyesület irodahelyiség átadójának
megszervezése. Hogy milyen lett a
polgárőriroda?

Joggal kíváncsi erre a Ked-
ves Olvasó. Igen, az 1995-
ben alakult egyesületünk,
2018. május 18-án ünnepélyes
keretek között birtokba vehette új
irodáját. Példaértékű összefogás
eredményeként, minden központi
támogatás nélkül a Csongor Csa-
lád biztosította helyiségből, ke-
mény munkával megcsináltuk azt,
ami csak az ígéret földjén volt,
valahol. Nem volt másra szükség
csak tenni akaró tagokra, önzetlen
segítőkre, támogató Szászváriakra.
Igen, büszkén hívtuk meg azokat,

akik segítettek a megvalósításban és azo-
kat is, akik mindennapi munkánkat segí-
tik. Jelen volt a Baranya Megyei Polgárőr
Egyesületek Szövetsége részéről Cseh
László elnök, Tóth Tibor nyugalmazott
elnök, Deák Imre alelnök Urak. A Kom-
lói Rendőrkapitányság részéről Dr. Váczi
István r.ezredes kapitányság vezető,
Pogrányi Balázs r.zls és Magyar Zoltán
r.zls Urak.. Önkormányzatunkat Dunai
Péter polgármester, Mühlbert Raffai Re-
náta alpolgármester, Dobó Dóra, Vidák
Krisztina és Törő Tamás képviselők kép-
viselték.

Hogy miért is kell a polgárőröknek
iroda? Folyamatosan részesei akarunk
lenni a szászvári polgárok mindennapi
történéseinek. Lehetőséget kívánunk
nyújtani az eredményesebb kapcsolattar-
tásra.  Elérhetőséget akarunk biztosítani

problémáik jelzésére.  Meg kívánunk
felelni azon előírásoknak, mellyel kellő
tisztelettel és megjelenéssel képviselhe-
tünk egy 65 ezres tagságot magába foga-
dó Országos Polgárőr Egyesületet.

Szászvár 2018.05.22.

Réder Péter elnök

A Szászvári Polgárőr Egyesület mindennapjai

OLVASÓINK ÍRTÁK
„Hazajáróként büszkeséggel tölt el, mi-
lyen szép pünkösdi fesztiváli műsort szer-
vezett a német nemzetiségi önkormány-
zat. Az óvoda és az iskola németesei is
derekasan kivették a részüket, a német
kórus pedig magas színvonalon előadott,
szép, változatos műsorral ajándékozta
meg tegnap a közönséget. A mai német
misén pedig egyenesen angyali hangok
töltötték be általuk a templom terét és
adtak különös fényt a német nyelvű szer-
tartásnak. Szászvárnak sok egyéb kiváló
értéke mellett van egy gyöngyszeme a
német kórus személyében is. Ajánlom
minden fellépésüket azok figyelmébe,
akik szeretik és értékelik a nívós éneklést,
legyen az világi vagy egyházi tartal-
mú. Katona Tünde”

„Nagyon szépen köszönöm az elküldött
újságot. Én Szászvárról 1951-ben elkerül-
tem. De a bányatelepet elfeledni nem
tudom, ugyanis ott éltem 14 éves koro-
mig. Sokszor álmodok, és valahogy az
1950 -es évek bányatelepe mindig ott van
az álmok között. Nagyon jó dolognak
tartom Kiss Györgyről a megemlékezést.
Részletekben jó volna olvasni, vagy ha
lehet kiadni. Az Ő életének leírását én
Téczeli Károlytól kaptam meg elolvasás-
ra. Ezt minden szászvárinak ismernie
kellene. Amúgy a Bányászati Múzeum-
ban van egy két munkám, és
egy két tárgy amit a múzeumnak adomá-
nyoztam. Az utóbbi időben előfordulok a
szászvári rokonoknál is. Munkájukhoz
kívánok Jó szerencsét.  Szeiler János.”
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*A tájékoztatókat a beruházás megkezdése előtt az Önkormányzat eljuttatta az
érintett településrészek minden háztartásába

Mozgáskorlátozottak
B.M.E. Szászvári Csoportja

Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári
Csoportja 2018.03.08-án, a Főtér Kávézó-
ban, tartotta Nőnapi rendezvényét, 23
fővel.

Nagyon jól sikerült, szép délutánt töltöt-
tünk el együtt, közös énekléssel, sütizés-
sel, vidám nevetéssel. Hangulatos, szép
nap volt.

