
Szászvári Hírek 2018. február

www.szaszvar.hu

az életüket. Ezt nem én mondom, nálunk
szó sincs ilyesmiről. De arról igenis van,
hogy vidéken is van élet, kreativitás.
Létezik a szülőföld szeretete, létezik,
hogy egy kis parasztgyerek világhírre
törjön, és közben az „András-gödréből”
vitessen magának szederbokrokat, Buda-
pestre. Mi ez, ha nem követendő példa?

De a kérdésre is válaszoljak: meg-
kezdte munkáját az áprilisi ünnepség
szervező bizottsága. A legutóbbi külön-
számban már elmondtam a terveinket.
Ezek közül nem minden egy napra van
tervezve, bár a csúcspont az április 29-e.

A Nemzeti galériának megküldtük a Vár
Üvegterme paramétereit, mert ezt kérték,
reméljük hamarosan már a szobrok
elhozatalának körülményeiről fogunk
velük tárgyalni. Amúgy nagyon komoly
hátszelet kaptunk dr. Kásler Miklóstól,
és dr. Kövér Lászlótól, ezt a levelet majd
olvashatják ebben a lapban az olvasók,
mindenben támogatják azt a törekvést,
hogy a műalkotások ne raktárpolcokon
porosodjanak pincékben, hanem kerülje-
nek az emberek szeme elé. Mi pont ezt
akarjuk.

A rendezvény valószínűleg kora dél-
után fog kezdődni egy konferenciával,
kiállítás megnyitóval, majd estefelé lesz
a püspöki szentmise. Párhuzamosan az
iskolások alkotásaiból, helyi művészek
alkotásaiból lesz kiállítás. Az iskolában
több héten át tartanak majd a nagyon
színes programok, hiszen a fő feladat,
hogy a gyerekeink már sokkal többet
tudjanak Kiss Györgyről, mint, amit mi
tudtunk néhány hónappal ezelőtt.

Mindenkit várunk szeretettel, időben,
és több alkalommal fogunk beszámolni
mindenről. Programról, meghívóról stb.

Szászvári Hírek: Polgármester Úr!
Benne vagyunk a télben. Eleinte nem volt
kemény, de az elmúlt hetekben nagyon
keményen tartja magát a hideg, a hó. Mit
jelent ez a falu életében?

Dunai Péter polgármester: Valóban
nagyon kemény a telünk, bár a fagy mér-
téke szerintem nem rendkívüli. Fűteni
kell, rendesen, ezt megérezzük a közös-
ségi terek gázszámláin is, de mindenki a
saját háztartásában is elmondhatja ugyan-
ezt. Mivel azokban az intézményekben,
ahol gázfűtés van, ott programozható a
rendszer, ezért az ottani vezetők feladata,
hogy csak a szükséges időszakban men-
jen teljes kapacitással a rendszer, éjszaka
például vissza kell, hogy vegyék a fűtést.
Ezt többször is ellenőrizni fogjuk, mert
milliók mehetnek ki a kéményeken, ha
nem figyelünk.

Az Önkormányzat épületét fával fűt-
jük, és bár ez nem annyira hatékony,
piszkosabb is, de saját fával fűtünk, így
lehet azt mondani, hogy ez „ingyen” van.
Még karácsony előtt eljuttattuk a szociá-
lis tüzifát az igénylőknek, 180 köbméter
tüzifát hordtunk ki. Lesz ennek egy újabb
fordulója is, de ez még most alakul, a

kormány rendelete még nem érkezett
meg.

Sz.H.: Egy magát megnevezni nem
kívánó helyi lakos szóvá tette, hogy
„ezeknek is sok a tüzelőjük, mert a folyo-
só ajtót nem lehet zárni, pedig fűtött a
térség”. Tudja hol lehet ez a hely?

D.P.: Gondolom a Hivatali folyosó
ajtóra gondolt. Igaza van, bár többször
volt zárcsere, de ez egy régi ajtó, állandó-
an elromlik ez a zár. Ha egyszer lesz va-
lamiféle pályázati forrásunk, akkor kicse-
réljük az ajtót műanyag ajtóra. Bár meg-
mondom nem szívesen, mert ez az eredeti
ajtó, ennek hangulata van…Még jó, hogy
nem a homlokzatra nyílik, mert ott bizto-
san nem mennék bele.

Sz.H.: És a Helyi Értékőrök is bizto-
san szóvá tennék.

D.P.: Igazuk is volna.
Sz.H.: Ha már szóba kerültek a helyi

értékek, mit tud elmondani a Kiss György
Centenáriummal kapcsolatban?

D.P.: Hallottam már egy-egy alkalom-
mal, hogy már a csapból is ez folyik, de
szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy
ezer olyan település van, amely mindent
megadna egy ilyen híres szülöttért. Persze
ez így furcsán hangzik, de szeretném
azokban is elhinteni a lelkesedést, akik
még nem tartanak itt. Kérem szépen: or-
szágos hír lesz, amit mi itt csinálunk! De
nem ez a cél, bár ma minden kis dolog
számít (pl. a város-pályázatoknál? ki tud-
ja?), de a mai információs társadalomban
néhány percnyi világhírért emberek adják
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Sz.H.: Helyi művészeket említett.
D.P.: Igen, Havasiné Szokoly Zsu-

zsanna Értékőr, vállalta azt a feladatot,
hogy egy tófűi szobrásszal felveszi a
kapcsolatot. Ő kiváló nyomozói munká-
val kiderítette a személy azonosságát,
tartózkodási helyét, és beszélt is vele.
Vörös Istvánt Kiss György ihlette a pá-
lyára, róla írta a szakdolgozatát is, és
kölcsönad néhány alkotását a centenáriu-
mi évre. Ő beszélt Bálint Árminnal
szászvári szobrásszal is ugyanezen ügy-
ben, szóval ezt jelenti a helyi.

De ahogy említettem, ezek a folyama-
tok most zajlanak, mindenről értesítjük a
lakosságot.

Sz.H.: A nagyközség működéséről is
essen szó.

D.P.: Rendben. Jó látni a szépen ala-
kuló Bölcsőde építkezést. Kell is ez, mert
tavasszal államtitkári vendégünk lesz az
átadón. Az időjárás egészen addig kitar-
tott, amíg kellett, a kivitelezőket gyakor-
latilag nem hátráltatta a tél. Tavasszal
indul a piac építése az Egészségházzal
szemben.

Támogatjuk az Egyházközség azon
törekvését, hogy a templom felújítására
jusson pályázati pénz, mert a tetőzet na-
gyon rossz állapotban van. És megint
Kiss György: a Szent Anna kápolnára is
ráfér a felújítás, ha összejön, akkor segí-
tünk egymásnak, és a Szentmisére már
megújulhat ez is. Kezdődik a „Magyar
falu” program, ez állítólag ránk lesz
szabva, ebből igyekszünk minél több
forráshoz jutni, de ez még odébb van.

Beadtunk egy pályázatot a Baranya-
vízzel konzorciumban egy ivóvíz kút
fúrására. Ez egy „ melléfúrás” lenne, ami
nem azt jelenti, hogy nem talált, hanem,
hogy a beomlott kutunk mellé készülne a
majdani, erre várunk, az értéke 21millió
Ft.

Sz.H.: A közmunka program minden-
hol kezd leállni, ezt lehet hallani. Szász-
váron mi a helyzet?

D.P.: A kormány már a meghirdetése-
kor elmondta, hogy a célja a közmunka
programnak az, hogy vissza vezesse az
embereket a versenyszférába. Bár évekbe
tellett, de ez a folyamat nálunk is halad.

Sokan elmentek máshova dolgozni, a
csúcsidőszaknak a fele létszámunk sincs
ma már. De célunk, hogy aki nem tud
elhelyezkedni bármilyen okból másutt,
az maradhasson ebben a foglalkoztatási
formában. Sokat dolgozunk azért, hogy
februártól ne csökkenjen a lehetőségünk.

Sz.H.: Elkészült a temetői út. Minden-
ki dicséri, de féltjük is.

D.P.: Ennek örülök. De már most
felhívom a figyelmet, hogy kitesszük a
súlykorlátozás táblát az elejére, hogy
nehéz gépjárművek ne tegyék tönkre,
erre számítsanak, akik arra járnak.

Óvjuk értékeinket.
Sz.H.: Polgármester Úr! Köszönjük az
interjút!

D.P.: Köszönöm a lehetőséget.

Dr. Kövér László Úr részére!

B U D A P E S T

Tisztelt Házelnök Úr!

Alulírott Dunai Péter, a Baranya megyei Szászvár nagyközség polgármestere tisztelettel
tájékoztatom, hogy településünk felvállalta híres szülöttje, Kiss György szobrászművész emlé-
kének olyan mérvű felelevenítését, amelyre munkássága alapján rászolgált. Szeretnénk, ha Kiss
György munkássága elfoglalhatná azt a helyet a magyar művészettörténetben, amely méltatlanul
elfeledte.

Már rég esedékes lehetett volna e vállalás, de 2019. nevezetes év lesz a Kiss György emlé-
kezetben, halálának 100. évfordulója lesz. Méltóképpen szeretnénk megünnepelni a jeles napot,
és megindítani azt a folyamatot, amely reményeink szerint majd oda vezet, hogy feldolgozottá
válik az életműve, méltó emlékhelyet kap a Szászvári Várkastélyban.

