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munkákat, ez szerintem nem biztos, hogy
jó. Ettől függetlenül, ha pl. egy debreceni
cég tenné a legjobb ajánlatot pl. a pia-
cunk építésére, akkor azt kellene megbíz-
nunk a kivitelezéssel. A törvény nem
engedi meg a részrehajlást.

Sz.H.: Olvasni lehetett a világhálón,
hogy pályázatot nyertünk a Bányászklub
felújítására.

D.P.: Valóban, egy újabb jelentős
lépés az ingatlanjaink rendbe tételére.
megújulnak majd a nyílászárók, az épület
tetőszigetelést kap. Ezzel az üzemeltetési
költségek jelentősen csökkennek majd.
Ötmillió forintot nyertünk. Ez nem tűnik
túl soknak, de minden forintnak örülni
kell. Így a családsegítősök és a Nyugdíjas
Bányász Szakszervezet is komfortosabb
körülmények között dolgozhat.

Sz.H.: Vannak olyan szászváriak,
akik úgy vélekedtek, hogy az országgyű-
lési választások utáni személyi változások
miatt sérülhetnek az érdekeink, hiszen a
korábbi államtitkárokkal, már jól bejára-
tott kapcsolataink voltak. Van-e okuk
aggódni?

D.P.: Aggódni semmiképpen sem
kell, de az tény, hogy azokban a témák-
ban, amikben új emberek kerültek a dön-
téshozói székbe, ott újra fel kell venni
velük a kapcsolatot. De azt látni kell,
hogy alapvetően nem változtak az irá-
nyok, a célkitűzések. Vegyük például
Hoppál Péter volt államtitkár úr területét,
a kultúrát. Vele közvetlen kapcsolatunk
volt, sok mindenben segített, annál is

inkább, mert pécsi
kötődésű. Számítot-
tunk is a segítségére,
a Kiss György cente-
náriumi év kapcsán.
Utódja Fekete Péter
államtitkár úr buda-
pesti, egészen más
közegből érkezett,
mint elődje, vele nyil-
ván újra kell kezde-
nünk a tárgyalásokat.
Bíztató a tény, hogy a
komlói KASZT-on
együtt léptek a szín-
padra, és az államtit-
kár hangoztatta, hogy

Szászvári Hírek: Polgármester Úr!
Látványosan haladnak a település nagy-
beruházásai. Mikorra várható a befejezé-
sük?

Dunai Péter polgármester: Igen, látvá-
nyos szakaszba érkeztünk. Hiszen addig,
amíg csak a „ papírmunka ” zajlik, arról a
közvélemény alig értesül, pedig, szerin-
tem az legalább akkora munka, mint maga
a kivitelezés. Kezdve a pályázat elkészíté-
sével, majd a nyerés után a kivitelezéssel
együtt járó hihetetlen mennyiségű admi-
nisztráció. Természetesen ez a panasznak
hallatszó megjegyzés részemről valójában
örömöt takar. Kellemes ez a teher, ez a
munka, sokan szívesen cserélnének ve-
lünk a térségben.

Nos, hogy konkrétumokról is essen
szó, az orvosi rendelő célegyenesbe ért.
Kívülről is látszik, hogy a szigetelés, fes-
tés is elkészült, bent pedig a gépészeti
rész, a burkolatok is nagyrészt készen
állnak tervek szerint haladunk, időarányo-

san jól állunk. A napelemtáblák a helyü-
kön vannak, már látszik az út vége.

A munkások nagy része már átvonult
a Bölcsőde építkezésére, ahol most nőnek
ki a földből a falak, mindenki láthatja. A
kivitelező VITOÉP Kft nagy erőket cso-
portosított át, hogy a rossz idő beálltáig el
lehessen készülni azokkal a munkákkal,
amikre nincs jó hatással a fagy, és a hi-
deg.

Sz.H.: Többeknek is feltűnt, hogy sok
esetben ugyanaz a kivitelező cég végzi a
nagyberuházásokat. Miért jó ez?

D.P.: Minden pályázat elnyerése után
a közbeszerzési törvény nagyon szigorú
alkalmazásával történik a versenyeztetés.
Az Önkormányzat ügyvédje e területen
szakértelemmel bír, ő felügyeli a folya-
matokat. A felhívásra beérkezett ajánla-
tok közül választjuk ki a legkedvezőbbet.
Az említett cég, ez nem titok, valóban
már nem először dolgozik nekünk. A
kapcsolatunk nagyon jó, minden megálla-
podás nyilvános, és megtekinthető. Az
eddigi kivitelezéseikkel meg vagyunk
elégedve.

Másrészt még a választási ígéreteim
között vállaltam, hogy támogatom a helyi
vállalkozásokat. Nos, a VITOÉP egyik
tulajdonosa szászvári, Tóth József. Ko-
rábban Szászváron az ország túlsó felén
levő székhellyel bíró cégek is nyertek el
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elődje minden projektjét támogatja.
A megyei közgyűlés elnökéből or-

szággyűlési képviselő lett, gratulálunk
neki, de az a jó, hogy utódját is jól ismer-
jük, mert eddig is a közgyűlésben dolgo-
zott. Madaras Zoltán Elnök úr nemrég
Szászváron járt, megtekintette a telepü-
lést, a beruházásainkat, és azt mondta,
nagyon jó benyomásokkal távozott tő-
lünk. Azóta már újra találkoztunk, mert
meghívót küldött 12 szászvári fiatal zene-
imádónak a Santaolalla koncertre a Ko-
dály központba. Szóval a változás elke-
rülhetetlen, de élni kell az új lehetőségek-
kel.

Sz.H.: Ugyancsak világhálós infor-
mációban látott napvilágot, hogy meglá-
togatták a település legidősebb lakóját az
alpolgármesterrel.

D.P.: Igen, köszöntöttük Hermesz
Antalt és Kleri Erzsébetet, akik 70 éve
kötöttek házasságot. Anti bácsi emellett a
település legidősebb lakója is, ehhez is
külön gratuláltunk. Jó egészségben van-
nak, örültem, hogy megismertem őket.
Szeretném továbbra is folytatni azt a gya-
korlatot, hogy jelentős évfordulókon fel-
keresem a falunk lakóit, és köszöntöm
őket a többiek nevében is.

Sz.H.: Iskolai hír, hogy hangszereket
vásárolt a tanulók számára az Önkor-
mányzat.

D.P.: Örömteli esemény, hogy -bár
nem mi vagyunk a térség legjelentősebb
iskolájának, a szászvárinak a fenntartója,
azért ez a mi iskolánk- szóval örömteli
esemény számomra, hogy folyamatosan
javul a kapcsolat az intézménnyel. Meg-

tiszteltetés volt számomra, hogy én tart-
hattam a Ballagáson a beszédet, adtam át
ajándékot a végzősöknek. Amire pedig
rákérdezett, igen, pályázatot nyertünk, és
ennek keretében egymillió forintért vet-
tünk hangszereket a gyerekeknek, és ezt
adtuk át nekik, erről tudósított a világhá-
ló.

Sz.H.: Hogyan értékeli a Falunapot,
és a várbeli Reneszánsz  napot?

D.P.: Csak az elsőről tudok nyilat-
kozni, mert a másikon nem voltam itthon,
csak a fotókat látva azonban az is nagyon
jó lehetett, mint a „ Jó szászvárinak len-
ni” Falunap.

Ez utóbbi esetében nagyon szép időt
fogtunk ki, jó volt a műsor, zökkenő
mentes a szervezés, és sokan jöttek el.
Sajnáltam szegény civileket, akik főztek
a tömegnek, mert ők megszenvedtek a
hőségben.

Sokan gratuláltak a tűzijátékhoz, és a
zenei programokhoz, de ez nem az én
érdemem, köszönet a szervezőknek és a
szereplőknek. Úgy gondolom, egyre job-
bak a rendezvényeink, gördülékenyebb,
jobb minden egyes alkalom. Hiába szóra-
kozni, és szórakoztatni is tanulni kell.

Sz.H.: Elcsitultak-e már a bíráló han-
gok a járdafelújítással kapcsolatban?

D.P.: Teljesen. Százak és ezrek hasz-
nálják naponta, és örülnek, hogy nem kell
nézni a lábuk elé, mert nincsenek a ko-

rábbi gödrök, kiálló kövek. Mi is tudjuk,
hogy van ennél szebb megoldás is, de
most erre volt pénz, a célnak megfelel. Én
örülök annak, hogy megoldódott még egy
probléma.

Sz.H.: Sokan panaszkodnak, a gyako-
ri áramszünetek miatt, amelyek következ-
tében meghibásodnak az elektromos be-
rendezéseik, és hiányolják az Önkor-
mányzat intézkedését.

D.P.: Tudok róla, mi is tapasztaljuk
ezeket a kellemetlenséget okozó helyzete-
ket. Azt tudom ezzel kapcsolatban közöl-
ni, hogy az E-on-nak minden fogyasztó-
val van szolgáltatási szerződése. Amikor
az ebben foglaltakat nem teljesíti, vagy
hibás teljesítése miatt a fogyasztót kár éri,
abban az esetben lehet a károsult félnek
kártérítésért felszólalni. A károsultak
helyett az Önkormányzat nem tud fellép-
ni, az Önkormányzat is csak egy partner,
egy fogyasztó. Az más kérdés, hogy én,
mint polgármester külön is jeleztem az
E-on felé, hogy több lakónk panaszko-
dott, megígérték, hogy elemzik az áram-
szünetek okát. Többet én sem tudok je-
lenleg.

Sz.H.: Idén országos jelenség, hogy
nagyon elszaporodtak a félelmetes lóda-
razsak. Településünkön is sokan jelezték
a nagy darázsfészkek megjelenését. Mit
lehet tenni ilyen esetben?

D.P. : Ez is némileg hasonló az előző
esethez. Az Önkormányzat nem rendelke-
zik ilyen esetekre szerződéssel valamiféle
céggel, mindenkinek magának kell meg-
oldania a helyzetet. Abban tudunk segíte-
ni, hogy a világhálón tucatnyi cég hirde-
tése megtalálható, ezekből lehet válogat-
ni. Sajnos igen drága a szolgáltatásuk,
eseteként harmincezer Ft körüli. Ha a
katasztrófa védőket hívja fel valaki, ők is
csak magáncéget tudnak ajánlani a ve-
szély elhárítására.