Fantasztikus élményben volt részem,
2018.03.09-én, Kiss Kálmán, tojáspatkoló
és felesége Zsuzsa a Szent István Közös-
ségi Házban tartott kiállításán.

Köszönet a szervezőknek!
2018. 03. 12-én tartottuk meg az éves

taggyűlést, a Főtér Kávézóban, melyen a
2017. éves beszámolót és a 2018. éves
munkatervet fogadtuk el. (46 fővel). Kö-
szönöm az aktív részvételt.

2018.04.11-én részt vettünk a Szent
István Közösségi Ház szervezésében egy
Bűnmegelőzési előadáson. Nagyon tanul-
ságos, hasznos, érdekes és tartalmas, szép
délután volt. Köszönjük a lehetőséget.

2018.04.18-án, Egészség Napot szer-
veztünk, 19 fővel, természetgyógyásszal,
a Főtér Kávézóban. Jól sikerült szép dél-
utánt töltöttünk el együtt. Érdekes és
hasznos beszélgetéssel, közben gyógyteát
kortyolgattunk. Ősszel folytatjuk.

2018.04.27-én, 39 fővel, a Szigetvári
Gyógyfürdőben töltöttünk el egy csodála-
tosan szép napot: jó hangulat, szép kör-
nyezet,  gyógyító víz, ízletes, finom ebéd
közösen. Részt vettünk egy csoportos vízi
tornán, labdákkal. Fantasztikus élmény
volt.

A kirándulást megismételjük, mert Szi-
getvár bennünket visszavár! Mindenki jól
érezte magát.

Még sok tervünk van, ebből kettőt ki-
emelnék: az egyik május végén lesz Pécs-
váradon, a Várban, a 40 éves jubileum
alkalmából szervezett , III. Para Fesztivál,
melyre külön busszal megyünk.  A másik
a „Mozogj egy életen át” hagyományos
Sportnapunk, melyen minden sportágban
részt veszünk. Szintén külön busszal me-
gyünk.

Szeretem a munkám!
Szeretek szervezni!

Bécziné H. Ilona,
csoportvezető
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Megalakuláskor a  szándék vi-
szonylag egyértelmű volt: közösséget
alkotni, együtt dolgozni és persze szóra-
kozni is…A név már egy kicsit nehezeb-
ben ment, szóba került az ÖTYE /Öreg
Tyúkok Egyesülete/ - de ez a fiatalabb
korosztály miatt nem volt jó, aztán rövid
hezitálás után a Nőegylet mellett döntöt-
tünk, mert az kicsit hagyomány-tisztelő, a
múltból is eredő név, egy kicsit talán vic-
ces is egyesület helyett „egylet”-et mon-
dani – mindenkinek a gittegylet jut elő-
ször eszébe …

Szóval , így kezdődött 5 évvel ezelőtt
a Szászvári Nőegylet élete.  2013. május
8-án 19 fővel indultunk és ez a létszám –
1-2 fő plusszal és mínusszal – ma is érvé-
nyes, sőt, a tagjaink 90 %-a aktív is a
munkában, ami megint csak önmagáért
beszél.

Az elmúlt 5 évben annyiféle dologban
vettünk részt, hogy azok felsorolásához
több oldalra lenne szükség ebben az új-
ságban, ezért csak a legfontosabbak, vagy
inkább a legérdekesebbek:

- hagyományokat ápolunk és mi
magunk is teremtünk ilyent: ebben az
évben már 3. alkalommal rendeztük meg
a Húsvétvárót a Közösségi Házban, ahol
mindig vannak igazán eredeti, a helyi
szokásokon alapuló tojásdíszítési techni-
kák – és mindig van valami új is, hol
hypóval maratott, hol akril-festékkel fes-
tett, esetleg nemezelt tojás, vagy éppen
gyertya-márványozás, sőt, egy népi ipar-
művészt is láthattunk munka közben.
Tavaly először volt vendégünk egy mé-
zeskalács-díszítéssel foglalkozó kézmű-
ves, az ő „tudományát” mi magunk igye-
keztünk továbbadni az előző adventi vá-
sáron a gyerekeknek. Többször került
sora a tagság körében olyan kézműves-
foglalkozásra, amikor a saját tagjaink
tanították a többieket, készültek így nyu-
szikák, karácsony előtt ajtóra való kopog-
tató, vagy éppen a horgolás első művele-
tei.