Tisztelt Házelnök Úr! Az első sorokban talán sikerült bemutatnom, hogy miért most írom
a levelemet. Már csak azt kell megmagyaráznom, hogy miért pont Önnek? Köztudomású, hogy
Ön szívén viseli az Országház sorsát, jó gazda módjára óvja, felügyeli. Híres szobrász szülöt-
tünk életműve egy jelentős részét az Országház ékítésére készítette, és tudomásunk szerint szob-
rait ma is féltő gonddal vigyázzák. Ezért gondoltuk azt, hogy Ön is fontosnak találhatja célkitű-
zéseinket.

Mit is szeretnénk kérni? Az eddigi kutatások alapján a szobrászunk műveinek jelentős
részét a Nemzeti galéria vásárolta meg, és valószínűleg szakszerűen tárolva, egy polcon poro-
sodnak egy raktárban. A többi remekmű között. Ha ezek között akadna, amelyet megőrzésre
megkaphatna kis közösségünk, pl. a pár éve csodálatosan rekonstruált Várkastélyunk udvarán
szoborparkban helyezhetnénk el. Ott, ahol a szobrász született, ahova szívesen járt vissza, ahol
máig őrzik az emlékét. Ahol máig valakinek számít.

Tudjuk, nagy kérés ez, magas támogató nélkül esélyünk sincs elérni a célt. Nem pénzt
kérünk, (bár lenne helye), nem anyagi javakat, csak egy méltó emlékhely kialakításának lehető-
ségét.

Természetesen fordultunk már a kormány kultúráért felelős államtitkárához is, de a válasz-
tásokat követő személyi változások miatt ez a folyamat megakadt. Felvesszük újra a kapcsolatot
ott is, de szeretnénk Önt is magunk mögött tudni.

Remélem sikerült felkeltenem az érdeklődését, és segítségünkre lesz e nemes ügyben.
Előre is köszönjük a segítségét, támogatását!

Szászvár, 2018.09.06.

Tisztelettel: Dunai Péter
polgármester
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Versenyeredmények novembertől januárig
2018. november 28-án, a Bonyhádon megrendezett „Út a
csúcsra” tehetségkutató területi atlétikai versenyen jártak ta-
nulóink, ahol magasugrásban Schnetz Vivien (8.a) 1. helyezést
ért el.
A tanuló testnevelő tanára Szpatár Istvánné.
A pécsi Lenau-ház 2018. november 5-én szervezte meg hagyo-
mányos Grimm mesever-senyét. A versenyen Baranya megye
általános iskoláinak 5. és 6. osztályos tanulói vettek részt, ösz-
szesen 16 csapat. Iskolánk is képviseltette magát egy csoport-
tal, mely a 3. helyen végzett.
A csapat tagjai Kővári Kata és Juhász Iván 5.a,Pausch Ramóna
6.a és Bakó Luca 6.b osztályos tanulók voltak.
A gyerekeket Bede Csabáné és Pölczmanné Békés Katalin
nevelők készítették fel.
2018. november 23-án, az OMME Komlói Helyi Szervezete
által kiírt “Legyen Önnek is minden nap mézes nap” című
gyermekrajz pályázat eredményhirdetésén iskolánk tanulói a
következő eredményeket érték el:
Dobos Dorina (7.a) II. lett.
Kiss Márton (7.a) és Horváth Barbara (6.b) III. helyezést értek
el.
Dobó Bence (2.b) és Kővári Kata (5.a) különdíjat kaptak.
Rajtuk kívül 14 tanuló mézet vihetett haza jutalomként.
A gyerekeket tanító néniik és Vida Istvánné rajztanár készítet-
ték fel.
A pécsi Janus Pannonius Gimnázium és a Leőwey Klára Gim-
názium minden évben rendez megyei szintű német nyelvi ver-
senyt az általános iskolák 8. osztályosai számára.
Iskolánk tanulója, Benkő Dorina mindkét versenyen eredmé-
nyesen szerepelt: a Janus Gimnáziumban 8. helyezést ért el, a
Leőwey Gimnáziumban 89 %-ot teljesített (5-6. hely).
Felkészítő nevelője Pölczmanné Békés Katalin volt.
A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya által 2018. december 12-én rendezett
„Szakmatúra” pályaismereti vetélkedőn 9 induló közül is-
kolánk csapata a II. helyen végzett. A csapat tagjai a követke-
ző tanulók voltak:
Benkő Dorina és Finta Bettina 8.a, Nagy Szebasztián és Szabó
Barna 8.b, Bot Bianka és Gebhardt Gergő 7.a osztályos diá-
kok.
A csapatot Katos Sándor intézményvezető készítette fel.
2018. december 17-én, a „Hajótörött története” MEBT rajzpá-
lyázaton a felsős kategóriában 1. helyezést ért el iskolánk Dél
csillaga elnevezésű csapata. A csapat tagjai: Bakó Anna, Bakó
Natasa, Benkő Dorina, Deák Attila, Dékány Vivien, Kovács
Patrícia, Schván Gabriella és Szabó Bíborka 8. osztályos tanu-
lók; felkészítő nevelőjük: Gyebnárné Ébert Annamária volt.

Gratulálunk diákjainknak és az őket felkészítő nevelőknek!

Önkormányzati ösztöndíj
Az EFOP-1.5.2 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói já-
rásban” című projekt keretében Szászvár Nagyközség Képviselő-
testülete10 tanulót részesített ösztöndíjban, akik egyik év szept-
ember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig részesülnek havi
5.000 Ft/fő támogatásban.
Az ösztöndíjasokat a nevelőtestület a következő szempontok alap-
ján választotta ki:
ösztöndíjban az a 4-8. évfolyamon tanuló diák részesülhet, akinek
a tanulmányi átlaga 4,00 vagy a fölötti magatartása és szorgalma
példamutató vállalja a versenyeken való részvételt, s azokra be-
csületesen fel is készül aktív az osztályközösségben
Az ösztöndíjasok személyére minden év augusztusában az osz-
tályfőnökök tesznek javaslatot az előző tanév munkája alapján, s
közülük a nevelőtestület választja ki az ösztöndíjasokat.
A 2018/19-es tanévben a következő tanulók részesülnek az önkor-
mányzati elismerésben:
4. a osztály: Varga Dániel (Szászvár)
4. b osztály: Berki Botond (Szászvár)

Somogyi Vivien (Szászvár)
Szabó Zsófia (Szászvár)

6. a osztály: Bakó Zaránd (Szászvár)
6. b osztály: Bakó Luca (Szászvár)
7. a osztály: Gebhardt Gergő (Máza)
7. b osztály: Wurst Dávid (Szászvár)
8. a osztály: Benkő Dorina (Szászvár)

Finta Bettina (Magyaregregy)
A program a következő tanévben újabb tanulók bevonásával foly-
tatódik.
Programok- rendezvények:
VOLT: HALLOWEEN projekt a nyelvi munkaközösség szerve-
zésében Mikulás-nap

Koszorúcska: A tanulóknak szeptembertől Toláczi József tánc-
tanár tartott illemoktatással egybekötött tánciskolát, melynek zá-
rásaként 2018 decemberében 61 fiatal mutatta be tánctudását a
szülőknek, rokonoknak, nevelőknek.
LESZ:
- Jelmezes farsangi felvonulás: február 16. (szombat)
A szülői munkaközösség a bál teljes bevételét az iskolai kirándu-
lások, rendezvények támogatására és jutalomkönyvek vásárlására
fordítja. Köszönjük munkájukat és a támogatást!
- Egészségnevelési nap: március 2. (szombat)
Idén is változatos programokat kínálunk tanulóinknak az egész-
ségnevelési napon: Az alsósok a helyes fogápolás, a személyi
higiénia, a helyes táplálkozás, az egészséges életmód és a kultu-
rált étkezés szabályai témákat dolgozzák fel, gyümölcssalátát
készítenek vagy játékos kóstolón vesznek részt. A felsősök érde-
kes előadásokat hallgathatnak meg az internet veszélyeiről és a
szenvedélybetegségekről. Ők is készítenek gyümölcssalátát vagy
egészséges alapanyagokat felhasználva süthetnek. A felnőtteket
véradásra várjuk.
- Nőnapi koncert: március 7. (csütörtök)
A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk 17 órakor a Szent
István Közösségi Házba.
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KÖSZÖNET
Az iskola minden nevelője és tanulója köszöni a szülői munka-
közösségnek, hogy az idei évben is gazdag volt a Mikulás, az
ajándékcsomagba csokiból és gyümölcsből is bőven jutott.
Köszönjük Magyaregregy, Kárász, Vékény, Köblény, Szalatnak,
Máza és Szászvár önkormányzatának, hogy idén is biztosították
tanulóink karácsonyi ajándékát.
Iskolánk nevelői és tanulói köszönetet mondanak Szilágyi Zol-
tán hentesnek, amiért évek óta ingyen biztosítja a biológiaórai
bemutatókra a sertés belsőségeket.
Köszönjük Szászvár nagyközség önkormányzatának, hogy pá-
lyázati programjaiba bevonja iskolánk tanulóit is, s pályázati
támogatásból segíti intézményünk eszközbeszerzését.
Intézményünk fajátékokat és padok szeretne elhelyezni az isko-
laudvaron. A tervezéshez és a faanyagok beszerzéséhez is sok
segítséget kapunk Genczler Viktor erdésztől; köszönjük neki a
támogatást.
A START program vezetőjének és dolgozóinak köszönetet
mondunk, amiért rendszeresen előkészítik a tornatermet és a
helyszínre szállítják a bútorokat az iskolai rendezvények, bálok
megtartásához.
Németes tanulóink 2019. január 21-én a szekszárdi Magyaror-
szági Német Színházban jártak, ahol A tücsök és a vakond című
mesét nézték meg, majd drámapedagógiai foglalkozáson vettek
részt.  A színházlátogatáshoz a buszt ingyen biztosította Szász-
vár Nagyközség Német Önkormányzata. Köszönjük a támoga-
tást!