Sz.H.: A közelmúlt hatalmas felhősza-
kadásai sok törmeléket lehordtak a Bánya
utcára a felsőbb régiókból. Miért fordul-
hat ez elő?

D.P.: Azt, hogy a felhőszakadás miért
fordul elő, még én sem tudom. De a vic-
cet félretéve, valós a felvetés. Bár azon-
nal intézkedtünk, és eltakarítottuk a tör-
meléket, hordalékot, de ez csak pótmeg-
oldás. Fel fogjuk deríteni, hogy mi okoz-
za ezt a korábban nem tapasztalt jelensé-
get. Amennyiben valakinek a területén
végzett tevékenység miatt történik ez a
folyamat, akkor felszólítjuk arra, hogy
akadályozza meg az újbóli előfordulást.
Az eredményről később beszámolok
majd.

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

Szokoly Károly

Nagy Csaba országgyűlési képviselő, Ranga
Péter rally versenyző, és Lovay Miklós rally
igazgató Szászváron a Katica Cukrászdában.
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BÁNYÁSZNAP 2018

Nem könnyű azoknak a feladata, akik
egy-egy településen az évente vissza-
visszatérő neves ünnepnapokra kell elké-
szíteniük az ünnepi beszédet, a programo-
kat. Nem lehet könnyű megfelelni azok-
nak az elvárásoknak, hogy ne legyen sab-
lonos, ne legyen ugyanolyan, mint az elő-
ző évben, mégis adja meg azt a rangot a
napnak, ami megjár.

Hogyan lehetne újat mondani, kell-e,
hogy más legyen pl. egy bányásznap meg-
ünneplése, mint tavaly volt? Egyáltalán
miért is kell megünnepelni ilyen napokat,
mondhatják az ifjú nemzedékek, iskolás
gyerekeink. Talán pont erről kell, hogy
szóljon egy megemlékezés. Arról, hogy
mit kellett dolgoznia dédapádnak, nagypa-
pádnak, édesapádnak, hogy a család meg-
éljen, hogy a mai gyerekek úgy, és ott
tanulhassanak, éljenek, ahogy és ahol.

Nem gondolom, hogy a gyerekeknek

sokat jelent, hogy a bányásznap történelmi
hagyományai szerint egy másik rendszer-
ben egy csapat munkás szembeszállt a
hatalommal, hogy sortűz dörrent, hogy
áldozatok voltak, merthogy a bányásznap
történeti gyökere erről szól.

A bányásznapon ma az a dolgunk,
hogy azokra emlékezzünk, akik ezt a ne-
héz, de férfias, és nagyon egyedi szakmát
művelték, félve, tartva a veszélyektől, de
nem nagyon volt más lehetőségük, tisztes
megélhetést nyújtottak a családjuknak.
Biztos, hogy mindenki büszke volt arra,
hogy bátran leszálltak a mélybe minden
nap, még ha nem is gondoltak rá. Szaksze-
rűen, odafigyelve minden reccsenésre,
roppanásra, megbontották a gázkitörés-
veszélyes zárt biztosítású vájvégi homlo-
kot, és a metánmérő jelzését figyelve to-
vább dolgoztak. Ha minden jól összejött,
akkor folyamatos volt a gyönyörű, feketén

csillogó szénfolyam a szállítószalagon.
Azt mondják, és én elfogadom, hogy aki
külsős volt, soha meg nem érthette: mi a
szép abban a fekete, poros szénben? Aki
dolgozott vele, mégis szerette.

Az emlékezők dolga az, hogy ne csak
az ünnepnapon, az ünnepségen beszéljünk
ezekről, hanem otthon, az unokáknak,
gyerekeinknek. Nagyon kevés ember
mondhatja el magáról, hogy olyan kőzettel
állt szemben a bányában, amit ő látott
először 150 millió éve! A bányász ezt nap
mint nap megtette. Veszélyes volt, nem
mindenki merte vállalni, néhányan az éle-
tüket is elvesztették a küzdelemben. A
Szászváron elhunytakra emlékszünk itt,
ezzel az emlékművel, Rájuk is gondol-
junk ezen a napon.

Gondoljunk arra, hogy nagyon kevés
olyan település van a világon, akiknek
olyan múltja van, mint Szászvárnak.
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Egyedi dolog bányásztelepülésnek lenni.
Ne engedjük feledésbe merülni a múltunk
e fontos szakaszát. Őrizzük meg a volt
bányásztársak emlékét, a bányász kultúra
szellemi termékeit, módszereket, techno-
lógiákat, mert ez gazdagítja a történetün-
ket.

Önkormányzatunk sok segítséget nyújt
a hagyományok megőrzéséhez. Most
nyertünk el pályázatot a Bányászklub fel-
újítására, korábban akadálymentesítettük
az ingatlant. Nagyon nagy sikerrel működ-
tetjük a Bányászmúzeumot, elégedett láto-
gatók százai írják a köszönő sorokat az
emlékkönyvbe. Itt jelentem be, hogy ki-
emelkedő gyűjtőmunkájukra emlékezve
emlékfalat rendezünk be a múzeumban
Téczely Károlynak és Csoma Istvánnak,
példaként állítva őket az utókornak. Fi-
gyelünk és rendben tartjuk a Bányász par-
kot, álljuk a díszkivilágítás jelentős költsé-
gét a Borbála szobornál. Nyitottak va-
gyunk a kezdeményezésekre.

Ha a jövőt fürkészzük, a bányászat előtt
biztosan nagy jövő áll, még ha ez nem is a
hagyományos módszereket jelenti. Új
hírek jelentek meg arról, hogy a szenünk
sokkal több hasznot fog jelenteni a jövő-
ben, ha nem elégetjük, hanem vegyi folya-
matokban lebontva ritka földfémekhez
juthatunk, ami a világpiacon ma keresett
áru. Máza-Dél biztos hogy sorra fog
kerülni, mert óriási nemzeti vagyon.

A kormány folyamatosan dolgozik a
háttérben a bányászattal kapcsolatban
is, mert egy ezermilliárdos nagyságren-
dű stratégiai nyersanyag minden kor-
ban nagy jelentőséggel bír.

Most pedig köszöntsünk mindenkit,
aki a bányánknál dolgozott! A csillebuk-
tató asszonyokat, a mázsaháziakat, a kül-
színi és földalatti lakatosokat, asztaloso-
kat, légsűrítőket, aknavájárokat, földalatti
és külszíni szállítás dolgozóit. A takarító-
nőket, ruhakiadókat, lámpakamrásokat,
mentőállomáson dolgozókat, raktárosokat,
diszpécsereket, műszaki vezetőket és iro-
distákat. Minden földalatti dolgozót, a
vájvégieket és a szakszolgálatosokat, és
mindenki mást is aki a felsorolásból eset-
leg kimaradt. Hajtsunk fejet a halottaink
előtt, akik azóta a túlvilági szénmezőkön
dolgoznak, és üdvözöljük idős barátainkat,
akiket köszönthetünk közöttünk.

Egy régi bányászdal szavaival emlékez-
zünk: „ Tisztelet a bányász szaknak, jósze-
rencse, áldás lengje át, Bárha napfényt
odalenn nem kapnak, Hőn imádják mégis
a hazát…”

Jó szerencsét!
Jó szászvárinak lenni!

Dunai Péter beszéde a Bányásznapon

Civil szervezetek
tervezett programjai

2018 szeptembertől-decemberig

Szeptember:
09.01. Bányásznap koszorúzás( temető, Máza, bánya)- Szászvári Bányászok Szakszer

vezete, 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.-10.06. II. Papírszalvéta gyűjtemény kiállítás
09.10. Egészségnap-Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári Csoportja
09.14. KösziKávé nap
09.      Gruber László szászvári világutazó előadása-Szászvári Nőegylet
09.22. Szüreti mulatság és felvonulás,(Wery Take)bál-Szent István közösségi Ház és a

Szászvári Szőlő és  Bortermelők Baráti Köre Egyesület
09.22. Szászvárról elszármazottak napja
09.      Kirándulás, Gödöllő-Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári Csoportja
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
10.20. Gruber László szászvári világutazó előadása-Szászvári Nőegylet
10.20. Családi est-Erdélyi Kör Egyesület
10.23. '56-os megemlékezés
10.27.Templomi koncert - Szászvári Német Nemzetiségi Egyesület
10.27. III. Aranyló Ősz teljesítménytúra - Szászvári Mocorgók Szabadidő 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 Baráti Köre Egye

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

nyász 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

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 gyermekorvosi ügyelet is,

0-24 óráig.
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A Szászvári Hársvirág Óvoda az el-
múlt időszakot tekintve több sikeres pá-
lyázatról számolhat be. A pályázatok
elkészítésében nagy segítséget nyújtottak
az Önkormányzat munkatársai, de az
óvodában dolgozó kolléganők is kivették
a részüket a munkából.

Az EFOP – 3.3.2-16-2016-000173
azonosítószámú, „Az innovatív közneve-
lésért” című pályázat keretén belül két
nevelési éven át biztosítjuk az óvodába
járó középsős és nagycsoportos korú
gyermekek úszásoktatását. Egy-egy tan-
folyam 10 alkalomból fog állni, a gyer-
mekek a tervek szerint a Dombóvári Szi-
várvány Óvoda tanuszodájába fognak
járni, mint ahogy az már megszokottá
vált az elmúlt években. Az úszás, mint az
egészséges életmód részét képező moz-
gásforma szerepel Pedagógiai Progra-
munkban is, éppen ezért tartjuk fontos-
nak, hogy minél több kisgyermek számá-
ra elérhetővé tegyük – ez most a pályázat
által két éven át biztosan megvalósul. A
pályázat megvalósításában intézményünk
öt általános iskolával együttműködve
vesz részt.