- céljaink között az „ismeret-
terjesztés” is mindig fontos volt, ezért
szép helyeken jártunk együtt. Szerintem a
mai napig emlegetjük a Jeli Arborétum-
ban tett kirándulást, a rododendronok
virágzását látni olyan élmény volt, amit –
én legalábbis – soha nem felejtek el, a
fotók alapján nagyon jó felidézni, hogy
mit láttunk. Aztán a Tihanyi Levendula-
fesztivál … és persze maga Tihany, az
apátsági templommal, a Balatonnal…egy
szép nyári nap…. De természetesen nem
csak másutt tanulhattunk, hanem itthon
is: előadás-sorozatot szerveztünk Nagy

Imréné Sashegyi Hilda tanárnő közremű-
ködésével, aki előző évben a gyógynövé-
nyekről, idén a konyhakert hasznos növé-
nyeiről beszélt nekünk, „lebilincselve”  a
hallgatóság figyelmét – és időnként az
ízlelőbimbókat is – néhány órára. Ebben
az évben újdonságként, felkérésünkre
Gruber László , Szászváron élő világuta-
zó segítségével pedig távoli tájakra fo-
gunk eljutni, legalábbis a képek segítsé-
gével – ne feledjétek, először Japánban
szerzett útiélményeiről beszél, valamikor
szeptemberben lesz ez a program.

- „Anyaintézményünk” a Szent Ist-
ván Közösségi Ház. A ház dolgozói által
szervezett programok tevékeny részesei
vagyunk, nélkülünk nemigen múlt ez az
utóbbi 5 évben Gyereknap, nyári napkö-
zis tábor vagy éppen majális, de igaz ez
az egyéb önkormányzati rendezvényekre
is, legyen az Falunap, Adventi vásár vagy
éppen koszorúzás bármilyen ünnep, meg-
emlékezés alkalmával. A Falunapokon
eddig minden alkalommal főzést is vállal-
tunk, ilyenkor aztán igazán szükség van a
tagok közreműködésére, hiszen az éhes,
türelmetlen embereket megetetni nem kis
feladat. Helytálltunk, többször, sikerrel…
És az adventi vásárok, hajjaj…előtte re-
ceptkeresés, azután „anyagfelmérés”,
bevásárlás, egy-két nap aktív sütés, és a
végeredmény csomagolása, „kóstol-
tatása” …jó kis móka, jó sok munka, de a
végeredmény szintén jóóóó… De hogy
csak a kaja kerüljön szóba: építettünk mi
már sziklakertet, takarítottunk bányatele-
pi információs központot, kifestettük
mesefigurákkal az egészségház helyisé-
geit és az óvoda kerítését, ültetünk virá-
gokat a Strandra, meghirdetjük, lebonyo-
lítjuk a „Legszebb Porta” és a
„Sütiparádé” elnevezésű települési szintű
programokat is.

- Nem szeretnék megfeledkezni
arról sem, hogy minden évben van vala-
milyen jótékonysági akciónk is. A sütik-
ből származó bevételünkből az óvoda
kültéri játékainak beszerzését, az idősek
napközi otthonának karácsonyi ünnepsé-
gét, nehéz helyzetben élő gyermekes csa-
ládokat és idős, egyedülálló embereket
támogattunk, tartós élelmiszerrel, álta-
lunk gyűjtött ruhaneművel, játékkal. Ott
voltunk, amikor a leégett óvoda javára
jótékonysági futás és bál szerveződött, ez
utóbbi alkalmon adtuk át a két rollert az
ovisoknak, amit saját pénzéből vásárolt
az egyesület. Később pedig azokat a játé-
kokat vittük el a gyerekeknek, amit a báli
süteményakció bevételéből került beszer-
zésre – tudjátok: adni jó !

Egyesületünk a tagdíjakból, némi ön-
kormányzati támogatásból és pályázati
pénzből tartja fenn magát. A NEA pályá-
zaton 2017-ben is és most, 2018-ban is
250 eFt-ot nyertünk, az előző támogatás-
ból tudtuk elkészíttetni a naptárunkat,
amelyben az általunk összegyűjtött, helyi
receptek jelentek meg. Bevételünk jelen-
tős részét képezi a magánszemélyek ado-
mánya, amivel tevékenységünket támo-
gatják, 2018-tól pedig az SZJA 1 %-ból is
számítunk némi összegre.