összeállította: Maglódiné Horváth Ildikó
igazgatóhelyettes

Advent 2018.
A Szent István Közösségi Ház szervezése folytán 2018. évben

is sokszínű programok kíséretében teltek a karácsony előtti he-
tek, napok.

2018. november 27-én az Ügyeskék csoport tagjaival egy jól
szervezett, hangulatos délután a mézeskalács díszítés fortélyait
adtuk át a gyerekeknek.

2018. december 08-án a Szegedi Látványszínház színészeinek
közreműködésével mikulás ünnepséget szerveztünk a Szent Ist-
ván Közösségi Házban, ahol a színvonalas előadás mellett sor
került a gyerekek megajándékozására is.

A Főtér ünnepi díszbe öltöztetése után advent négy hétvégéjén
Zsolt atyával a községi adventi koszorú gyertyáinak meggyújtá-
sára került sor egy-egy rövid műsor kíséretében.

2018. december 09-én – az előző évekhez hasonlóan – válto-
zatos programokkal, fellépőkkel, saját készítésű termékeket kí-
náló árusokkal várta községünk és a környező települések pol-
gárait az V. Adventi vásár. A gyermekeknek kreatív szobával
kedveskedtünk, ahol mézeskalács díszítéssel, képeslap és aján-
dékdoboz készítéssel, valamint színezéssel fokozhatták a vára-
kozás örömét.

December 01-től karácsonyig ablakdíszítésre ösztönöztük
községünk lakosait, családjait. A feldíszített adventi ablakokról
készült fotókat közzétettük.

2019. ében is minden korosztályt érintő, változatos progra-
mokkal várjuk az érdeklődőket.

Egervári Mónika
Szent István Közösségi Ház

Az elmúlt hónapok történései és a jövő-
beni terveink:

Egyesületünk életében mindig fontos
helyet foglalt el a tagság aktivitása.
Mint minden helyi szerveztet úgy min-
ket is érzékenyen érint, hogy a tagság
koránál fogva megszünteti az egyesü-
lethez való kötődését. Sajnos 2018.
második felében a tagság létszáma már
az ötvenet is alig érte el. Fordulatot az
elmúlt egy év programjai hozták meg.
A nyári Aggtelek – Rozsnyó - Matyó-
föld kirándulásunk, a falu napi és a
mícs sütés és az októberi családi estünk
sok kívülálló számára vonzó volt. Év-
záró összejövetelünkön már több mint
húszan kérték felvételüket csapatunka.

A közösségünkben fontos helyen
szerepelnek az anyagi kondíciók. Egye-
sületünk 2018-ban a Kiss - Tike Kft.
könyvelő iroda részéről, Kiss Lóránd
ügyvezető segítségével a NEA - ban
( Nemzeti Együttműködési Alap) jelen-
tős működési költséget nyert. Tagunk
Szlama János és kedves felesége Iliké-
nek a vállalkozása is jelentős mérték-

ben járult hozzá csoportunk működésé-
hez. A szászvári önkormányzat képvi-
selő testülete is komoly támogatást sza-
vazott meg számunkra. Egy szerényebb
keret ugyan az 1%-os felajánlásokból
érkező pénzösszeg, de számunkra ez is
nagyon fontos. Gazdálkodásunkat még
a tagdíj bevételek is gazdagítják.

Összességében a 2018-as év bevéte-
lei megalapozták, hogy az idei eszten-
dő programjai tagságunknak vonzó
legyen és így erősödjön a közösséghez
való tartozás érzése. Még egyszer kö-
szönet és hála mindazoknak, akik bár-
milyen módon támogatták, segítették
egyesületünket. Tagjaink szorgalmas-
ságát és szorgosságát jelzi, hogy az
őszi adománygyűjtésünk sikeres volt,
és így a dévai Szent Ferenc alapítvány
felsősófalvi házában 19 nehéz sorsú
gyermek segítségére lehettünk.
250.000 Ft értékben tudtunk támoga-
tást nyújtani, vittünk egy komplett szá-
mítógépet, tanszereket, tartós élelmi-
szert és ruhát is. Ez a támogatás immá-

ron negyedik éve folyamatos. Ezt a
mára már hagyománnyá vált segítség-
nyújtásunkat a továbbiakban is szeret-
nénk folytatni.

Ez év január 12.-én Barcsra látogat-
tunk, ahol a fürdőt is felkerestük. Feb-
ruár 25.-én pedig Pécsett egy közös
színházlátogatáson veszünk részt.
Mindkét programunkat az egyesületi
tagok jelentős kedvezménnyel tudják
igénybe venni. Február 15.-én pedig
megtartjuk évnyitó taggyűlésünket,
ahol az éves programok ill. lehetőségek
ismertetésére kerül sor. Az őszi tagfel-
vétel után újabb nyolcan kérik felvéte-
lüket hozzánk. Ezt követően a létszá-
munk eléri már a 79 főt. Az elmúlt fél
év alatt 28 fővel gyarapodott közössé-
günk. Továbbra is nyitottak vagyunk és
várjuk akár fiatalok jelentkezését is.

Idén is több pályázatot szeretnénk
beadni, hogy a jelentősen megnöveke-
dett tagságunknak színvonalas és vonzó
programokat tudjunk nyújtani.

Erdélyi Kör Szászvár Egyesület
vezetősége

ERDÉLYI KÖR SZÁSZVÁR EGYESÜLET
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Újra összegyűltünk, hogy Szent Bor-
bála napján emlékezzünk azokra az em-
berekre, bányászokra, akik vállalták ezt a
veszélyes munkát, minden nap leszálltak
a bányába, és több száz méternyi kőzettel
a fejük fölött, a veszélyekkel együtt élve,
fejtették a mi vidékünk aranyát, a fekete
szenet.

Mert mi is lenne a Mecsek vidékén
ma, ha nem lett volna itt a szénbányá-
szat? A kérdést még inkább úgy lehet
feltenni, hogy mi nem lenne? Mi nem
lenne itt, a mi településünkön, ha nem lett
volna szénbányászat?

Nem lenne Művelődési Ház, nem
lenne Sportpálya, nem lenne Sportcsar-
nok, nem ilyen lenne az Óvoda, az iskola,
és biztosak lehetünk benne, hogy nem
lenne ilyen közműhálózat, utcák, utak,
járdák stb. És azt se feledjük, hogy a ma-
gánerős építkezések következtében
mennyi új ház épült a bányászok munká-
jából. Mert a bányásznak a körülmények-

hez képest jó
fizetés járt,
abból lehetett
építkezni. Erre
az ember ak-
kor döbben rá,
amikor utazva
az országon
keresztül, ren-
geteg helyen
látja az ala-
csony, lábazat
nélküli kis
házak sorát, a
kedvezőtle-
nebb adottságú
térségekben.
Nálunk pedig?

Büszke terméskő lábazatokon áll a renge-
teg bányászház.  Akik építették a család-
juknak, ma már sokan elmentek. Kezük
nyomát őrzi a település.

Ha elmegyünk a környékbeli városok-
ba: látjuk, Komló, Pécs hatalmasat fejlő-
dött a bányászat évtizedei alatt. És ennek
mi is, családjaink is élvezzük az előnyeit.
Csak az utóbbi évtizedekben, mióta meg-
szűnt a bányászat, érezhető, hogy más
régiók is jönnek felfelé,  de amit megépí-
tettek itt a múltban a bányászok, azt már
senki se viheti el innen. Bízzunk a jövő-
ben, hogy lesz még újra igaz a mondás:
Az ország szépe, aranya, a napfényes
Baranya ( és benne Szászvár). A bányá-
szat nélkül ez nehéz lesz…

Mostanában újra kering a közösségi
médiában egy videó, amit a bányabezárá-
sok éveiben készítettek Komlón. Bischoff
József csapatvezető beszél a MTV kame-
rája előtt a komlói altárónál. Szavai ma is
szívbe markolóak. Elkeseredett, de össze-

szedett.
Azt mondja: „ Mi bányászok ugyan

úgy dolgozunk, mint akkor, amikor még
az ország hőseinek mondtak bennünket.
Mi most sem érezzük, hogy veszteséget
termelünk. Pedig ezt mondják, ezért kell
bezárni a bányákat. Úgy érezzük elárultak
bennünket, kihátráltak mögülünk. Pedig
mi az egészségünket áldoztuk fel, sokan
az életüket, hogy elvégezzük a munkát,
amit nekünk osztottak ki. És mi lesz majd
utána??„

Mi már tudjuk, semmi. Nem lett át-
képzés, nem lett új ipartelepítés, tömegek
menekültek rokkantnyugdíjba, kényszer-
ből, ami miatt később, néhány évvel ez-
előtt lecsalózták őket. Mintha ők akarták
volna … Én hiszem azt, sokakkal beszél-
getve, hogy a bányászok legnagyobb ré-
sze szívesebben maradt volna a bányánál,
mint orvosokhoz rohangálni, munkát ke-
resni, segédmunkásnak beállni, amikor
megvan a tudása, szakértelme, csak az
senkinek sem kell. De ez már a múlt, tud-
juk. Csak a szépre emlékezzünk? Szerin-
tem mindenre.