Egyedüli nyertese vagyunk az NTP-
OTKP-18-0135 azonosítószámú pályá-
zatnak, mely a hazai és a határon túli
óvodai tehetség-kibontakoztató progra-
mokat támogatja. A pályázati anyag elké-
szítése szintén az önkormányzati és az
óvodai dolgozók közös munkáját dicséri.
A projekt a „Szászvirág Tehetségprog-
ram” nevet kapta, a 2018/2019-es nevelé-
si évben fog megvalósulni. Ez egy 30
alkalomból álló, egymásra épülő prog-

ram, mely kifejezetten a mozgásfejlesz-
tésre irányul. Tartalmaz 10 óra „Ész-
bontó” mozgásfejlesztő foglalkozást, 10
óra német tánc és 10 óra magyar tánc
foglalkozást, a foglalkozásokat Mózsik
Rita gyógytestnevelő, szakvizsgázott
fejlesztő pedagógus, Jung Márta óvoda-
pedagógus, német gyermektánc-oktató és
Bogyay Mariann néptánc-oktató, tánccso-
port-vezető fogják tartani.

A Szászvirág Tehetségprogram 12
kisgyermek számára nyújt lehetőséget a
komplex mozgásfejlesztésre és kiváló
alkalmat biztosít a tehetségek felismeré-
séhez. Ezen kívül lehetőségünk nyílik
beszerezni több garnitúra magyar és né-
met ruhát a gyermekek számára, valamint

a fellépésekhez szükséges hangosítást is.
Ennél kisebb léptékű és más jellegű

pályázat a szintén nyertes „Okosóvoda
Start Program” pályázat, melynek kö-
szönhetően intézményünk ingyenesen,
saját igényeinek megfelelően alakíthat ki
honlapot, lépést tartva a mai felgyorsult
digitális világgal. A program a honlap
létrehozásán kívül elméleti felkészítést is
tartalmaz.

Örömmel tölt el, hogy mindezekről
beszámolhattam, bízom benne, hogy a
jövőben is lehetőségem nyílik sikeres,
nyertes pályázatokról, a pályázatok által
megvalósuló fejlesztésekről tájékoztatást
adni.

Dobó Dóra óvodavezető

Szászvári Hársvirág Óvoda Hírei

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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Egyesületünk szervezésében 2018
július 25-én kora hajnali órákban elindul-
tunk és kirándulásunk első programja
szerint megérkeztünk Kékestetőre (1014
m) országunk legmagasabb pontjára. Kis-
sé barátságtalanul fogadott minket, mert
bizony esett az eső. Ennek ellenére tet-
tünk egy sétát, készítettünk egy pár fotót
és elindultunk Egerszalókra.  Itt egy igazi
természeti ritkaságot tekintettünk meg:
1961-ben kőolaj után kutatva hévizet
találtak. A 68.C – os hévíz az évtizedek
alatt magas mészkőtartalma miatt 1200
négyzetméteres, Európában egyedülálló
só-dombot hozott létre. Ezek után Eger
belvárosával és a bazilikával ismerked-
tünk. Esti órákban érkeztünk meg Beren-
tére a Hotel Fremon szállodába, ahol bő-
séges vacsorával vártak bennünket.

Második napunk kiadós svédasztalos
reggelivel kezdődött és elindultunk Agg-
telekre. A Baradla barlangot kerestük fel,
mely már 1549-től ismert és folyamato-
san bővítik is. Csodálatos élményben volt
részünk, különösen akkor, amikor a hang-
versenyteremhez értünk és kettő ismert
dallam csendült fel. Kora délutáni órák-
ban indultunk Betlérre, ahol az Andrássy
- kastélyt fedeztük fel tárlatvezető segít-
ségével. A kastély elődjét a 18. század
elején építették. Az eredetileg gótikus
kastélyt 1792 és 1795 között klasszicista
stílusban építették át. 57 hektáros angol-
kert veszi körül. 1945.-ig eredeti tulajdo-
nosai az Andrássyak lakták. 1994. évi

felújítása után Európa Nostra - díjjal ju-
talmazták. Ma Gömör leglátogatottabb
műemlékei közét tartozik. Ezek után
Rozsnyó városával ismerkedtünk meg,
ahol még jelentős a magyarság jelenléte.
Főtéri séta után indultunk Kraszna-
horkára. A vár sajnos nem tekinthető
meg, mert 2012. március 12.-én leégett.
Már folynak a felújítások és előrelátható-
lag 3 év mire látogatható lesz. Ennek
ellenére jó érzésekkel hagytuk magunk
mögött a várat és elindultunk szálláshe-
lyünkre.

Harmadik napunk miskolci belvárosi
sétával indult. A Komlói Erdélyi Kör ve-
zetőjének segítségével Krajnyak Józseffel
fedeztük fel Miskolcot. Délután a híres
miskolctapolcai barlangfürdőt kerestük
fel, ahol a több százezer éves természet
alkotta barlangjáratokban fürödhettünk.
Hallgattuk a csillagterem sejtelmes vissz-
hangját és közben megcsodálhattuk a ter-
mészet egyedülálló képződményeit. Fá-
radtan, de élményekben gazdag nap után
érkeztünk meg szálláshelyünkre.

Negyedik nap reggelén búcsút vettünk
Berentétől és elindultunk Matyóföld fővá-
rosába Mezőkövesdre. Tárlatvezető segít-
ségével Matyóföld népi értékeit bemutató
tárlatot néztük meg.  Ezután a hadas vá-
rosrészben a tájházakat kerestük fel. Be-
tértünk Kisjankó Bori népművész szülőhá-
zába, aki nagyon sokat tett a népi hagyo-
mányok megőrzéséért. Megismerve Ma-
tyóföld gazdag és gondosan ápolt népha-
gyományait már csak egy közös ebéd volt
vissza a programunkból. A helyi Turul
étterembe betérve bőséges és nagyon fi-
nom ebéddel vártak bennünket. Az ebéd
elfogyasztása után jó kedvvel és élmé-
nyekkel gazdagodva hagytuk magunk
mögött Észak-Magyarországot. Mindenki
örömére volt ez a 4 napos közös együttlét
és elhatároztuk, hogy a jövőben is keres-
sük a lehetőséget, hogy tovább ismerked-
jünk Magyarország csodálatos tájaival.

Simon István
Erdélyi Kör Egyesület Szászvár

Erdélyi Kör Egyesület Szászvár kirándulása Észak-Magyarországon és a Felvidéken
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A Szászvári Hírek megkeresésére
készségesen adott időpontot a Szászvári
Plébániahivatal új lakója, Vida Zsolt plé-
bános. Egyszerre érkezem egy elhunytért
misét megrendelő hozzátartozóval. A
plébános úr elnézést kér, előbb a munka,
aztán majd kérdezhetek. Pár perc megis-
mertet elképzeléseivel.

-Több városban szolgáltam mielőtt ide
helyezett volna a püspök úr- kezdi ké-
sőbb a bemutatkozást. - Szekszárdon,
Pakson, és többször Pécsett segítettem az
ottani plébánosoknak egyházközséget
vezetni. Nem kezdettől készültem pap-
nak, gyerekkoromat Nyékládházán töltöt-
tem, majd Miskolcra költöztünk. Utána
több helyen is laktam és dolgoztam.

39 éves koromig világi életet éltem,
közgazdász vagyok. Azután döntöttem,
hogy papi pályára lépek, amikor az Úr
hívását meghallottam. Elvégeztem a teo-
lógiát, és 45 évesen pappá szentelt a püs-
pök úr és megkezdtem szolgálatomat.
Papi hitvallásom szerint a feladatom - a
hivatali munkán túl - a helyi közösség
építése, a hívők lelki életének gazdagítá-
sa, és minden rászorulónak segítséget és
vigaszt nyújtani. Mindenhol, ahol eddig
gyakoroltam a hivatásomat, részt vettem
a közösség életében. A helyi eseménye-
ken képviseltem az egyházat, rendelke-
zésre álltam a hozzám kérdéssel fordu-

lóknak, függetlenül attól, hogy hívők,
vagy sem. Az élettel vele járó eseménye-
ken, a születéstől a halálig, mindig igye-
keztem, hogy méltóságteljesek, és szemé-
lyesek legyenek a megszólalásaim.
Együtt örülök az újszülöttek keresztelé-
sén, vagy az új házasokkal, és vigaszt
nyújtok az elhunytak hozzátartozóinak.

Szívesen tartok ismeretterjesztő be-
szélgetéseket, akár a Bibliáról, akár vallás
és a világ kapcsolatáról, és nyitott vagyok
sokféle egyéb témára is, amire igényt

tartanak. Szeretném a kereszténység er-
kölcsi-etikai tanítását minél több fiatallal
megismertetni.

Fontosnak tartom a mai világban a
közösséghez tartozás érzését erősíteni a
fiatalokban. Mielőtt a világot akarjuk
bejárni, előbb magunkban tegyünk ren-
det, és az országunkat, régiónkat ismerjük
meg. Szeretnék én is megismerkedni a
környezettel, mind az öt, hozzám tartozó
településen. Nyitott vagyok az új dolgok-
ra is, szeretnék rendszeresen újszerű mi-
séket tartani, mert a fiatalok körében ez
népszerű. Remélem az idősebb hívőkkel
is el tudom ezt fogadtatni.

Szeretném a Plébánia hivatal helyisé-
geiből kettőt összenyitni, és közösségi
teret kialakítani, hogy ott lehessen beszél-
getni, esetleg imádkozni.

Bátorítok mindenkit, nyugodtan ke-
ressenek kérdéseikkel, problémáikkal.
Elérnek a közösségi médiában is. Állítsa-
nak meg az utcán, osszák meg velem
problémáikat. Szeretnék majd az Önök
újságjában is rendszeresen megjelenni,
szólni az emberekhez. Nyitott vagyok az
újra, a jóra.  Kívánok mindenkinek min-
den jót! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Köszönöm az interjút!

Szokoly Károly

BEMUTATKOZIK VIDA ZSOLT PLÉBÁNOS

TALÁLJUK KI KÖZÖSEN, HOGY MILYEN LEGYEN
A MECSEK TÁJEGYSÉG ÉPÍTÉSZETI ARCULATA!

Emlékeznek még, milyen volt a mecseki táj egy emberöltővel ezelőtt? Elgondolkod-
tak már azon, hogy ugyan ez a tájegység hogyan fog kinézni 5-10, vagy akár 20 év
múlva? Mi lesz a régi épületekkel, azokkal a terekkel, utcákkal, ahol gyerekként ját-
szottak, ahol életre szóló barátságok köttettek és az első szerelmek szövődtek?