Ahogyan már írtam is, képtelenség
beszámolni az öt év minden történéséről,
az előzőekben leírtak csak kiragadott
példák, de remélem, mindenki azt a kö-
vetkeztetést vonja le ebből, hogy értékes
munkát végzünk , jó kis közösségé let-
tünk az elmúlt öt évben.

Egyesületünk nyitott, bárkit szívesen
látunk tagjaink között – és nem csak nő-
ket , lányokat és asszonyokat !!!

Kívánok még magunknak sok
együtt töltendő évet, sikeres programot,
kellemes közös időtöltést és persze mind-
ehhez jó egészséget mindenkinek !

5 évesek lettünk…



2018. június Szászvári Hírek

15www.szaszvar.hu

Tisztelettel köszöntjük köz-
ségünk „kerek” évfordulós,

80 év feletti lakosait!
(2018.06.01-09.30.-ig)

85 ÉVESEK:
MECZÓ JÁNOS
CSŐKE LÁSZLÓNÉ
KLERI GYÖRGYNÉ
GAZDA LÁZÁRNÉ
MÁTÉ DÉNESNÉ
JAUCH JAKABNÉ

80 ÉVESEK:
ÖMBÖLI ZOLTÁN
LEIPOLD ISTVÁN
KLING MÁTYÁSNÉ
HEGYI GYÖRGYNÉ
DÁVID AMBRUS
DITTRICH ISTVÁN
WEIMAN FERENCNÉ
FALK KONRÁDNÉ
TÓTH JÓZSEF
KLÓSZ JÁNOSNÉ

Ez az örök igazság volt a mottója Nagy
Imréné Sashegyi Hilda tanárnő legutóbbi
előadásának , amit a Vár tanácstermében
hallgathattunk meg. Az emberi szervezet
fő alkotóelemeinek bemutatása után min-
den, akár a saját veteményeskertünkben
is megtermelhető növényről megtudhat-
tuk, hogy milyen fontos elemeket, vitami-
nokat tartalmaz, mi az, ami miatt nélkü-
lözhetetlen számunkra. Sajnos, ma már a
falusi udvarokban is inkább csak fű nő,
egyre kevesebb a haszonnövény, és rá-
adásul ezek vitamin- és egyéb fontos al-
kotóelem-tartalma mindig kisebb lesz, a
környezeti hatások miatt. Nagyanyáink
egykor még mindent megtermeltek, ami a
család asztalára kerülhetett, sőt, maguk
szedték a következő évi vetéshez a mago-
kat is, hiszen nem szaladhattak a boltba
vetőmagért, vagy éppen sárgarépáért a
húsleveshez. Mai rohanó világunkban
nagyon jólesik mindenkinek, ha az egy-
szerű, napi tevékenységeinkhez kapha-
tunk egy kicsit tudományos segítséget, jó
hallani arról, hogy a cékla leve milyen
csodaszer, mi mindenre jó, hogy a tök
virágát meg lehet tölteni mindenféle fi-
nomsággal, és fel lehet tálalni szerette-
inknek. Jó hallani arról, hogy ami régen
mindennapos eledel volt, a puliszka, vagy
kukoricamálé,  ma újra egyre inkább be-
kerül az étrendünkbe, egyre többen, egyre
gyakrabban fogyasztják – miért is ne,
hiszen nemzedékek nőttek fel ezen az
ételen !

Szóval, aki ott volt, ismeretekkel gyara-
podott, megkóstolhatta a Tanárnő nagyon
-nagyon finom padlizsánkrémjét és egy
kis rózsaszörpöt is. No és ami elmaradha-
tatlan: egy csokorra való receptet is kéz-
hez kaptunk ismét, bátran ki lehet próbál-
ni mindegyiket, finomabbnál finomab-
bak, és nem bonyolult az elkészítésük.

Lesz még egy előadás a Várban, ehhez
kedvcsinálóként egy jó kis recept:

Töltött tökvirág:
A tökvirágba óvatosan 1-1 darab sajt-

kockát, vagy parizer-darabot dugunk. 10

dkg lisztből, 1 tojásból, 2 dl tejből /vagy
sörből/ , pici sóból tészták keverünk, eb-
be mártjuk a töltött virágot, forró olajban
kisütjük.