Gondoljunk arra, hogy nagyon kevés
olyan település van a világon, akiknek
olyan múltja van, mint Szászvárnak.
Egyedi dolog bányásztelepülésnek len-
ni. Ne engedjük feledésbe merülni a múl-
tunk e fontos szakaszát. Őrizzük meg a
volt bányásztársak emlékét, a bányász
kultúra szellemi termékeit, módszereket,
technológiákat, mert ez gazdagítja a törté-
netünket.

Most pedig köszöntsünk újra min-
denkit, aki a bányánknál dolgozott! A
csillebuktató asszonyokat, a mázsa-
háziakat, a külszíni és földalatti lakatoso-
kat, asztalosokat, légsűrítőket, aknavájá-
rokat, földalatti és külszíni szállítás dol-
gozóit. A takarítónőket, ruhakiadókat,
lámpakamrásokat, mentőállomáson dol-
gozókat, raktárosokat, diszpécsereket,
műszaki vezetőket és irodistákat. Minden
földalatti dolgozót, a vájvégieket és a
szakszolgálatosokat, és mindenki mást is
aki a felsorolásból esetleg kimaradt. Hajt-
sunk fejet a halottaink előtt, akik azóta a
túlvilági szénmezőkön dolgoznak, és üd-
vözöljük idős barátainkat, akiket köszönt-
hetünk közöttünk Szent Borbála napján.

Egy régi bányászdal szavaival emlé-
kezzünk: „ Tisztelet a bányász szaknak,
jószerencse, áldás lengje át, Bárha nap-
fényt odalenn nem kapnak, Hőn imádják
mégis a hazát…”

Jó szerencsét!
Jó szászvárinak lenni!

Dunai Péter

BORBÁLA NAP
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Tisztelt Fekete Péter Államtitkár Úr!

Alulírott Dunai Péter Szászvár nagyközség polgármestere kéréssel fordulok Önhöz.
Tájékoztatásul szeretném elmondani Önnek, hogy településünkön, mint Ön is termé-
szetesen 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 bá-
nyászat emlékeit méltóképpen megőrizzük. Azért, hogy be tudjuk mutatni a szakma
relikviáit, a régi térképeket, szerszámokat, zászlókat, iratokat, eszközöket elődeink
létrehoztak egy csodálatos kiállító helyiséget, amelyet évről évre emelkedő számú lá-
togató 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 helyisége. 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, fej-
lesztésére. Ehhez a mi erőnk kevés, de szándékunk van! Múzeumi státusz, működési
engedély nélkül azonban el sem indulhatunk a „testhez álló” pályázatokon sem. Őriz-
zük, 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 pályázato-
kon megfelelő státusszal indulni tudjunk. (nincs anyagi lehetőségünk arra, hogy önálló
muzeológust foglalkoztassunk, de szívesen lennénk valamely intézmény „fiók intéz-
ménye”).

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 méltó-
képpen megemlékezni e jeles férfiúról.

A Pécsi Művészeti Kar, illetve a szobrászképzést folytató művészeti karok figyelmé-
be ajánljuk majd, hogy szánjanak egy szemesztert a méltatlanul elfeledett Kiss
Györgyre és a munkásságára. A kurzus végén pedig lehetne egy kiállítás, ahol mi a
helyszínnek 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.

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 tesz-
szük.

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

Szászvár, 2018.09.06.
Tisztelettel:

Dunai Péter
polgármester

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

Folyamatos programok
a közösségi házban:

Szászvári körséta
Netezz Nagyi! Program

Ügyeskék klub
Köredzés

Darts edzés
Angol foglalkozás óvodá-
soknak és felső tagozato-

soknak
Társasjáték klub
Baba-mama klub

Köszönetünket fejezzük ki a Tóth családnak (Kiss György ut-
cai lakosok), akik 3 db gyönyörű nagyméretű virágot adomá-
nyoztak közintézményeinknek. Mindhárom növény a felújított
háziorvosi és fogorvosi várótermet díszíti. Köszönjük szépen!

Szászvár Nagyközség Önkormányzat
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Dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora elfo-
gadta Dunai Péter felkérését, és elvállalta az Április 29.-i
Kiss György emléknap konferenciájának fővédnökségét.

2018.12.06-án Zsolt atya segítségével Önkormányza-
tunk jótékonysági Adventi koncertet szervezett a temp-
lomba. A császtai Harangláb felújítására gyűjtöttünk.
Az adomány amit átvettem a plébános úrtól, összesen
215.000.- forint . Köszönjük szépen Mindenkinek!

A császtaiak nevében, ezúton is szeretném megköszönni a
paksi Jézus Szíve Templom Kórusának 2018. december 16-án
templomunkban megtartott jótékonysági koncertjét. Az előadá-
son részt vevők adakozását, amellyel a császtai harangláb fel-
újítását támogatták. Köszönjük VIDA ZSOLT atyának, hogy
mindezt megteremtette nekünk. A koncerten 215.000 Ft ado-
mány gyűlt össze. A gyűjtés folytatódik. A császtai boltban
továbbra is lehetőség van arra, hogy a harang felújításához hoz-
zájáruljunk.

Ismerkedjenek meg Császta falu és a császtai harangláb rövid
történetével. Forrásként VÁRSZEGI ALAJOS Szászvár című
monográfiáját és PATTON GÁBOR régész, történész munkáit
is felhasználtam.

Császta faluról egy 1378-as oklevélben olvashatunk, ekkor
ALSÁNI BÁLINT pécsi püspök birtoka. A Császta név több
helyen is előfordul hazánkban, folyó a Csallóközben, rév a Ba-
latonnál. Nálunk a Mecsek egyik szép völgyében, a Császtai-gát
mentén húzódó falurész.

A környékbeli magyar-török harcokról TINÓDI LANTOS
SEBESTYÉN históriás énekében olvashatunk. 1542-ben bajví-
vás zajlott le Császta közelében, ahol RECSEF török vezér éle-
tét vesztette, ennek az emlékét őrzi a „Recsef-horgos”.

A török hódoltság idején Császta a szászi nahijéhez tartozott,
majd 1687-től ismét a pécsi püspökséghez és az újjászerveződő
szászi plébániához.

1580 körül Császtán született LETHENYEI ISTVÁN esperes,
lutheránus hitvitázó író.

Az 1760-as összeírásokban még színmagyar faluként szerepel.
Az 1700-as évek végétől pedig sváb családok is letelepedtek itt.

1848-tól már a Szászvári Körjegyzőséghez kapcsolódott. Az
1848/49-es szabadságharcban 6 császtai nemzetőr vett részt.

1854-ben készült el a Császtai Iskola, amely 1980-as évekig
működött.

Az 1800-as évek végétől a császtai Csalánosi-dülőben is jó
minőségű feketeszenet termeltek. Lakóinak száma ebben az
időben volt a legmagasabb, több, mint 600 fő.

Az I. világháborúban 17, a II. világháborúban 4 császtai kato-
na vesztette életét. Tiszteletükre Hősi emlékművet állítottak.

1947. január 1-jén Császta községet egyesítették Szászvárral.

A CSÁSZTAI HARANGLÁB
További történetük
szervesen összekap-
csolódik, de a mai
napig használjuk a
császtai, császti jel-
zőt, ha például a
boltról, a temetőről, a
lovas pályáról, a ha-
ranglábról beszélünk.

Császta falunak
„ősidőktől fogva volt
egy kőalapzatú és
nagyrészt fából ké-
szült (körüldeszká-
zott) ódon kinézetű
haranglábja… -
jegyzi le a szászvári
parókia történetében
RUDOLF MÁTYÁS
plébános. Két harang
lakott akkor benne, a
kisebbik az úgynevezett „talált harang”. Ez lehetett a középkori
Császta harangja, amelyet vélhetően az elpusztult temploma
helyén találtak meg, majd pedig utóbb ide helyeztek el. A lako-
sok ez iránt oly kegyelettel voltak, hogy az első világháború
rekvirálásaikor inkább a nagyobbtól váltak meg. Ennek a pótlása
1923-ban történt meg egy 170 kg-os haranggal, amely Baján
Boditsi Sándor műhelyében készült el 340.000 koronáért. Palást-
ján Szűz Mária látható a kisdeddel. Felirata: „háborúba vitt ha-
rang helyett öntettem ajándékból 1922-ben.” Rudolf Mátyás
plébános 1923. jún. 3-án szentelte fel.

Ugyanekkor a hitközség nagy áldozatvállalással egy teljesen
új, kőből és téglából falazott haranglábat építtetett a régi helyére.
A neogót stílusú építmény bádoggal fedett tornyában jelenleg
még az említett nagyharangon kívül egy közepes harang találha-
tó. Ezen Jézust ábrázolták a kereszten, amelynek tövében két
oldalon térdeplő alakokat láthatunk. Német felirata szerint Graz-
ban öntötték Matthaeus Kostnbauer műhelyében. Vélhetően a
XVIII. század derekán készülhetett ez, a napjainkban is megkon-
duló, illetve a villámcsapás előttig megkonduló császtai harang,
amely e toronyban lévő társával együtt hívta az élőket és elsirat-
ta a holtakat.

NAGY ILDIKÓ
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IDŐSEK NAPJA

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.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, Szászvár 2018.
december 13-án három névtelen adományozó felajánlását
osztottuk szét hat rászoruló család között. Öröm volt látni a

hálás arcokat az adomány átadásakor! Még egyszer köszön-
jük a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, valamint a csa-
ládok nevében is a felajánlást! Máskor is szívesen részt ve-
szünk, és segítünk eljuttatni a rászorulóknak a csomagokat!

Felhívás!
Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket, hogy a
Szent István Közösségi Házban kéthetente
kedden Társasjáték klubot tartunk, ahova min-
den korosztályt szeretettel várunk. Társasjáté-
kot biztosítunk, de mindenki hozhatja kedvenc
játékát.