A Miniszterelnökség megbízásából készítendő Építészeti-Tájegységi Arculati Kézi-
könyv lehetőséget teremt arra, hogy együtt találjuk ki, milyen legyen a Mecsek építé-
szeti és arculati karaktere. A tervezett kiadvány összegyűjti és bemutatja a tájegység
jellegzetes épületeit, építészeti stílusait, a tájkaraktert formáló jellemzőket, a jövő
szempontjából példaként szolgáló új vagy felújított épületeket, építészeti értékeket.
Nemcsak a régmúlt, hanem a közelmúlt épületeinek megújítása is lehet követendő
példa!

Ahhoz, hogy olyan legyen a mecseki táj, amilyennek Ön szeretné:
Gyűjtsük össze a térséget meghatározó, annak egyediségét adó építészeti és táji érté-

keinket!
Ismerjük meg az értékekben rejlő szépséget, hogy megőrizhessük a jövő nemzedéke

számára!
Segítsük ajánlásokkal új értékek születését!
A szerzők szívesen várnak fényképeket értékesnek ítélt épületekről, építészeti részle-

tekről, terekről, utcákról, kortárs épületekről, szép felújításokról, az Ön által követen-
dőnek tartott építészeti megoldásokról a bartfaig@megerti.hu email címre.

Mühlbert-Raffai Renáta

A Baranya Megyei Kormányhiva-
tal Komlói Járási Hivatal ügysegé-
dei minden hónap első és harmadik
keddjén tartanak ügyfélfogadást:

10.00-11.00 óra között

Az idei évben az ügysegédek az aláb-
bi napokon várják az önkormányzati

hivatal épületében az ügyfeleket:

szeptember 4. és 18.

október 2. és 16.

november 6. és 20.

december 4. és 18.

dr. Hessz Gabriella s.k.
járási hivatalvezető
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A Komlói Közösségek Háza szerve-
zésében, a Közkincs program keretén
belül június 11-13. közt egy három na-
pos közösségfejlesztő képzésnek adott
otthont a szászvári Szent István Közös-
ségi Ház, melyen a környék tíz telepü-
léséről 14 szakember vett részt. Mi
képzőként érkeztünk ide az Alföldről,
életünkben először jártunk Szászváron
és arról szeretnénk egy kis élménybe-
számolót nyújtani, hogy milyenek lát-
tuk mi, a “messziről jöttek” ezt a tele-
pülést.

Jó kedéllyel érkeztünk meg vasárnap
este, mert tudtuk, hogy egy jó csapat
vár minket, mivel egy korábbi képzési
alkalmon, Mánfán már találkoztunk. A
házigazdáink, Liamna és Mesi már az
első este fantasztikus vendéglátóknak
bizonyultak. A szálláshelyünk igazán
otthonos és kényelmes volt, és az étte-
remben az étel és a kiszolgálás is első-
rendű volt. Kipróbáltuk a méltán hírne-
ves és nagyon ízletes kapucsínót is!

A képzésnek helyet adó Közösségi
Ház nagyon barátságos helynek bizo-
nyult, ráadásul a hirtelen jött kánikulá-
ban a hőmérséklet is kellemes volt oda-
bent. A tréning során az elmúlt alka-
lomhoz hasonlóan interaktív előadások-
kal és gyakorlatokkal igyekeztünk elő-
hozni és mozgósítani a résztvevők már
meglévő tapasztalatait és erősíteni a
közöttük létrejött kapcsolatokat. A ta-
lálkozás a résztvevők által behozott
program elemekkel is bővült és a ren-
delkezésre álló délutáni szabadidőnk-
ben meglátogattuk a gyönyörűen felújí-
tott várat is. Bár rövid időt tudtunk csak
ott tölteni, de azt nagyon élveztük, ki-
próbáltuk a különböző páncélokat és
kosztümöket, megcsodáltuk a gyönyörű
bútorokat és sokat bogarásztuk a régi
térkép feliratait. Esténként szívesen
sétálgattunk a nyugodt hangulatú auten-
tikus házak között, megtekintve a vár
mellől az éjszakai látképet is, élvezve a
környékbeli erdők hűsét. Reggelente a
képzésre igyekezve az iskola előtt egy
úr, aki a forgalmat irányította, kedve-
sen, ismerősként üdvözölt minket is,
csodás napot kívánt. Szokatlan volt ez a
meleg hangú megszólítás, de élveztük
és megállapítottuk, hogy milyen sokat
jelent ez az idelátogató idegeneknek.
Egy-két barátságos mondat tényleg
semmibe sem kerül, ami ismerősnek,
ismeretlennek egyaránt jól esik.

Egyik leginkább rendhagyó és leg-
maradandóbb élményünk a szentjános
bogarakhoz fűződik. Már az első este is
feltűnt a szállásunknál egy ilyen kis
világító csodalény, és a képzés plakát-
készítési feladatához is ez adta szá-
munkra az ihletet. Ugyanakkor a szász-
váriak közül senki nem biztatott minket
azzal, hogy látni fogunk még több ilyen
kedves kis lámpásként fénylő bogarat,
de azért esti sétánkra eljöttek velünk. Itt
valódi meglepetésként, sőt életre szóló
élményként ért bennünket az, hogy nem
hogy eggyel vagy néhánnyal, hanem
hihetetlen mennyiségű repkedő és vilá-
gító szentjánosbogárral találkoztunk az

erdei ösvényen. Soha nem fogjuk elfe-
lejteni ezt a lenyűgöző élményt, mintha
tündérek keringőztek volna csillogva-
világítva a sötét erdőben!

Szászvárra szívesen visszajövünk
máskor is, szívesen megmutatjuk a csa-
ládunknak, barátainknak, hogy milyen
szép is ez a hely és milyen kedves ven-
déglátók az itteni emberek.

Köszönjük házigazdáinknak a velünk
való törődést, a szervezést, az önkor-
mányzatnak a vendéglátást és a képzés
résztvevőinek is az aktív részvételt!

Korom Annamária
és Fabulya Edit

SZÁSZVÁR CSODÁI
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Szászvárra látogatott a Baranya Megyei Közgyűlés
nemrégiben megválasztott, új elnöke; Madaras Zol-
tán. Dunai Péter polgármesterrel megnézték a jelen-
leg is folyó építkezéseket, eközben néhány kérdéssel
fordultunk hozzá:

Elnök Úr, köszöntjük Szászváron! Már végignéztünk
néhány jelenleg is futó építkezést. Mit tapasztalt, mi
az első benyomása?
Köszönöm a lehetőséget és meghívást a Polgármester
Úrnak, hogy eljöhettünk Szászvárra. El kell monda-
nom, hogy Baranya megyeiként az itt futó 122 pályá-
zatban Szászvár kiemelkedő munkát végez, hiszen
teljesítményében és előrehaladásában nagyon jól áll a
többi pályázóhoz képest. Nem kell messzire men-
nünk, vannak a közelben olyan települések a környé-
ken, akik még csak a tervezésnél járnak, vagy éppen
még csak a közbeszerzést bonyolítják, míg itt már
arról beszélünk a Polgármester Úrral, hogy mikor
fogjuk átadni, mik a lehetőségek és úgy gondolom, hogy a következő találkozásunkkor már nem is erről kell majd beszélnünk, ha-
nem arról, hogy hova tovább?
Van egyfajta régiós szerepe, terve a megyének Szászvárral kapcsolatosan?
Én úgy gondolom, hogy mindenkinek fel kell mérni azt, hogy milyen lehetőségei vannak, hiszen Szászvárban nagy potenciál van.
Ehhez kell ez a polgármesteri szemlélet, ami Péterben megvan; látom azt, hogy azok a tervek, amiket ő elmesélt, például, hogy várja
a Modern Falvak Program nyújtotta lehetőségeket, ezzel mindenképp vezető szerephez fog jutni Szászvár.

Köszönjük Madaras Zoltán Úrnak, hogy ellátogatott hozzánk és megosztotta velünk gondolatait!

(A Szászvár TV riportjának leirata)

Szászvárra látogatott Madaras Zoltán

Reneszánsz nap a várban
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HUNGARIKUM
PÁLYÁZAT

Szászvár Nagyközség Önkormányzata a
Földművelésügyi Minisztérium 2018.évi ,
a nemzeti értékek és hungarikumok gyűj-
tésének, népszerűsítésének, megismerte-
tésének, megőrzésének és gondozásának
támogatására kiírt pályázati felhívására
benyújtott, „Értékeink a Kiss György
Emlékév tükrében” című, HUNG-
2018/5025 azonosító számú pályázatán
1 millió forintot nyert.. Kiemelten fontos
ez a jövő évre tekintve, hiszen az egész
pályázat a méltatlanul elfeledett Kiss
György szobrászművészünk halálának
100. évfordulója alkalmából történő ren-
dezvények illetve kiállítások költségeit
fogja fedezni. Fontos év lesz 2019 az
emléke szempontjából, ezért több nagy-
szabású terveink vannak, tulajdonképpen
az egész jövő év róla fog szólni. Állandó
kiállításokat és több, hozzá kapcsolódó
rendezvény szerepel a terveink között.

Kiss György minden szobra elkészült, és a
helyén állt. A királyok és vezérek az Ország-
házban, a négy apród a a pompás lépcső
feljáróban. Nagy Lajos és Telegdi Csanád
márvány alakjai az Esztergomi Bazilika
főbejáratánál. A Pécsi Nemzeti Színház tete-
jéről a Géniusz nézett szét., a főhomlokzat-
ról a magyar zene és színház megteremtői
Erkel Ferenc, Csiky Gergely, Szigligeti Ede,
az oldalhomlokzaton a Szózat költője, és
Kisfaludy Károly tekintettek az ünneplőkre.
Ekkoriban készíti a Trefort ágoston és Arany
János márvány mellszobrát, és II. Rákóczi
Ferenc szobrát amin Cinka Pannával együtt
látható. Megnyeri a Berzsenyi Dániel érc-
szobrára kiírt pályázatot.