Rák ellenes ital céklából:
28 dkg cékla, 18 dkg sárgarépa, 10 dkg

retek, 8 dkg zeller – ezeket a megmosott,
lehámozott alapanyagokat gyümölcscent-
rifugába tesszük, kipréseljük a levet, kb.
3-4 dl lesz, étkezések előtt, három alka-
lomra elosztva megisszuk. Kúraszerűen
alkalmazzuk: 12 napig használjuk, utána
4 nap szünet. Azután 20 napig minden
másnap fogyasszuk, majd ismét 4 nap
szünet, és ez a rendszer ismétlődik to-
vább.

Májtisztító, vesetisztító, lábadozó bete-
gek gyógyszere, vasat, káliumot, foszfort,
ként, A, B és C vitamint tartalmaz.

Várunk mindenkit a következő előadás-
ra, aminek tervezett időpontja június 20.,
figyeljétek a plakátokat  !

Az vagy, amit megeszel ….
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vendégként Rudán Joe lépett fel, majd
Hofi disco zárta a rendezvényt fél 5 ma-
gasságában. A fesztivál hangulathoz hoz-
zájárultak a finom ételek-italok: a Karl
Sörfőzde sörei - köztük a zenekar söre, a
WT30 -, grillételek, fagyi, lángos. De ami
leginkább meghatározta a bulit, az a talál-
kozás a régi arcokkal, a közös emlékek,
bulik hangulata, mely összehozta azt a
mintegy 1000 embert, akinek az életében
valamilyen formában szép emlékeket
hagytak a Wery-Take bulik. Mindazok,
akiknek a verítékről nem csak az izzadtság
jut eszükbe.

”ez valami nagyon könnyed, nem izzad-
ságszagú, valami veríték”.

Mert: „Wery-Take volt, van, és lesz! Ez
csak az első 30 év!”

Köszönjük mindenkinek, aki segített
abban, hogy létre jöhessen ez a jubileumi
koncert és köszönjük mindenkinek, aki
eljött és velünk ünnepelt!

A szervezők: Bayer Attila, Kiss Dalma,
Karl Ákos, Sebestyén András, Sebestyén-
né Lovasi Melinda.
A Wery-Take Story - Az eslő 30 év című
könyv, valamint Wery-Take '30 ajándék-
tárgyak (bögre, karkötő, kitűző) vásárol-
hatóak a Szent István Közösségi Házban
és a Szászvári Várkastélyban nyitvatartá-
si időben. További információ: Wery-
Take '30 fánk klub facebook csoportban.

Házi és gyermekorvosi ügyelet UNIMEDKER Kft.
Tel. : 72/481-510

7300 Komló, Kossuth Lajos u. 103.
Munkanapokon összevont ügyelet (hétfőtől, péntekig)

du. 15:00- reggel 7:00-ig,
hétvégén és munkaszüneti napokon külön gyermekor-

vosi ügyelet is, 0-24 óráig.

Pünkösdvasárnap ünnepelte a Wery-
Take zenekar a fennállásának 30. születés-
napját. Ezen alkalomból Bayer Attila
alapítótag ötletei alapján nagyszabású
fesztivált szerveztünk a császtai Kantár-
hegyi Lovaspályán.

A rendezvény a nagymányoki és a szász-
vári fúvós zenekarok műsorával kezdő-
dött, utána az Attila Bayer und Seine
Freunde formáció következett, majd a
Wery-Take zenekar eredeti felállásától az
évek alatt bekövetkezett tagcseréket kö-
vetve beállt zenélni, énekelni minden tag,
aki az elmúlt évek alatt együtt zenélt a
zenekarral, az 1988-as Ős Wery-Take-től
egészen a napjainkig. A zenekar története
könyv formájában is megjelent, melyet a
szemfüles rajongók a helyszínen dedikál-
tatni is tudták a zenekar tagjaival. Sztár-



2018. június Szászvári Hírek

17www.szaszvar.hu

Szeretettel köszöntjük Szászvár
Nagyközség nagykorúvá váló fiataljait

2018.06.01-09.30 között.