Továbbá szeretettel várunk minden sütni-főzni
tudó és kreatív dolgokat kedvelő hölgyet és
férfit az Ügyeskék csoport kéthetente tartandó
foglalkozására.
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Interjú
2018. október 4.-én került átadásra a

felújított Orvosi Rendelő Szászváron,
mely alkalomból újra községünkbe láto-
gatott Madaras Zoltán Úr, a Baranya Me-
gyei Közgyűlés Elnöke. Néhány kérdést
intéztük felé, az elkészült projekttel/
beruházással kapcsolatban:

Elnök Úr, nagy örömünkre szolgál,
hogy újra Szászváron köszönthetjük a
Szászvári Egészségház átadásának alkal-
mából. Mi a véleménye a pályázatról, Ön
szerint hogy sikerült, hogy tetszik?

Véleményem szerint ez egy nagyon
sikeres pályázat. Időben, sőt határidőn
belül készült el. Több mint 100 millió Ft-
ot sikerült a Baranya megyei keretből
Szászvárnak megpályáznia és elnyernie.

Ennek láthatjuk az eredményét a mai
napon. Nem csak az épületet sikerült fel-
újítani, hanem új gépek is beszerzésre
kerültek. Fontos megemlíteni, hogy ez
nem csak Baranya megye és a Megyei
Közgyűlés, hanem a Polgármester és a
Testület érdeme is egyaránt, hiszen ők
pályáztak és sok időt, munkát belefektet-
ve rakták össze ezt a projektet. Ezért lett
ez egy hatékony és olyan pályázat, ami-
ből jó végeredmény született. Gratulálok
Önöknek, gratulálok a Polgármester Úr-
nak, hiszen nagyon jót tett saját települé-
sének ezzel.

Köszönjük szépen. Nyilván ez nem egy
verseny, de megkérdezném, hogy a kör-
nyező baranyai településekhez képest
pályázatok szempontjából, jól áll Szász-
vár?

El kell mondanom, nagyon jól áll. Be-
szédemben is említettem, hogy kimagasló
eredménnyel pályázik és nyer Szászvár.
Ennek az eredményeit folyamatosan lát-
ják és érzik a helyiek. Az elmúlt években
több mint 1 milliárd Ft értékű fejlesztések
történtek. A környező településeken nem
igazán látni hasonló mennyiségű pályáza-
tot, amelyből felújítások, fejlesztések
történnek. Sajnálom ezt a dolgot, hiszen
sokkal nagyobb öröm lenne számomra,
ha minden településen ekkora eredmé-
nyekről számolhatnánk be. Ezért elmond-
hatom, hogy őrizzék meg polgármesterü-
ket, mert Szászvárnak nagyon sokat fog
még hozni.

Ez már a Kormánynak afféle törekvése,
amely a Modern Falvak programsorozat-
ba beilleszthető, vagy ez még nem annak
a szele?

Ez a Modern Falvakat megelőző, úgy-
nevezett TOP-os forrásból származó for-
rások elosztása. A Modern Falvak, hívjuk
így, hogy a következő „kör” lesz, amiben
lehet majd a településeknek pályázni.
Komplex pályázatok is lesznek benne,
viszont ezeknek a kiírásai még nem tör-
téntek meg, Úgy gondolom, hogy a Terü-
leti Operatív Programnak a pályázatai le
kell zárnunk, de közben már készülni kell
arra, hogy amikor a Modern Falvak prog-
ramjában megnyílnak a csatornák akkor
összeszedett, jó pályázatokkal tudjanak
indulni a települések.

Beszédében említette Paks II.-t is, érint-
het-e ez egy Szászvár méretű települést,
így 70 km távlatból akár munkaerő, akár
vállalkozások tekintetében?

70 km a mai világban már könnyen el-
érhető távolság. Úgy gondolom, hogy
ezzel számolni kell, készülni kell rá, mert
mint munkaerő, mint lehetőségek szem-
pontjából ez egy áthidalható távolság.
Baranya megyét is megkeresték, szeret-
nénk felkészülni a fejlesztésre, az oktatás-
ban és az építés kiszolgálásában egyaránt
szeretnénk részt venni. Ez azt jelenti,
hogy szeretnénk cégekkel, vállalkozások-
kal, illetve munkaerővel is felkészülni
arra, hogy ebből a fejlesztésből mi is ki-
vegyünk részünket.

Elnök Úr, nagyon szépen köszönjük, és
reméljük még nagyon sok átadón lesz
szerencsénk Önnel interjút készíteni.

Dunai Péter Polgármester Úr
átadási beszéde

2018. október 4.
Sok szeretettel és nagy tisztelettel kö-

szöntök mindenkit a felújított Orvosi
Rendelő átadásán. Sajnálatos módon
Doktor Úr nem lehet jelen, mert tegnap
este kórházba került, ezért kedves felesé-
ge képviseli ma. Ez úton is mielőbbi
gyógyulást kívánok neki.

Előttem felszólaló Madaras Zoltán El-
nök Úr nagyon kimerítően bemutatta az
elkészült rendelőhöz kapcsolódó pályáza-
tot, viszont van valami, amit Elnök Úr

Orvosi rendelő átadása
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sem említett, hiszen nem tudhatta. Még-
pedig azt; hogy mit jelent nekünk, ennek
a rendelőnek a felújítása.  Nem tudhatta,
hogy az 1980-81-es években történt épí-
tése óta, különösebb beavatkozás, fejlesz-
tés ezen a rendelőn nem készült. Ahogy
nem tudhatta azt sem, hogy szeles őszi
délutánokon, amikor be volt csukva min-
den ajtó és ablak, mégis előfordult, hogy
a huzat majdhogynem levitte a bent vára-
kozók sapkáját a fejükről.  Elnök úr nem
tudhatta, hogy ahhoz, hogy egy kisebb
tárgyat kiadjunk, ahhoz nem feltétlenül
kellett kinyitni az ablakot, hiszen olya
rések voltak, hogy nyugodtan ki lehetett
adni ott is. Hosszú, esős időszakokon
nem volt érdemes a falakhoz, illetve a
kapcsolókhoz nyúlni, mert bizony megrá-
zó élményben lett volna részünk. Múlt
hétig előfordult olyan is, hogy Doktor
Úrnak, 60 illetve 70 éves eszközökkel
kellett dolgoznia a rendelőben. De ez a
múlté. A héten folytatott beszélgetésünk
során megállapodtunk abban, hogy egy új
időszámítás veszi kezdetét a rendelő éle-
tében, nem foglalkozunk a múlttal, ha-
nem bíztatóan nézünk a jövő felé.

Kérem, engedjék meg, hogy néhány
mondatban elmondjam, hogyan jutottunk
el idáig, hogy vehette kezdetét ez az új
időszámítás.

Minden 2016 januárjában kezdődött.
Ekkor vettük észre a pályázati kiírást,
amely azt hiszem Egészségügyi Intézmé-
nyek Fejlesztése néven lett meghirdetve.
Ezt követően Renáta alpolgármester asz-

szonnyal, illetve kol-
léganőnkkel, Sebes-
tyénné Lovasi Melin-
dával felkerestük a
Doktor urat és Dok-
tornőt, és leültünk
megbeszélni, hogy
mi az elképzelésünk;
pályázatot szeretnénk
beadni a rendelő fej-
lesztésére. Ide egy
párhuzamot szeret-
nék vonni, mert ami-
kor legelőször átjöt-
tünk hozzájuk, akkor
valahogy úgy érezték

ők ezt a dolgot, mint én 2015-ben az is-
kola felújítását zártuk le. Én akkor mond-
tam először beszédemben, hogy: „Jó
Szászvárinak lenni!”. Akkor gyakorlati-
lag csak a családtagjaim, támogatóim
hittek ebben. Valahogy ők is így érezhet-
tek, amikor átjöttünk hozzájuk mi hár-
man, és azt mondtuk, hogy most akkor
belecsapunk a lecsóba, lesz itt fejlesztés.
Azt mondták, persze, fiatalok vagytok,
csináljátok, de mi már annyi mindent
megéltünk, annyi minden ígéretet kap-
tunk. Ahogy teltek múltak a hetek, és

jöttünk át a különböző tervekkel. Minden
egyes észrevételt, amit ők jeleztek mi úgy
is terveztük utána. Amikor azzal a kér-
déssel jöttünk át, hogy legyenek szívesek
összeírni eszközöket, bútorokat, amikre
szükség van, akkor ő bennük is egyre
nagyobb volt a lelkesedés, akkor kezdték
el ők is elhinni azt, amit én már évek óta
hiszek: Jó Szászvárinak lenni! Eljött 2016
májusa, amikor beadtuk a pályázatot,
utána egy nagyon hosszú, idegtépő idő-
szak következett, hiszen több mint egy év
telt el mire a rengeteg beérkezett pályázat
elbírálásra került. Itt voltak hullámvöl-
gyek, volt, amikor jobban hittünk, volt,
amikor kevésbé. Végül 2017 júniusában
kaptam a hírt, hogy a beadott pályázatunk
nyerésre áll, néhány nap múlva pedig
meg is jött a hivatalos értesítés, hogy
nyertünk. Akkor nagyon boldog voltam,
hiszen abban az e-mailben az is szerepelt,
hogy nem csak az orvosi rendelő, hanem
a bölcsőde és a piac kialakítására is nyer-

tünk pályázatot. Utána hosszas papírmun-
ka következett. Szeretném megragadni az
alkalmat, hogy köszönetet mondjak a
Gerle Kft-nek, akik a kivitelezést végez-
ték. A Kft. 50%-ban egy szászvári lakos
kezében van, Tóth József személyében.
Nekem egy kérésem volt feléjük; olyan
alvállalkozókat vonjanak be, akik lehető-
ség szerint helybéliek vagy környékbeli-
ek, ennek pedig maximálisan eleget tet-
tek. Úgyhogy elkészült a Rendelő, most
itt vagyunk az átadásán, és kérem, egy

utolsó gondolatot engedjenek meg. Az
elmúlt 3 évben, 2015 és 2018 között
olyan mértékű fejlesztéseket kapott tele-
pülésünk, amiről azt gondolom, hogy
ritka és nem mindennapi. Ha a környező
településeket nézzük, akkor azt mondha-
tom, hogy arányaiban városok részesül-
nek ennyi fejlesztésben, hiszen gondol-
junk bele, hogy 2015ben egy másik ren-
delőt, a gyermekorvosit tudtuk ugyanígy
felújítani, ugyanígy új eszközöket vásá-
rolni. Iskolánk több mint 200 millió Ft-
ból újult meg, amihez Önkormányzatunk
egy 30 millió Ft értékű műfüves pályát