Öt éve érkezet haza Berlinből, de ezen idő
alatt tíz évet öregedett. A határidők szorítá-
sa, a bizonyítási vágy, a temérdek elnyert
megbízás teljesítése megviselte. Pihenésre,
nyugalomra vágyott.  Münchenben felsze-
dett akadémista stílusa meghaladottá vált,
modernebb idők közeledtek, Párizs hatása
erősödött.

1894-ben kezdte el építeni szászvári nya-
ralóját. Bátyjával közösen építették. Egy-
szer, amikor itthon járt, nagyapja féltett cif-
raszűrében állt fényképezőgép elé. Később
ezen a lapon írt haza többször is levelet.
Szokása lett, hogy alkotásai fotójának hát-
lapján írt haza levelezőlapot. Két évig alig
hallatott magáról, pihent, sokszor a Rózsa-
domb lábánál. Reggelente hosszú sétákat tett
a csöpögőre, az András gödre felé. Esténként
a plébánián tarokkoztak a plébánossal és
barátokkal.

Budapesti műtermében Károly fia kedvet
kapott a szobrászathoz, amiért felesége igen-
csak haragra gerjedt. A művész megrendelés
hiányában kedvenc vallásos témáit alkotta
meg. A „Júdás csókkal árulsz el engem” c.
szobrát is a Nemzeti Galéria vásárolta meg,
mint oly sok más alkotását.

Az új évszázadban a Zsolnay gyár
pirogránit épületkerámiáinak tervezőjeként
tűnik fel Kiss György. Majd Zichy püspök
egy nagy feszületre ad megbízást, Mária-
gyűdre. Ebből további két példányt is öntet-
nek, a pécsi Havi-hegyre, és a másikat pedig
Szászvárnak ajándékozza.

Ebben az időben kapta meg a pápai kitün-
tetését, amire még Dulanszky püspök ter-
jesztette fel. A Vatikán meghozta döntését,
és „ Pro Ecclesia et Pontifice” kitüntetést
adományozott Kiss Györgynek. Ezzel
„nagypápai” előnévre lett jogosult, és lovagi
címet kapott. De ezeket soha nem használta.

Az új esztergomi érsek Esztergomba hí-
vatta, új megbízások vártak rá. Régi szent-
szobrokat kellett pótolnia, mert a korábbiak
erodálódtak. Megbízást kapott Patrona Hun-
gariae, és Ecce Homo című szobrai elkészí-
tésére.

Régóta tervezett vágyuk válik valóra, ami-
kor Zuglóban műterem villát épít a Kiss
család. Veres Pálné szobrán fiával együtt
dolgoznak, amikor levelet kap arról, hogy
életének patrónusa, Troll Ferenc visszaadta
lelkét az Úrnak. Kiss György is most először
szembesül 53 évének súlyával. Talán ezért is
kéri bátyját, hogy küldjön a villájuk kertjébe
mecseki szederbokrot, a Csöpögő vagy az
András-gödre tájékáról, hogy a gyökereit,
származását sose felejtse el.

1906-ban készíti el a Széchenyi tér köze-
pén álló Szentháromság-szobrot. Az oldalát
bronz reliefek díszítik.

Kiss György ekkoriban sokat pihen, keve-
set alkot, inkább fia tehetségében gyönyör-
ködik. Károly önálló, nagy formátumú mű-
vésznek ígérkezik, kritikusai szerint többre
hivatott, mint közismert apja. Aztán az esz-
tergomi érsek újra magához hívatja, és szob-
rokat, oltárokat rendel tőle. A három kassai
vértanú szobrát rendelte a középső oltárra.
Az első mintát egyből elfogadták, így apa és
fia Esztergomba utazott, és nekikezdtek a
márványszobornak. Kiss György letette ad-
dig elhagyhatatlan szivarját, mert torkát
fájlalta, de hamar túltette magát az átmeneti-
nek gondolt betegségen. A szobor elkészült,
hatalmas sikert aratott. Ezután a politikai
helyzet miatt, már egyre kevesebb pénz ju-
tott művészetre, a hadügyi kiadások kerültek
előtérbe.

Sokat tartózkodott Szászváron. A templom
részére elkészítette Szent Anna oltárképét,
ami gipszből készült. A szarajevói merénylet
következtében a politika felkorbácsolta a
tömegeket, a háború előszele dermesztette
Kiss György szívét, fiait féltette. Meghal
bátyja, temetésére hazautazik. Körbejárja az
ismerős helyeket. Ősszel behívják fiait kato-
nának. Kérelmeket ír fiai felmentésére, de
választ sosem kap. Munkát nem kap, sokat
olvas, őrlődik. Aztán nekilát és elkészíti
imádkozó honvéd c. alkotását. Ez már más
mű, mint az eddigiek. Semmi pátosz, semmi
vallási tartalom, csak az apai fohász. A sors
mégis mást rendelt, Kiss György már korán
ráérzett a tragédiára, amely bekövetkezett,
Károly fia fejlövést kapott, és azonnal meg-
halt az orosz fronton. György fia az olasz
fronton sebesülten fogságba esett, de élt.

Kiss György néha-néha nekiállt dogozni.
Már évek óta dúlt a kegyetlen harc, minden-
ki a békéért imádkozott. Készült egy relief,
amit Béke reliefként említenek a kiadvány-
ok. A megfáradt idős művész Szászvárra
utazik pihenni, de a torka már folyamatosan
fáj. Sokat sétál a Mecsekben. Esténként kár-
tyáznak a plébánián. Aztán megrendelést
kap egy elesett fiatalember gazdag családjá-
tól egy emlékműre. Lendülettel kezd a kom-
pozíciónak. Saját fájdalmát is beleadja az
alkotásba.

Betegsége egyre jobban eluralkodott. Egy-
re kevesebbet dolgozott, élete alkonyán a
„Halott honvéd”c. szobrát készítette el. Az-
után kitakarította a műtermét, szerszámait
szépen rendbe rakta, tudta, hogy utána már
nem fog azokkal senki sem dolgozni.

Már nem tudott beszélni, egy papírlapra
írta mondandóját családjának. Madáchot
olvasott. Elmondatta magának a híreket,
eseményeket. A Tanácsköztársaságot, a
kommunistákat, az utca eseményeit. Fájdal-
maira egyre több gyógyszert adott neki a
felesége, végig az ágya mellett ült.

1919.április 29-én a szászvári parasztgye-
rekből lett nemzetközi hírű szobrászművész
budapesti otthonában elhunyt.

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.)
3. rész
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2018. 05. 03. Pécsett vezetői tréningen
vettem részt. 2018.05.18. Részt vettünk a
küldöttekkel a Mozgáskorlátozottak
B.M.E. Küldöttgyűlésén, Pécsett, utána
vezetőségi ülést tartottunk, ahol össze-
geztük a májusig történt eseményeket és
megbeszéltük a következő teendőket.
2018.06.15. Pihenés Magyarhertelenden.
Szuper volt. 2018.05.26. A Fogyatékkal
élők III. Para fesztiválján, melyet a 40
éves jubileum alkalmából szerveztek
Pécsváradon, kulturális műsorral össze-
kötve. Mi külön busszal, 43-an vettünk
részt. 2018.06.23. A Dél-Bács-Kiskun
Megyei Egyesület Bajai Csoportjának
meghívására, Esélyegyenlőségi Napon
vettünk részt 39 fővel, Érsekcsanád, Sza-
badidőparkban. A kedves fogadtatás
után, mi is átadtuk ajándékainkat: Sza-
káll István elnök úrnak és a Bajai cso-
portvezetőnek, Sümegi Lajosné, Évinek,
akik mindent megtettek, hogy mi jól
érezzük magunkat. Köszönjük! Külön
köszönjük Dunai Péter polgármester
úrnak és Mühlbert-Raffai Renáta alpol-
gármester asszonynak az ajándék dobo-
zokat és a szóróanyagot Szászvárról,
melyet vendéglátóinknak átadtunk. Na-
gyon tetszett és nagyon örültek neki! Én
büszkén adtam át Adri munkáit, mert
Szászvárról szólt, szépek, ízlésesek, mu-
tatósak. Külön pavilonban volt állapot-
felmérés is. Színvonalas műsort láttunk,
közben szólt a zene. Közösen táncoltunk,
énekeltünk, majd egy szépen megterített
asztalnál felszolgálták a bográcsban főtt
finom ebédet. Mindenkinek nagyon íz-
lett. A rendezvény hangulatos, szép he-
lyen volt, ahol találkozhattunk régi és új
sorstársakkal. Búcsúzáskor elénekeltük
Demjén: Honfoglalását. A hangulat fan-
tasztikus volt. Nagyon jól éreztük ma-

gunkat. Köszönjük ezt a szép napot. Fe-
lejthetetlen emlékekkel gazdagodtunk.
Mi is visszahívtuk a csoportot a
2018.08.11-én megrendezett szászvári
Falunapra egy közös főzésre.
2018.06.27. Ismét a Szigetvári Gyógy-
fürdőben töltöttünk el egy szép napot.
Szép környezetben, gyógyító vízben,
finom ebéddel, na és az elmaradhatatlan
közös vízi tornával. Beteglátogatóban
jártunk Mágocson, mert kedves emberek-
kel ta lá lkozni mindig öröm!
Mozgáskorlátozotti vezetői tréningen
vettem részt 2018.07.03. Pécsett, a
B.M.E. Kp-i irodában. A szakmai meg-
beszélés nagyon hasznos volt.2018.07
09. Mozgáskorlátozotti Fogadó óra után,
vezetőségi ülést tartottunk a Főtér Kávé-
zóban, ahol megbeszéltük az aktuális
feladatokat. Köszönöm a munkátokat.
Számítok rátok a jövőben is! 2018.07.12.
Egy szép napot töltöttünk el Veszprém-
ben, a Kittenberger Kálmán, ZOO, Állat-
kert & Vadasparkban. A sok séta után
kicsit fáradtan érkeztünk meg Litér, Hét-

vezér Étterembe, ahol
előzetes megbeszélés
után, szépen megterített
asztalokkal vártak ben-
nünket egy közös ebéd-
re. Hazafelé megálltunk
a Balatonnál, Siófok,
Aranyparton. Élmé-
nyekben gazdag, tartal-
mas, szép nap volt.
Jól éreztük magunkat.
2018.07.21. Részt vet-
tünk a "Mozogj egy
életen át" Sportnapon,
Pécsett, a Gesztenyési
Közösségi Házban, 50
fővel. Mindenkinek a
darts és a csocsó tetszett
a legjobban. A zenés

torna szuper volt. Ismét egy vidám, szép
nap együtt. Mindenkinek gratulálok. Kö-
szönjük az emléklapot. Hazafelé séta a
Pécsbányai, ezeréves szelídgesztenyefa
mellett. Nagyon tetszett. 2018.07.26.
Igalban, a gyógyfürdőben töltöttünk el
egy vidám, szép napot. Nagyon jól érez-
tük magunkat. 2018.08.11. a falunapi
rendezvényen főztünk, melyre a bajai
csoportot is meghívtuk.
Tervezünk még fürdést, többször is, vala-
mint egy szép kirándulást, továbbá ké-
szülünk az év végi kulturális rendezvé-
nyünkre. Ezekről később beszámolunk.
Dióhéjban ennyit rólunk. Köszönjük!