Jakab Benedek
Sipos Ramón

László Szabolcs
Müller Márk Konrád

Fábián Inez
Tóth Boglárka

Kanizslai Laura
Bandl Vivien

KÉPEK AZ IFJÚSÁGI KLUB PROGRAMJAIBÓL

FŐTÉR KÁVÉZÓ ÉS ÉTTEREM
Szezonális ajánlata

 Grillezett camambert burgonya krokettel
és áfonya mártással 1.790 Ft

 Bőrén sült fogas grillezett zöldségekkel
és burgonya  krokettel 2.190 Ft

 Csirkemell steak  friss salátával
és párolt rizzsel 1.890 Ft

 Grillezett tarja héjas burgonyával,
friss salátával és fokhagymás tejföllel 1.890 Ft

 Borjúpaprikás kapros-túrós galuskával 1.990 Ft
 Faluház burger sült burgonyával és

coleslawal 1.690 Ft
 Hátszín steak zöldborsmártással

és steak burgonyával 2.490 Ft
 Grilltál (roston csirkemell, roston tarja,

csevapcsicsa, grillezett sajt, grill zöldség,
steak burgonya) 2.250 Ft
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Május 20-21.-én megrendezésre került a Pünkösdi Fesztivál, a
Szászvári Német Nemzetiségi Egyesület és a Német Nemzetiségi
Önkormányzat közös szervezésében. A szokásos kultúrprogramokon
kívül igyekeztünk színesebbé tenni ezt a napot, így már 3. alkalom-
mal a rétesnyújtásé volt a főszerep.

Próbáltuk egyedivé tenni a programot, ami még soha nem volt
Szászváron, ami kicsalogatja azokat az embereket is, akik nem sűrűn
látogatják a falu rendezvényeit.

Ha valaki a svábokról beszél, először a rétes – no, és még sok
egyéb más finomság- az, ami az eszünkbe jut. Lehetőség volt arra,
hogy bárki kipróbálhassa magát a rétesnyújtásban, megtanulhatta,
hogyan készül ez a sütemény. Sokan érkeztek a környékből, akik csak
ez miatt látogattak el a faluba, és így sok szorgos kéz segítette a rétes-
nyújtók munkáját.

Kétféle rétes készítésére vállalkoztak: hagyományos, nagymamá-
ink igazi receptjei alapján sváb rétest, és kígyórétest készítettek több-
féle ízben. Szeretnék köszönetet mondani Ágostonné Steib Veronká-
nak, aki sváb rétest nyújtott, és az „ÜGYESKÉK” elnevezésű önszer-
veződő csoportnak, akik kígyórétest sodortak nekünk. És végül nem
lehetek elég hálás azoknak, akik otthonról hoztak kóstolót, és hozzá-
járultak, hogy minél többfajta süteményből lehessen válogatni.

A visszajelzésekből, és az üres tálcákból kiderült, hogy jól sikerül-
tek a finomságok. A kultúrműsort a mecseknádasdi vonatkozású Alte
Kameraden fúvószenekar kezdte, jó hangulatú sváb zenei műveket
adtak elő. Ezután a helyi kultúrcsoportok mutatták be táncaikat, így
az Ifjúsági Egyesület, a Hársvirág Óvoda ovisai, és a Kiss György
Ált. Isk. AMI Német Nemzetiségi Tánccsoportja is résztvevője volt a
programnak.

Fontosnak tartjuk a német hagyományok ápolását, így a helyi isko-
lában, óvodában is nagy szerepet kap az ilyen irányú oktatás és kép-
zés. Nagy segítséget nyújtanak ebben: Teleki Tiborné Wáger Marian-
na, - német nemzetiségi tanító, Jung Márta és Szokolyné Meczó Gab-
riella – német nemzetiségi óvodapedagógusok is, akik hagyomány-
örző néptáncokat tanítanak a gyerekek részére a helyi intézmények-
ben.

Pünkösd másnapján német nyelvű szentmisét celebrált Wigand
István, bonyhádi plébános, a Pécsi Egyházmegye német referense.
Egyesületünk énekkar az idei évben is közreműködött abban, hogy
minél szebb és meghittebbé tegye ezt a hagyományt is.

Mattenheim Nóra
Szászvári Német

Nemzetiségi Egyesület
elnök

A rendezvényt 200.000 Ft-al támogatta az
Emberi Erőforrások Minisztériuma és Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő
Projektazonosító: NEMZ-KUL-18-0783

Pünkösdi Fesztivál
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Baranya Megyei Kormányhiva-
tal Komlói Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály
2018 évi jelentkeztetési

időpontjai:
06.05., 07.03., 08. 07., 09.04.,

10. 02., 11.06., 12.04.
13:00-15:30 óra

Helyszín: Szent István
Közösségi Ház

2018-as évi szelektív hulladék-
gyűjtés időpontjai
Szászvár területén.