épített. Iskolánk mellett található az Óvo-
da, ahol az elmúlt 3 évben 3 nyertes pá-
lyázatunk volt. Két építés és egy konyha-
fejlesztés, de említhetném az idei évben
átadott Tűzoltószertárt is, vagy a tavasz-
szal elvégzett járdafelújításokat is. Azt
gondolom, hogy ezek igen is komoly
fejlesztések és komoly jelentőséggel bír-
nak.

Végezetül és nagyon szépen köszönöm,
hogy eljöttek, a Doktor Úrnak pedig még
egyszer mielőbbi gyógyulást kívánok!
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…a kissé együgyű sláger sorai minden alkalommal eszembe
jutottak, amikor Gruber László előadásaira igyekeztem.

Valljuk be, mindannyian álmodoztunk már arról, hogy föld-
golyónk melyik szegletébe szeretnénk eljutni, mit szeretnénk
megnézni, közvetlen közelről megcsodálni. Az ismeretlen vilá-
got, környezetet a korábbinál jóval közelebb hozza számunkra
a sok-sok ismeretterjesztő film, ami a világháló jóvoltából eljut
hozzánk. De ha az ember személyesen találkozhat olyannal, aki
maga is megtapasztalhatta mindezt – az sokkal többet jelent,
mélyebb élményt, mint simán csak a tévében vagy interneten
nézni ugyanezt.

Szerintem hasonló gondolatok járhattak azoknak az emberek-
nek a fejében, akik részt vettek programunkon, és eljöttek Ta-
nár úr előadásaira, a Szászvári Várkastélyba. Japán, Etiópia és
Törökország – kicsit többet tudunk már ezekről a tájakról,
„népekről”, természeti szépségekről, gasztronómiáról, na és a
történelmükről, mindennapi életükről, mint az előadások előtt.
A fotók, a filmek, a zene – no és mindenekelőtt a hastáncosnő –
mind segítségünkre voltak abban, hogy „majdnem-személyes”
élményünk legyen a csodálatos templomokról, hegyekről-
völgyekről, folyókról és növényekről, állatokról, és persze az
emberekről, akik ezekben az országokban élnek.

Gruber László – és most elnézést kérek, de nem sorolom fel
az általam is ismert titulusait, hiszen a nézők többségének Ő
egyszerűen „Laci”, egy falunkbéli /korábban szomszéd falusi/,
korunkbéli  fiatalember, aki bejárta ha nem is a világot, de an-
nak számtalan országát - lebilincselő stílusával, magával raga-
dó előadásmódjával elvarázsolta a hallgatóságát !

Többen is megállapítottuk az előadások után, hogy szeren-
csés, aki a tanítványa lehet, mert ő igazi  p e d a g ó g u s.

Volt már a Várban számtalan rendezvény, esemény, de nem
sok lehetett olyan, amire még székeket kellett vinni a díszte-
rembe a már bekészítettek mellé, és olyan sem igazán volt még,
amit a 7-8 éves fiúk a már bőven nyugdíjas korú, akár 80 feletti
résztvevőkkel együtt, szinte pisszenés nélkül hallgattak végig !

A sikeren felbuzdulva a Szászvári Nőegylet tagság úgy hatá-
rozott, hogy ebben az évben is szervezünk ilyen előadásokat,
amelyekre szeretettel várunk minden érdeklődőt, az előre meg-
hirdetett időpontban és helyszínen! És így a végére, ismét :
köszönjük, Laci, a  felejthetetlen élményeket !

Havasiné Szokoly Zsuzsa
Szászvári Nőegylet

„ Szeretném bejárni a földet ” Szent István
Közösségi Ház

2019-es programterve
Január:
01.12. Darts verseny

Február:
02.09. Darts verseny
02.22. Farsangi készülődés – kreatív délután

Március:
03.07. Zeneiskolások nőnapi koncertje
03.09. Darts verseny
03.14. Március 15-i megemlékezés
03.31. Plébánia szervezésben - Jótékonysági koncert

Április:
04.18. Húsvétváró a Nőegylettel – kreatív délután
04.26. Anyák napja
04.29. Kiss György Emléknap – Szentmise

Május:
05.18. Fogathajtó verseny

Június:
06.01. Gyereknap
06.13. Zeneiskolások tanévzáró koncertje
06.22. III. SzászVÁRnap

Július:
07.01.-07.27. Nyári napközis tábor
07.20. VIII. Amatőr ZenekaROCK Fesztiválja

Augusztus:
08.10. Neoton koncert
08.17. Falunap

Szeptember:
09.07. Családi nap
09.28. Szüreti felvonulás

Október:
10.01. Idősek világnapja
10.18. '56-os megemlékezés
10.26. Halloween délután a SZÖSZE-vel

December:
12.04. Borbála nap a Szászvári Bányászok Szakszervezete
12.07. Mikulás ünnepség
12.08. VI. Adventi vásár
12.15. Plébánia szervezésében - Adventi koncert a templom-
ban

Az időpontok tájékoztató jellegűek,
a későbbiekben változhatnak.
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Az elmúlt évre visszatekintve, el-
mondhatjuk, hogy igazán mozgalmas és
sikeres évet hagytunk magunk mögött, a
Szászvári Vár falain belül. Programokban
és látogatókban is igazán gazdag volt az ó
esztendő.

Szezonnyitó programunk, március
derekán, a Szászvári Roma Önkormány-
zat által szervezett kiállítás, melyen, a
komlón élő, kortárs festőművésznő, Or-
sós Teréz gyönyörű alkotásait tekinthet-
ték meg az érdeklődők. Áprilisban Nagy-
né Sashegyi Hilda gyógynövényes elő-
adását, immár harmadik alkalommal él-

vezhettük a Szászvári Nőegylet rendezé-
sében. Alig egy héttel később iskolánk
fúvós zenekarának tavaszi koncertje töl-
tötte meg a nagytermet csodálatos szóla-
mokkal.

Májust írtunk, amikor igazán beindult
a turisztikai főszezon, és sorra jelentkez-
tek be kisebb-nagyobb létszámú csopor-
tok. Szinte mindennapra jutott egy osz-

tály, vagy egyesület,
aki Szászvár büszke-
ségét, a középkori
várat szerette volna
megnézni. Egy alka-
lommal, Búzás Ger-
gely régésszel, és
Albert János építész-
szel közösen vezet-
hettünk tárlatot. Az
előre bejelentkezett
csoportok mellett,
szép számmal voltak
egyéni és családdal
érkező vendégeink is. A nyári szünet
beköszöntével látogatottságunk tovább
nőtt, boldogan fedezték fel a vár minden
apró titkát kicsik és nagyok.

Július végétől a nyári napközis tábor-
nak adtunk helyet, és vidám gyerek zsi-
vajjal teltek meg az ódon falak. Batikol-
tunk, rajzoltunk, festettünk is az iskolá-
sokkal, de a legtöbb időt a szabadban
töltöttük vízi csúszdázással, kidobóval, és
sok-sok strandolással.

A tavalyi év legnagyobb váras ren-
dezvénye, az augusztus 23-i Reneszánsz
Fesztivál volt, a székelyudvarhelyi Arany
Griff Lovagrend főszereplésével. Közép-
kori fegyver és harci bemutatót láthat-
tunk, reneszánsz táncbemutatóval és
Maischné Skobrák Nikolett vezetésével,
német táncházzal vártuk vendégeinket.
Az első udvarban kialakított termelői és
kézműves standokkal csempésztük be az
egykori középkori vásárok hangulatát.
Közönség szavazatok alapján „vár szé-
pét” is választottunk a korhű jelmezbe
öltözött szászvári kisasszonyok közül.

Eljött a szeptember, és az osztályki-
rándulások ideje. Jöttek is szép számmal
a környékbeli iskolák diákjai és tanárai.

A hónap derekán a Kulturális Örökség
Napjai programjához csatlakozva nyitot-
tuk ki a Várkastély kapuit, pár nappal
később, -ismét a Szászvári Nőegylet jó-
voltából-, Gruber László nagy sikerű elő-
adássorozatának első részét élvezhettük a
felkelő nap országáról. Az ősz folyamán
még kétszer járt nálunk a tanár úr, októ-
berben Etiópiai élményeivel gazdagod-
tunk, novemberben pedig Törökország
szépségével kápráztatott el bennünket.

Karácsonyra hangolódva, a plébánia
szervezésében, minden család elkészíthet-
te saját adventi koszorúját, ami ezután
Zsolt atya áldásával került otthon az asz-
talokra.