Bécziné H. Ilona, csoportvezető

Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári Csoportja

Anyakönyvi hírek
2018.05.25 – 2018.08.15

SZÜLETÉS:
MATICS BIANKA VIKTÓRIA
BUDAI BIANKA
IMRŐ BENJÁMIN

HALÁLOZÁS:
VARGA LÁSZLÓ
JAUCH JAKAB
WIEDER JÓZSEF
BAKÓ JÓZSEF
POTYONDI JÓZSEF
TÓTH JÓZSEF
PLESZ JÓZSEF

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

KÓTA ERZSÉBET + IMRŐ ZOLTÁN
LŐBL ESZTER + PINTÉR GÁBOR
SZOKOLY GABRIELLA + VARGA
DÁVID
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Voltak, az örök morgolódók, akik már
azt is nehezen viselték, hogy egy szlogen
szerepelt az idei falunap plakátján. Ez, a
már közismert mondat mindenki számára
közérthető. És, hogy kiket bánt? Azokat,
akik nem ismerik el, nehezen fogadják el,
hogy bizony látványos változások történ-
tek az elmúlt évek alatt a községben. Le-
hetne több is, szebb is, jobb is? Hát per-
sze…De ennek, az ez évi falunapnak ez
lett a neve.

A szervezők a szokásos dilemmákkal,
aggódással várták a kitűzött napot…( két
éve már, hogy nem az országos ünneppel
azonos napra szervezzük a helyi Új Ke-
nyér Ünnepét. Bizonyítja a döntés helyes-
ségét, hogy többen jelezték, hogy azon a
napon nem tudtak volna eljönni) …A
szervezők azért aggódtak, ha túl jó idő
lesz (lásd: meleg), akkor mindenki in-
kább a vízpartot választja, ha bejön egy
jó kis felhőszakadás, akkor „B” terv kell,
fedett helyre kell vonulni. A legtöbb ter-
vezett program olyankor befuccsol. De ne
feszítsük tovább a húrt, jól imádkoztak,
szépen összejöttünk, a csúcsidőben több,
mint 300-an. Hogy ez sok-e, vagy kevés,
vagy, hogy voltak már ennél többen is?
Ez akár igaz is lehet, de mindenki tudja,
egyre nehezebb megmozgatni az embere-
ket, és más rendezvények is csábítják az
embereket.

Az jól látszik, az elmúlt évek nagyobb
rendezvényei alapján, hogy a mai világ-
ban nem nagyon szabad 5-6 órás progra-
mot elővezetni egy hasonló rendezvé-
nyen, mert az elején kevesen lesznek, a
végére pedig elfogyhat a türelem. Inkább
tömörebb, színvonalasabb, érdekesebb
műsorokra kellene talán szerveződni?...
Persze könnyű kívülről belebeszélni, és
nem lehet egyszerű összehozni egy ilyen
eseményt ( hála és köszönet a szervezők-
nek!) …Így az elején a színvonalas gyer-
mekműsorokon néhány kicsi volt csak
jelen, órák elteltével az estét pedig csak a
„Mákvirág” kezdte el megmenteni.

Előttük a „zenetanárúr” kisegyüttese
már üde színfolt volt, a mákvirágosok
pedig azt hozták, amit az őket ismerők el
is vártak tőlük. Világszínvonalat! Mivel
nem vagyunk annyira vájtfülűek, hogy
ismernénk a tényleges világszínvonalat,
hát még egyszer le merem írni: ez fan-
tasztikus szép zene volt.  Az énekes haj-
lékony, sima, pontos hangja fenségesen
épült össze a gitáros partnere rezzenései-
vel. Szerényen, szimpatikusan zenéltek,
ezen az sem változtatott, hogy időközben
négyen lettek a színpadon. A közben ér-
kezők nem is tettek annyit hozzá az él-

ményhez, hogy oda kellett volna figyelni
rájuk. Alig tudták befejezni az utolsó
dalukat, amikor már pukkantak az első
rakéták.

Jó néhány évvel ezelőtt, az utolsó sör-
fesztiválokon láttam utoljára ilyen szín-
vonalas, tartalmas, minőségi tűzijátékot!
(megtudtam, a cég ugyanaz, mint akkor).
Már a felénél elkezdtem aggódni az éves
költségvetés egyenlege miatt, már akkor
drágának (túl jónak) kezdtem találni. A
dramaturgiát jól felépítették: mintegy a
felénél egyszer megszakadt a fény és
hang, aztán, amikor már csomagolni kez-
dett a tömeg, jött a mégannyi ráadás. A
hálás közönség lihegve nyelte az újabb
látványosságokat. Az egyik legjobb kriti-
ka a szervezők felé, hogy a végén a kö-
zönség kilencven százaléka átlag tíz,
uszkve tizenöt percig masszírozta egymás
nyakát. mert olyan hosszú volt az elké-
pesztő műsor, hogy bizony lemereved-
tünk! Na ugye! Jó szászvárinak lenni!

Masszírozás közben a székelykaputól
zengzetes rézfúvós hangok csaptak fel, de
atyaég! Diszkó stílusban! Annyira jól
szólt, hogy a háromszáz tűznézőből sze-
rintem 5 nem indult hazafelé, hanem
usgyí! Irány a hangok forrása. Hát ez a
Band of Street fenomenális! Ekkora bulit
rég láttam! Miután a zenekar becsalta a
népet a színpad elejbe, ott táncolt a falu
apraja-nagyja!  A zseniális frontember
laza szpíkje ült, és talált. A zseniális
trombitapáros mexikói fénnyel ragyogtat-
ta a futamokat, a tuba megbízhatóan és
szakadatlanul puffogott, a szaxisoknak
hiányzott egy kis hangosítás, de ez ugye
arról szól, hogy akusztikus! A dobosok
mindennek megadták az alapot, a ritmust,
az erőt. Nagggyon jó volt!

Nem volt hálás feladat ezek után foly-
tatni a bulit a színpadon, de a zenekar
hajnalig szórakoztatta a táncolni vágyó-
kat.

Még pár szó a vacsoráról is. Minden
tiszteletem az ötvenfőnyi civil főzőcské-
zőé, de sajnáltam őket ebben a nagy me-
legben. Évek óta sokan dolgoznak min-
den ilyen alkalmon, hogy megmutassák
tudományukat, és jóllakassanak egy cso-
mó embert. Csak hálásak lehetünk érte.

Újításként megjelent a Főtér Kávézó is
grill ételekkel, nem várt hatalmas siker-
rel. Az igazi hősök a parázs mellett álltak
egész délután és este.

Köszönet mindenkinek, aki bármit is
tett a falunap sikeréért!

szk.

FALUNAP 2018
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Szászvár Nagyközség Önkormányzata az
idei évben is meghirdette a már hagyo-
mányosnak mondható nyári napközis
táboroztatást a település gyermekei és a
településen nyaraló iskolás korú ifjak

számára. Idén rendhagyó módon 6 hetes
tábort szerveztünk, amelynek megvalósí-
tásához segítségünkre volt a BM-17-0086
„Egységben az erő” Bűnmegelőzési pá-
lyázat, illetve EFOP-3.3.2-16-2016-
00173 Az Innovatív Köznevelésért című
projekt. A tábor július 2-tól augusztus 10-
ig tartott, 6 héten keresztül. Az első két
hét bentlakásos volt, a pályázat lehetővé
tette részünkre ezt, illetve azt is, hogy ne
csak helyi illetőségű iskolásokat fogad-
junk, hanem a vidékről érkezőket is. Eb-
ben a 2 hétben igazi tábori “feeling”-jük
volt a srácoknak, bőrönddel érkeztek,
melyben egy hétre való öltözet és egyéb
kényelmi felszerelés lapult. A Főtér Ká-
vézó és Étterem panziójában aludtunk és
étkeztünk, a délutánokat kirándulással,
játékkal és ha nagyon aktív volt a na-

punk, akkor pihenéssel töltöttük. Fontos
megemlíteni azt, hogy a bentlakás sem-
milyen költséggel nem járt a szülők felé.
A tábor ideje alatt próbáltunk olyan prog-
ramokat, foglalkozásokat kialakítani,
amelyek mind a gyerekek, mind a pályá-
zat igényeinek megfeleltek. Játékosan
tanultunk, sokat kreatívkodtunk, minden
héten kirándultunk és a hőségriadó miatt
többet strandoltunk, mint előre terveztük,
-bár ezt gondolom egy gyerek sem kifo-
gásolta- . Volt könyv hajtogatás, kincske-
resés, pingpongozás, szabadtéri játék és a
helyi egyesületek is bemutatkoztak egy-

egy foglalkozás erejéig. Minden hét csü-
törtökén süteményt sütöttek, amit aznap,
és ha maradt belőle, másnap a strandon is
szívesen fogyasztottak. Egyenpólót is
készítettek ,mindenki saját maga batikol-
hatta a pólóját Adrienn kolléganőnk koor-
dinálásával. Figyeltünk arra is, hogy a
résztvevők minden nap egy-egy kis apró
tárggyal térjenek haza, hol egy kézzel
készített mesefigurával, hol egy kézle-
nyomatos csempével, hol egy fotóval,
amelyet reményeink szerint a szülők is
örömmel fogadtak és tettek el szép em-
lékként. Nagy élmény volt mikor a Rex
K-9 kutyaiskola bemutatót tartott az if-
jaknak és kipróbálhatták a tűzoltó, rendőr
és polgárőr autókat is. Az előző évekhez
hasonlóan most is számíthattunk a telepü-
lésen működő aktív civil szervezetek,
egyesületek segítségére a kirándulások és

a különböző foglalkoztatások lebonyolítá-
sában. A támogatásokat ezúton is köszön-
jük nekik, és köszönjük a szülőknek,
nagyszülőknek a bizalmat, hogy ezen a
nyáron is ránk bízták gyermekeiket, fél-
tett kincseiket.