A gyűjtések minden hónap harmadik
péntekén történnek.

január 19., február 16., március16., ápri-
lis 20., május 18., június 15., július 20.,
augusztus 17., szeptember 21., október

19., november 16., december 21.

Az előző lapszámban jeleztük, hogy visszatekintünk azokra a településünk történetében
jelentős személyiségekre, akik kiérdemelték a díszpolgár elismerést kortársaiktól, vagy
későbbi tisztelőiktől, poszthumusz. Habsburg Ottóról az ez évi első számunkban ír-
tunk, most a Monográfia szerzőjére emlékezünk.1
„Várszegi Alajos, a lelkiismeretes pedagógus életében szinte minden elismerést szeré-
nyen elhárított magáról.
A nevelői hivatásra a pécsi Püspöki Tanítóképző Intézetben készült föl. 1932-33-ban ő
kapta meg az intézet hagyományos magyar történelmi jutalomdíját is. Ki láthat a lélek
mélyére? Talán éppen e díj indította el későbbi történelmi kutatásainak honismereti
föltárásainak gazdag eredményeket hozó útjaira.
Szorgalmát és szakértelmét sok cikk, Szászvár történelmének értékes munkája, a Hegy-
hát első pedagógus szakszervezetének életét bemutató könyve, Barátúr, Magyarherte-
lend, Bodolyabér története hirdeti maradandóan. Számára minden iskola, ahol tanított
virágoskert volt, amelyben munkájáról azt mondta: „Vadócba rózsát oltok, hogy szebb
legyen a föld”. Példaadása volt hatalmas ereje.
Pályája kezdetén Felsőmindszenten tanított. 1941. augusztus 25-től működött Szászvá-
ron kántortanítóként, majd 1946-50 között az iskola igazgatója volt. 1950. nyarán hiva-
talos indoklás nélkül azonnali hatállyal Barátúrba helyezték át.2
1980-ban bekövetkezett hirtelen halála családján kívül megdöbbentette egykori tanítvá-
nyait, szeretett szülőföldje, Szászvár népét, a teljes tanítói helytállását megnyert kis
falu, Barátúr lakóit, ismerőseit, és egykori osztálytársait.
Élete, gazdag munkásságának minden értéke, szülőföldje iránt mutatott meleg és áldo-
zatos szeretete példaként él a Baranya megyei honismereti szakkörök körében…
Dr. Vargha Károly” 3

1A sorozat első cikke után volt olyan szászvári lakos, aki jelezte, hogy Várszegi Alajos csak a
„Szászvárért” kitüntető címet kapta érdemei elismeréseként, nem kapott díszpolgári címet. Ez a vélekedés
téves, amire a nevezett személy rokonai által bemutatott oklevél is bizonyíték.
2A Szászvári Krónika c. készülő könyvben szereplő visszaemlékezés szerint az eltávolítás oka az volt,

hogy nem volt hajlandó levenni az osztályterem falán függő keresztet.
3Az írás a Várszegi Alajos: Szászvár c. könyve bevezetőjeként jelent meg, kiadta a Szászvári Önkormány-

zat, 1991-ben.

Díszpolgáraink: Várszegi Alajos

Összetartozásnapi
filmvetítés 04.07.

FOKOS KIÁLLÍTÁS
Dull Zoltán nagymányoki lakos magángyűjteményéből

2018.05.09-06.14-ig
Megtekinthető a

Szent István közösségi Házban
hétköznapokon: 8-16 óráig

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Köszönet Püski Gabriellának a
szervezésért, a kiállítás anyagá-
ért és lelkiismeretes munkájáért.
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Szent István
Közösségi Ház

2018-as programterve
júniustól-decemberig

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

Június:
06.16. Strandnyitó buli (retro disco)

Július:
07.02.-06. Bűnmegelőzési nyári tábor
07.09-13.  Bűnmegelőzési nyári tábor
07.16-08.10.  Nyári napközis tábor -
Egyesületekkel együttműködve
07.14. Fröccsnapok - Szabadtéri Gasztro
mozi.
07.21. VII. Amatőr  ZenekaROCK Fesz-
tiválja

Augusztus:
08.11. Jó szászvárinak lenni! -Falunap

Szeptember:
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
10.31. 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 ké-
szülődés gyerekeknek
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Nyomdai munkálatok:

Megkérjük szerzőinket és íróin-
kat, hogy cikkeiket ezen túl,
a szaszvarihirek@gmail.com

email címre küldjék.
Köszönjük!