Remélem, hogy 2019-ben is sokan
lesznek kíváncsiak rendezvényeinkre,
hiszen az idei évben is sok színes prog-
rammal várjuk a szászvári és a környék-
beli lakosokat.

Sebestyén Mónika

Ismét eltelt egy év….A Szászvári Várkastélyban
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EMBERI
ERŐFORRÁSOK

MINISZTÉRIUMA
MÚZEUMI FŐOSZTÁLY

Dunai Péter polgármester úr részére
Szászvár Nagyközség Önkormányzata
Szászvár
Május 1. tér 1. 7349
Tárgy: Kiss György szobrászművész alkotásai

Tisztelt Polgármester Úr!

Dr. Kövér László házelnök úr — Polgármester úr megkeresését tolmácsolva — Kiss György szobrászművész alkotásainak szászvári elhelyezé-
sét, illetve ennek vizsgálatát kérte az Emberi Erőforrások Minisztériumától.
Fentiekre tekintettel szíves tájékoztatásul továbbítom Önnek Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr Dr. Kövér László házelnök úrnak címzett leve-
lének másolati példányát.
Munkájukhoz további sok sikert kívánok. Budapest, 2018. december 18

Kassai Hajnal
főosztályvezető

Dr. Kövér László Elnök Úr részére Az Országgyűlés elnöke

Tisztelt Elnök Úr!

Kiss György szobrászművész alkotásainak szászvári elhelyezése ügyében kelt levelét köszönettel  megkaptam. Kérem,  engedje meg,
hogy az abban foglal takkal kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztassam.
A muzeális intézmények raktáraiban őrzött  kulturális  javak hozzáférésének biztosítása a kulturális ágazat számára is prio-
ritás, ennek érdekében stratégiai irányként kezeljük a vidéki kulturális szolgáltatáskínálat bővítését, gyűjteményi egységek, kultu-
rális javak vidékre helyezésének vizsgálatát. Minden erre irányuló szándék elvi támogatásunkat élvezi, a megvalósítás módja azonban
minden esetben egyedi vizsgálatot igényel.
A Kiss György-alkotások szászvári bemutatásának jogszabályi  lehetőségeit megvizsgáltuk.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.)
38/A. § (1) bekezdés alapján a muzeális intézmény a kulturális javakat határozott időre szóló, írásbeli szerződés alapján adhatja vagy
veheti kölcsön. Hasonló ügyekben elsősorban ezt a megoldást javasoljuk, mivel a vagyonkezelői jogok változatlanul hagyásával tudja bizto-
sítani az alkotások helyben történő bemutatását.

A kölcsönzés mellett lehetőségként felmerül a letét, ugyanakkor a Kultv. 49/A. § (1) bekezdése alapján a muzeális intézmény az alap-
leltárában szereplő kulturális javakat csak akkor adhatja letétbe, ha az a kulturális javak biztonságos őrzése érdekében szüksé-
ges. Tekintettel arra, hogy Kiss György alkotásai átadására nem a kulturális javak biztonságos őrzése érdekében kerülne sor,
hanem bemutatás céljából, a letét ebben az esetben nem alkalmazható.
A Kultv. 38/B. § alapján a kultúráért felelős miniszter határozott időre kijelölheti a muzeális intézményekben lévő,  ál lami tu-

lajdonú kulturál is  javak őrzési  vagy bemutatási helyét. Ez a kijelölés elsődlegesen a muzeális intézmények raktárában őr-
zött ,  a látogatók számára nem hozzáférhető kulturál i s  javak bemutatásának elősegítésére irányul. A kijelölés eljárására
vonatkozó, követendő szabályokat a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint a kijelölési eljárásról
szóló 377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg. A kijelölési eljárásra kizárólag bizonyos fel-
tételek teljesülése esetén kerülhet csak sor. Ilyen feltétel, hogy a kérelmezett őrzési vagy bemutatási helyen a k u l t u r á l i s  j a v a k
k ö l c s ö n z é s ,  mú z e u m i  l e t é t  v a g y  e g y é b  j o g c í m e n  t ö r t é n ő elhelyezésére nem volt  mód.  A kérelem benyújtásának
fel tétele  tehát ,  hogy a kulturális javakat egyéb jogcímen megkísérelték elhelyezni, de erre nem volt mód, a kölcsönzésre irányuló,
tárgyalások nem vezettek eredményre. Tudomásunk szerint jelen ügyben még nem zajlottak tárgyalások.
Amennyiben az alkotások vagyonkezelői jogának megszerzése az önkormányzat célja, a Kultv. 38/C. §-a az irányadó, mely
szerint az állami tulajdonban lévő, jogszabály alapján védett kulturális javak vagyonkezelésére a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelő Zrt. a kultúráért felelős miniszter által a nemzeti kulturális érdekre figyelemmel kijelölt személlyel vagy szervezettel vagyon-
kezelési szerződést köt. Ez kizárólag az állami tulajdonban lévő kulturális javakra vonatkozik. E tekintetben fontosnak tartom
megjegyezni ugyanakkor, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 27. § (2) bekezdése alapján a vagyonkezelő
köteles a vagyontárgy á l l a g á n a k  me g ó v á s á ró l ,  j ó  k a rb an t a r t á s á ró l ,  mű kö d t e t é sé r ő l  go n d o s ko d n i , jogszabályban és
szerződésben előírt más kötelezettségét teljesíteni, valamint a vagyontárgyat jogszabályban vagy szerződésben meghatározott
célnak megfelelően használni.  A vagyonkezelés jelentős szakmai és anyagi  többletterhet  jelent  az önkormányzat számára,
amit mérlegelni szükséges.
A műtárgyak tervezett átvételének célját (bemutatás) és az önkormányzat teherbíró-képességét tekintve a jogügylet lebonyolítása
kölcsönzési szerződés keretében a leghatékonyabb mind jogi, mind pedig szakmai és anyagi tekintetben. Elsősorban ennek
vizsgálatát javaslom az érintetteknek. Ez a kölcsönző fél (önkormányzat) és a kulturális javakat őrző muzeális intézmények közvet-
len kapcsolatfelvételét igényli.
Fentieken túl fontosnak tartom megjegyezni, hogy a műtárgyak bármiféle jogcímen történő átvételéhez a kulturális  javak állo-
mányvédelmét és vagyonbiztonságát szolgáló feltételek megteremtése szükséges.
Az  E ln ö k  Úr  r ész é r e  kü l d ö t t  vá l as z l e ve l e m máso l a t i  p é ld án yá v a l  Szá sz vár Nagyközség polgármesterét, valamint a
Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galériát is tájékoztatom.

Tisztelettel:
Prof . Káslet Miklós
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kutatás közbeni híradás…
Előttünk már többen akadtak, akik

szászváriként úgy érezték, nem elegendő,
amit az utódok tudnak hajdan híres szü-
löttünkről, ezért kutatásokat végeztek,
utazásokat tettek, dokumentáltak, gyűjtöt-
tek. Közöttük id. Téczely Károly annak
idején sok fotót készített eredeti helyszí-
neken a Kiss György szobrokról. Sokat
utazott, eljutott olyan helyekre, ahova
nekünk ma még nem sikerült. Az eredeti
fotóin látszik, hogy járt a Nemzeti Galé-
ria raktáraiban, Esztergomban a Bazilika
mélyén. Csoma István a szobrász család-
jának távoli rokonaként folytatta a gyűj-
tést, őrizte a családnál levő alkotásokat.
Megkezdte id. Téczely Károly kutatásá-
nak feldolgozását. Az ő kutatásaikat foly-
tatjuk Nagy Ildikóval.

A szászvári Szent István Közösségi
Ház Kiss György terem egyedülálló
anyagát jószerivel az ő gyűjtésükből állí-
tották össze. (Nagy Ildikó, Vidák Margit,
2000.) Eleddig tudomásunk szerint az
országban egyedülálló ez a tematikus
kiállítás a szobrász munkáiból, a látoga-
tók nagy megelégedésére.

Most, a művész halálának centenáriu-
mára készülve a helyi Értéktár Bizottság
kezdte meg a rendezvényhez kapcsolódó
ötletek gyűjtését, rendszerezését, kialakí-

tását, a feladatok elosztását, és végrehaj-
tását. Ezek között szerepelt többek között
az életmű rendszerezése, majd valami-
lyen formában közzététele.

Ki kell mondani, e munka célja nem
szakmai babérok aratása. Nem vagyunk
művészettörténészek, nem rendelkezünk
szakirányú felsőfokú végzettséggel. Ezért
sehol nem vállalkoztunk, vállalkozunk
értékelésre, értékítéletre, de még elem-
zésre se. Egy a célunk: a lehető legtelje-
sebb összegyűjtése, rendszerezése a
Szászváron született egykor országos hírű
szobrászművészünk alkotásainak. E mun-
ka során messzemenően figyelembe vesz-

szük, és jelezzük a forrásokat, annál is
inkább, mivel gyakran ezek ellentmonda-
nak egymásnak.

A kutatómunka kezdetén tanulmá-
nyoztuk Bucsky Mihály Kiss György c.
munkáját, és Csiffáry Gabriella Kiss
György gyűjtemény c. CD-ROM-ját.
Mindkét forrásmunka nagyon sok infor-
mációt tartalmaz, de egyik sem teljes,
viszont számos esetben ellentmondó ada-
tokat közölnek.  Igyekeztünk ezekben az
esetekben harmadik forrás alapján eldön-
teni a kérdéseket, de ha ez megnyugtató-
an nem sikerült, akkor mindkét verziót
szerepeltetjük.