Találkozunk jövőre is!
Mechentel Liamna

Szent István Közösségi Ház

Bentlakásos és napközis tábor a szászvári gyerekeknek
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Egyesületünk továbbra is nagyon aktív,
egyre népszerűbben programjaink. Az
elmúlt években futással kezdtük, aztán
jöttek a bringaversenyek, majd a túrázásba
is belekóstoltunk. Néhány év alatt sokat
tanultunk és fejlődtünk. Régi vágyunk
volt, hogy táboroztassunk! A tavalyi évben
már volt egy táborunk, amely próbatétel
volt számunkra - vajon tudunk-e a gyerme-
keknek aktív, hasznos és egyben vidám
napokat adni? Sikerült! Sportoltak, tanul-
tak és versenyeztek a természetben. Ez
volt a cél!

Az idei évben már magasabbra került a
léc, magabiztosabbak lettünk és egy igazi
sátortábort hoztunk létre a srácok segítsé-
gével. „Ottalvósat”, szülők nélkül!

A tábort a korábban meghirdetett infor-
mációkkal ellentétben ingyenesen tudtuk
megvalósítani a „Központban az iskola
Györén” című EFOP—1.3.9-17-2017-
00023 pályázat részeként, együttműködő
partnerségben.

Az első nap az olimpiáé volt. Atlétikai
versenyszámokból válogattunk. A srácok a
nagy meleg ellenére derekasan végig spor-
tolták a délelőttöt, remek eredmények szü-
lettek. Délután strand következett, hogy
felfrissüljünk. Nem csak fürdőzés, hanem
úszóversenyek, váltóversenyek is zajlottak.
A napot a Katica cukiban zártuk, meglepe-
tés tortázással és fagyival. Megérdemelték,
mert egész nap derekasan küzdöttek!

Második napon mindenki biciklivel és
csomagokkal felszerelkezve érkezett a
sportpályára, indulásra készen Magyareg-
regyre, a Kadarka kulcsos házhoz, ahol
tábort vertünk. Ebéd előtt a srácok közösen
kiépítették a tábort: fát gyűjtöttek a tábor-
tűzhöz, vizet hordtak a forrásból mosako-
dáshoz és az ebéd készítésében is segéd-
keztek. Az ételt Havasiné Szokoly Zsuzsa
segítségével készítették el a gyerekek,
bográcsban. Ezúton is köszönjük Zsuzsá-
nak a felajánlást és a közreműködést!

Ebéd után barátunk és tagunk, Keresztes-
Nagy József színes előadását hallgathattuk
és nézhettük meg. Gyönyörű, saját fotók-

kal illusztrált vetítést mutatott be nekünk.
(József saját beszámolója alább olvasható)

Közben az eső is eleredt, de ez a táborla-
kókat nem zavarta. Következett a legizgal-
masabb program, a sátorállítás. Miután
álltak a sátrak, mindenki beköltözött, ott-
honosan berendezkedett. A nagyobbak
meggyújtották a tábortüzet, ami aztán már
végig őrizte a táborlakókat. Lassan este lett
és mindenkiből előjött a kisördög. Volt
diszkó sátor, csajos sátor és a nagyok éj-
szakába nyúlóan sztorizgattak, vihorász-
tak. Éjjel 22 óra felé pedig elindultunk
Máré várához, ahol néhány percre megcso-
dálhattuk a különleges „vérholdat”.

Harmadik, talán a legmocorgósabb nap:
frissítő tornával indítottunk háromnegyed
nyolckor. A lányok feltálalták a változatos
reggelit, amihez Hreschkó Zsuzsi nagyon
finom teát készített. Reggeli után megint
eső, amire már ügyet sem vetettünk, majd
túraverseny következett. A csapatoknak
meghatározott útvonalon kellett keresni az
ellenőrző pontokat, ahol kérdések és izgal-
mas feladatok vártak rájuk.

Négy csapatunk alakult még az első na-
pon: a Túrakirályok, a Legendary Team, a
Kékbálnák és a Sólymok. Az ebéd időköz-
ben elkészült a tábortűznél, Berki Zsuzsa,
Krájerné Dévai Timi és Orsós Feri jóvoltá-
ból, aztán a pihenő alatt Deák Attila bará-
tunk a természetben tartott interaktív tan-
órát gombákról, védett növényekről, álla-
tokról, mindezt gazdagon illusztrálva.
Újabb frissítő zápor, aztán napsütés, így
délután az egregyi Erdei strandra is lemen-
tünk néhányan. Közben Vidák Sanyi és
Orsós Feri segítségével mindenki túrabotot
készíthetett magának. Sanyi megmutatta,
hogy kell faragni mintákat a botra, majd
ezután ki is égették őket. A srácok örültek
a saját botjaiknak. A csendes pihenő alatt
összeadtuk a csapatok pontjait és döntöt-
tünk, majd ünnepélyes díjátadó követke-
zett, apró ajándékokkal. Gyorsan lement a
nap, az éjszakai nyílt túránk, a Holdvilág
túra közeledett. Persze nem is kérdés, hogy
mindenki fejlámpát húzott, és saját túra-

botjával sorakozott fel. Vendégek is érkez-
tek szép számmal, sok szülő is eljött. Újra
megtelt élettel a kis völgy és korom sötét-
ben elindult a 11 km-es túra. Nehéz terep
várt ránk a sötétben, de a srácaink helytáll-
tak végig az úton. Ötórányi séta után kissé
csüggedten, de mindenki a saját lábán ért a
táborba éjjel kettő körül. Nagy futóink
természetesen a célba is sprinttel érkeztek.
Egy kis pihenő és sztorizgatás a tábortűz-
nél, majd lassan mindenki csendben el-
aludt. Mint kiderült, a táborban is izgalmas
volt a helyzet, végig volt egy rókánk, aki
nem félt az emberektől. Ja, és a kutyáinktól
sem, akik annyira elfáradtak a nap folya-
mán, hogy túrázni már nem tudtak elmen-
ni, mert elaludtak estére, így a táborban
maradtak. Margit és Zsuzsi elmondták a
rókának, hogy mindjárt megérkeznek irtó
veszélyes táborozóink, a gyerekek, mire a
róka hanyatt-homlok elmenekült.

Vasárnap reggel nem volt torna, „húztuk
a lóbőrt”, amíg csak lehetett. Ébredés és
reggeli után a szomorú sátorbontás követ-
kezett. A srácok mindent rendben hagytak
maguk után és az épületet is derekasan
kitakarították.

Köszönjük segítőinknek ezt a feledhetet-
len 3 (és fél) napot: Berki Lacinak, Berki
Zsuzsának, Vidák Sanyinak, Vidák Krisz-
tinek, Vidák Margitnak, Jung Mártinak,
Hreschkó Zsuzsinak, Orsós Ferinek, Blé-
zer Blankának, Szívós Laurának, Krájerné
Dévai Timinek, Havasiné Szokoly Zsuzsá-
nak, Keresztes-Nagy Józsefnek, Deák Atti-
lának.

Akik „rettenthetetlenül” vigyáztak ránk:
Kormi és Hópihe.

A végszó legyen egy, a táborban többször
hallott idézet:

„Jövőre is lesz tábor? Lehetne egy hetes,
vagy inkább tíz napos! Annyira jó, nem
akarunk hazamenni!”

Természetesen lesz, mert ez a legjobb
buli! Még nekünk is! Imádtuk! Köszönjük
Nektek, gyerekek!

Hang Csaba táborvezető

SZÁSZVÁRI MOCORGÓK - ÚJABB MÉRFÖLDKŐ!
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Megkértük a táborlakókat, hogy fo-
galmazzák meg tapasztalataikat a tábor-
ról, álljanak itt e sorok:

Keresztes-Nagy József, szászvári
származású tagunk beszámolója:

A szervezők invitálására – miszerint
virágfotókkal illusztrálva tartsak egy
vetítéssel egybekötött ismertetőt a tábor
résztvevőinek – nem kis izgalommal
kezdtem a feladathoz. Miután tisztáztuk
a várható létszámot, illetve a gyerek
csapat összetételét, nagy izgalommal
láttam neki a fotók kiválasztásának. Itt
szembesültem is rögtön azzal a kérdés-
sel, hogy a rengeteg virágfotó közül
melyek lehetnek a tábor lakóinak érde-
kesek, egyáltalán hány fotó az, ami még
leköti a figyelmet. Úgy döntöttem, hogy
a beszámolót kiegészítem állatokról
készült képekkel, beszélek a túrázás
szépségeiről, a tapasztalataimról, a
geoládázásról, stb. De azért a fő téma
mégis csak a virágok megismertetése
maradt. Mind az állatok, mind a virágok
összeállításánál figyeltem arra, hogy
először a gyerekek által ismert fotókat
vetítsünk, később kerültek sorra az álta-
lam fontosnak, érdekesnek tartott dol-
gok.

Azt gondolom, nem okoztam csaló-
dást, ebben közrejátszott egyrészt az,
hogy a felnőttek is résztvevői voltak a
programnak, másrészt az időjárás esősre
fordult, így a gyerekeknek volt türelme
végighallgatni, ami nagyon jól esett. Így
utólag is köszönöm a meghívást, öröm
volt ezen a napon Veletek, a Várvölgy-
ben tölteni a szabadidőmet.

Üdvözlettel: Keresztes-Nagy József,
vagy, ahogy a bélyegzésnél kiderült
többeteknek: Keke

Juhász Gergő Koppány véleménye:
Az egész Mocorgós Tábor tetszett. Jó
volt a sátorozás. Remélem máskor is
lesz ilyen tábor! Izgalmas volt lebicik-
lizni Magyaregregyig, nem fáradtam el.
Az esti túra tetszett, csak fárasztó volt.
A kilátónál láttunk egy mogyorós pelét!

Rónai Patrik sorai:
Nagyon jó volt a mocorgó tábor! Na-

gyon tetszett, hogy biciklivel mentünk
Egregyre! Szuper volt a sátorozás, a
tábortűz, a közös főzések, strandolás és
a sátorban a disco! Az éjszakai túra is
nagyon tetszet csak kicsit fárasztó volt!
Remélem jövőre is lesz ilyen tábor!!!
Köszönöm az élményeket!!!

Hauschl Dominik gondolatai:
Az egész Mocorgós Tábor tetszett. A

tábor első napján, ami-
kor atlétikai feladatok
voltak, nagyon elfárad-
tam, de nagyon jó volt.
A sátrazás a kulcsos
háznál nagyon izgalmas
volt. Az éjszakai túra a
csaláncsípéseken kívül
nagyon jó volt. Remé-
lem jövőre is lesz Mo-
corgós Tábor! Amióta
itthon vagyok, csak
unatkozok.

Stier Eszti így fogal-
maz:

Nagyon tetszett a tábor. Új barátokat
szereztem, akikkel remélem máskor is
fogok találkozni. Sokat sportoltunk,
kirándultunk. Nagyon tetszett, hogy
sátorban aludtunk. Strandon is voltunk
kétszer. Máskor is szeretnék menni a
Mocorgó táborba, ha lesz! Nagyon jól
éreztem magam!

Somogyi Vivien beszámolója:
Nevem Somogyi Vivien. Tíz éves

vagyok, Szászváron lakom.
Idén csatlakoztam a Szászvári Mocor-

gók Szabadidő Egyesülethez, és idén
voltam először Mocorgó táborban is. A

tábor nagyon tetszett! Rengeteget kirán-
dultunk, sportoltunk és voltunk kettő-
ször strandon is.

A legtöbb időt az erdőben töltöttük.
Bicikliztünk, futottunk, túráztunk és
nagyon sokat játszottunk.

Nekem a legjobban az erdei túraver-
seny tetszett és a váltó futás.

A rajzomat is a túra versenyről készí-
tettem.

Örülök, hogy jelentkeztem a Mocorgó
táborba. Jövőre is fogok menni, és a
kishúgom is jönni fog velem.

A beszámolót összeállította:
Vidák Margit

Tisztelt Lakosság!

Már ott tartunk, hogy simán átlapozzuk azokat az oldalakat, ahol valaki valamire
adományt kér. Sok ilyen oldal van, és nincs azaz esendő élethelyzetben levő ember, aki-
nél ne lehetne még esendőbbet kitenni, akin csak megesik az emberek szíve, és kül-
denek részére pénzt. Már a sokadik átejtés után vagyunk, kérget növesztünk a szívünk-
re, semminek nem hiszünk.

De a világhálóról visszatekintve a kis közösségünkre, nem látunk-e magunk körül
olyan embertársunkat, aki segítségre szorul? Nem like-vadász, nem átejtő-pénzgyűjtő,
csak elesett ember. Olyan, akit naponta látunk, amint kukákban guberál, mosdatlan
szaga mellől a boltban elhúzódunk, és ha pénzt kér, úgy megyünk tovább, mintha nem
is hallottuk volna.

Kis településen élünk, jószerivel mindenki ismer mindenkit. A szemérem sokakat
visszatart attól, hogy segítséget kérjen, más azt se tudja, hogy kérhetne. Akinek a szeme
megesik ilyen emberen, felnyitja a szemünket, hogy nekünk is lehet - sőt van- dolgunk.

Nemrég Varga László szászvári lakos felhívást tett közzé, és személyesen is felke-
resett, azzal a céllal, hogy Dávid Attila császtai lakosnak segítsen és segítsünk, mert
bajban van. Bármivel, de leginkább élelmiszerrel, és még néhány fontos eszközzel
tudnak segíteni. Felhívását a facebookon tette meg, és hálálkodó kommentjéből kide-
rült, sokan segítettek.

Önkormányzatunk szeretné támogatni Varga László kezdeményezését, segítünk,
amiben tudunk. Amennyiben bárki rendelkezik használaton kívüli eszközökkel (kályha,
ágy, tűzhely, tárcsás mosógép, centrifuga, tükör, edények, stb.), azokat kérjük az Önkor-
mányzat udvarába hozzák.

Egyúttal felkérünk minden szászvárit, hogy, aki tud olyan(ok)ról, akik segítségre
szorulnak, értesítsen minket. Konzultálni fogunk a Családsegítőkkel, önkénteseket, és
adományozókat keresünk. Tenni akarunk azért, hogy mindenki segítséget kapjon, ha
szüksége van rá. Legyen a jó példa ragadós.

Dunai Péter
polgármester
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A rock örök és elpusztíthatatlan!
mondják ezt a vérbeli rockerek.

Immár 7. alkalommal került megrendezésre a Rock fesztivál Szászváron a Főtér Kávé-
zó és Étterem kerthelységében. A műfaj kedvelői színes palettából válogathattak a szá-
mok között. Szép számmal érkeztek a fesztiválozók. Első fellépő zenekar a 'Neon vere-
bek' , régi táncdalokat calipunk stílusban zenéltek Soltész Rezsőtől Ihász Gáboron át a
Carpe Diemig. Tovább fokozta a hangulatot a RockToRock, a banda régi rock klasszi-
kusokat magyar dalszöveggel játszottak olyat, mint Karthago, Blues Band, Deep
Peurple, Toto stb. Végül a Másvilág zenekar következett.
Repertoárukban megtalálhatóak voltak a Funk rock, hard rock, heavy metál, alternatív
metál stílusok, melyeket világhírű és magyar rockbandák dalaiban szólaltattak meg. A
háttérben a hangosításról Hofi gondoskodott. A frissítő italokat és ízletes ételeket a
Főtér Kávézó és Étterem szolgálta fel a fesztiválozóknak. Akár hajnalig is kitartottak
volna a szórakozni vágyók, de sajnos az eső elmosta a rendezvényt és éjfél körül véget
ért. Találkozunk jövőre ugyan itt! Addig is "Mindörökké Rock!"

Fábiánné Vasvári Adrienn

Szent István
Közösségi Ház

2018-as programterve
szeptembertől

Szeptember:

09.22. Szüreti mulatság és felvonulás

09.22. WERY-TAKE bál este a Sport-
csarnokban

Október:

10.01. Idősek világnapja

10.23. '56-os megemlékezés

10.28. 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

Újra bojlis horgászverseny

A Szászvári Haladás Horgász Egye-
sület 13. alkalommal tartotta meg a
Szászvári Horgásztón a Bojlis hor-

gász versenyét!
Minden évben tartunk ilyen versenyt
melyre a nevezés nyílt, ennél fogva

külföldiek is neveznek.
Már Áprilisban betelt a nevezési

létszám!
A  XIII. Szászvár Bojlis Verseny ide-

je 2018. Szeptember 06-09-ig.
Bővebben a versenyről az egyesület

honlapján lehet olvasni!
szaszvarihorgaszto.hu

a Bojlis Verseny rovatban!

Szilágyi Ferenc
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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.

Tisztelettel köszöntjük köz-
ségünk „kerek” évfordulós,

80 év feletti lakosait!
(2018.09.01-12.31.-ig)

90 ÉVESEK:

NAGY SÁNDORNÉ

85 ÉVESEK:

KLERI GYÖRGYNÉ
GAZDA LÁZÁRNÉ
MÁTÉ DÉNESNÉ
JAUCH JAKABNÉ
POTYONDI JÓZSEF

80 ÉVESEK:

TÓTH JÓZSEF
KLÓSZ JÁNOSNÉ
POTYONDI JÁNOSNÉ
KRIZSÁN PÁLNÉ

További jó egészséget és boldog éveket
kívánunk községünk minden

lakója nevében!

Dunai Péter
Polgármester

Szeretettel köszöntjük Szászvár
Nagyközség nagykorúvá váló

fiataljait
2018.09.01-12.31. között.

Kanizslai Laura
Bandl Vivien

Boldogfalvi Emőke Kitti
Nyisztor Tibor

Brandt Mercédesz
Bauman Réka
Kasler Viktor
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Az Önkor-
mányzatunk

által üzemelte-
tett éttermünk-
ben, már saját
címkés villá-
nyi bor is ha-
marosan elér-

hető lesz.

Szászvári Hírek a világhálón
Szászvári Hírek szerkesztősége is eljuttatta az újságunk digitális verzióját olyan

személyeknek, akik személyes, vagy baráti érdeklődéssel figyelték közösségünk életét.
Tették ezt annak ellenére (vagy éppen azért), mert életük során sem maradtak a szű-
kebb környezetünkben, sőt a világ túlsó felén élnek.

A sok pozitív visszajelzés miatt úgy döntöttünk, hogy ezt a lehetőséget szabaddá
tesszük mindenki előtt. Lehetőséget adunk bárkinek, aki úgy gondolja, hogy külföldre
szakadt gyermeke, rokona, barátai, ismerősei részére szeretné eljuttatni, hogy mi törté-
nik szülőfalujukban, az megkaphassa a Szászvári Híreket.

Megtudhatják ki született, kik mentek el, kik kötöttek házasságot, vagy melyik kis-
iskolás milyen eredményeket ért el. Programjainkról beharangozót, utólag értékelése-
ket olvashatnak. Láthatják az elnyert pályázatokat, a polgármester beszámolóját olvas-
hatják, a civil szervezetek rendezvényeiről tájékozódhatnak.

Mit kell tenni?
A Szent István Közösségi Házban személyesen, telefonon, vagy bármilyen formá-

ban 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

Megkérjük szerzőinket és íróinkat, hogy cikkeiket ezen túl,
a szaszvarihirek@gmail.com

email címre küldjék.
Köszönjük!

Baranya Megyei Kormányhivatal
Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási

Osztály
2018 évi jelentkeztetési időpontjai:

09.04., 10. 02., 11.06., 12.04.

13:00-15:30 óra

Helyszín: Szent István Közösségi Ház
Szent István utca 33.
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