A feldolgozás tematikáját úgy alakí-
tottuk ki, hogy külön katalogizáltuk min-
den egyéb adatával együtt a forrásokat,
majd időrendbe rendeztük, végül egyesí-
tettük a két alapvető adatbázist. E mono-
gráfiában egy táblázatban időrendben
szerepelnek az alkotások. Sajnos nagyon
kevés esetben ad minden vonatkozásban
választ ez a táblázat. Azaz valamilyen
adat legtöbbször hiányzik. Vagy a kelet-
kezés dátuma, vagy a feltalálás helye,
vagy más adat általában hiányzik.

Könnyű a dolgunk olyan esetekben,
amikor meglévő, ismert műről esik szó,
jól dokumentált keletkezési, közterületi
felállítási dátumokkal, vagy éppen raktári
polcszámmal. Látható, hogy mi az anya-
ga, mérete, tárgya. Még az is jó, ha leg-
alább fotónk van róla, bár az alkotás ma-
ga megsemmisült (pl. Szondy György
mellszobra). De van, hogy csak egy emlí-
tés áll a rendelkezésünkre egy tudósítás-
ban. Ha ennyit tudunk, akkor hát eny-
nyit…

Több variáció megvitatása után úgy
döntöttünk, hogy a Bucsky Mihály alkot-
ta életrajzra felfűzve adjuk közre az alko-
tásokat. Bár, ahogy korábban már jelez-
tük, messze nem teljes (az alkotások
szempontjából) ez a forrás sem, az életfo-
nal mégis érthetőbbé teszi a művek egy-
más utániságát, az élet traumáit, amelyek
az alkotót alkotásra inspirálták. (pl. a
háború szörnyűségei- honvéd szobrok).
Az életrajzi szövegrészeket az alkotások
között dőlt betűvel jelezzük.

Sajnos hamar kiderült, ez a vezérfo-
nal sem ígér teljes sikert. A kutatás során
már jóval 200 alkotás beazonosítása felett
jártunk már, amikor új elvet kellett keres-
ni. Bucskynál ugyanis a százat sem éri el
a tárgyalt alkotások száma.

El kell ismerni, sokat változott a ku-
tatás lehetősége 1970, BM kutatása óta.
A digitális korszak lehetősége korábban
elképzelhetetlen adatmennyiség, aránylag

könnyen kutathatóvá tétele segíti a ma
(amatőr) kutatóit (is). Egy nagy periodika
archivumban olyan mennyiségű adatot
ígértek szobrászunkról, ami indokoltnak
sejttette a költségek viselését. Az csak
később derült ki, hogy az ígért 15000
találat 95 %-a hulladék. ( ld. minden
„Kiss”, minden „György”, és minden
„szobrász” szó találatnak számít, holott
minket csak a három együttes egyezés
érdekel). De még így is maradt néhány

száz találat, amelyek nagyon nagy része
kuriózum, korábban ismeretlen adat, al-
kotás, információ. Másrészt ezek az
„újsághírek” kortárs szerzők tollából
származnak, olyanoktól, akik saját maguk
jártak a műteremben, látták azt, amiről
hírt adtak. Kell ennél autentikusabb for-
rás? A cikkek jórészt lekövetik Kiss
György életének majd minden mozzana-
tát.

A fentiek alapján talán világossá tet-
tük, hogy miért a kortárs recenziókat tet-
tük a művek feldolgozásának alapjává.
De ennél többet is tettünk. Perdöntőnek
fogadtuk el a kortárs cikkek állítását a
többi felhasznált irodalommal szemben,
ha eltérő keletkezési idő, vagy körülmény
merült föl. Mi bajunk lehet? Mi amatőrök
vagyunk…

Néhány érdekesség, ami a mostani
kutatásaink során derült ki. és a szű-
kebb környékünket érinti:

1860. (?) Magyaregregyi Mária
szobor

„…Százéves kegyhely a Mecsekben
Komló és Szászvár bányáinak vidékén,

Kiss György szobrász életművének kutatása

A kőbányai Szent László-templom
díszítő szobra, Avatás: 1899

Országház - keleti homlokzat: II. Zrínyi
Miklós gróf, Avatás: 1905
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cser és bükk erdők lombjai közé rejtőzve
fekszik a kis dunántúli falu: Magyareg-
regy. Határában gyümölcsöskertek és
szőlők váltakoznak. Lakói erdőkön, mező-
kön, bányákban dolgozó emberek. Az
utóbbi évtizedben megnőtt, megszépült a
kies fekvésű falucska. Új házakból egész
utcasor épült s lassacskán a régi házaik
is »hozzáöltözködnek« az ősi falu új éle-
téhez. Száz évvel ezelőtt az egregyi Torma
-völgy váratlanul feltört forrása mellé
Kiss György, az akkor még fiatal szászvá-
ri szobrász, egy primitív szépségű Mária-
szobrot faragott. Akkoriban indította el a
távoli Lourdes-ban egy egyszerű lányka,
Bernadette, a Szűzanya tiszteletének vilá-
got bejáró és a katolikus hívek lelki életé-
be oly sok kegyelmet sugárzó áramát. S
mivel a Torma-völgyi forrásnál, az egy-
szerűségében is áhítatot keltő szobor előtt
egyre többen találták meg lelkűk rendkí-
vüli ajándékait, hamarosan kicsiny kápol-
nát épített az ide zarándokló hívek buzgó-
sága. Magyaregregy népszerűsége nőttön
-nőtt. Már nemcsak a közvetlen környék,
hanem egész Baranya, Somogy és Tolna
vallásos népe is elindította a maga zarán-
doklásait a kis kápolnához. így történt,
hogy amikor a kápolna kicsinynek bizo-
nyult az ide sereglők befogadására. Ma-
gyaregregy és a tágasabb környék nép-
ének önkéntes munkájával és adományai-
ból új templom épült. Az új templom oltá-
rára pedig ragaszkodó szeretetüknek jelé-
ül az eredeti — Kiss György által fara-

gott — szobrot he-
lyezték el. Ez a tá-
gas, napfényes és
lomb illatú kegy-
templom is alig tud-
ta befogadni Mária
tisztelőit az idei bú-
csú alkalmával. Az
ünnepi nagymisét
Jurányi László
bikali plébános mu-
tatta be, aki szentbe-
szédében meghatód-
va mondott köszöne-
tét azért, hogy a
környék népe száz év
alatt mindig különös
vonzalommal kere-
sett enyhülést az
egregyi kegyhelyen
és hódolt a Szeplőte-
len Fogantatás Asz-
szonya előtt. Megkö-
szönte azt is, hogy a
nevezetes jubileum
alkalmából az ide
zarándoklók adomá-
nyaiból elkészülhe-
tett a templom belse-

jének megújítása, kifestése és a Szentkút
új kerítése. Bejelentette azt is, hogy a régi
— s már alkalmatlanná vált — széksorok
helyett új padsorokat állítanak a temp-
lomba s ezt a törekvésüket a községi ta-
nács azzal támogatja, hogy a község er-
dejéből engedélyezi a padokhoz szüksé-
ges faanyag kitermelését. A magyar kegy-
helyek koszorújának ez a szerény kis virá-
ga. Magyaregregy, így megújulva és fel-
frissülve lépi át története új századának
küszöbét…” Új Ember, 1960 (16. évfo-
lyam, 1-52. szám). 1960-12-04 / 49. szám

1882. Troll Ferenc mellszobra
„…Az »apagyilkos.« Ez a cime a

szobornak, melyet Kis György fiatal
szobrászunk Rómában készített. Egy
izmos legény hurcolja megölt apját s azt
kétségbeesett erőfeszítéssel akarja a
vízbe dobni. A mű útban, a művész maga
pedig már itthon is van. Először is első
pártfogóját: Troll pécsi kanonokot láto-

gatta meg, átadva neki meglepetésül
készített mellszobrát. Pécsről aztán
Szászvárosra utazott szüleihez, mig je-
lenleg már a fővárosban időz. Sok vázla-
tot hozott haza magával…” Fővárosi
Lapok 1882-07-16 / 161. szám

1901. Troll Ferenc relief
„…Ferencz nádasdi, Weist János

nagy mányoki esperes-plebános és
Jakics  Szilveszter nyug. plébános
assistencziája mellett. A fölavatási ün-
nepség után az intézet növendékei meg-
ható éneket énekeltek, melyben a község
jótévőjét dicsőítették. Lovászy Gábor is a
község körül szerzett érdemeit sorolta föl
a főpapnak és háláját némikép lerovandó
jótevőjének alakját érczbe öntve helyezte
el a zárda főlépcsőjénél. Ezt most leplez-
ték le Troll Ferencz és a szobor készítő-
jének, Kiss György szobrásznak jelenlét-
ében, aki a szoborral a saját jótevőjét is
megörökítette. Az ünnepélyen több zárda
főnöknője, ezek sorában Grázból Angéla
nővér vett részt, ki a világi életben
Schaffgosch grófné nevét viselte. Troli
Ferencz éltetésével ért véget a fölavató
ünnepség és Nagy Mányok községnek
alapos oka van, hogy nagy jótevőjét
szivébe zárja..”. 1901. november Pécsi
napló

A Nagymányoki Általános Iskola
bejáratánál elhelyezett márvány emlék-
táblán látható a mintegy 40 cm átmérőjű
bronz dombormű 1901-ből. Sem (1),
sem (2) nem tud róla. Dull Zoltántól
származó információ alapján került a
monográfiába. 2018-as kutatási ered-
mény.

Számtalan ellentmondás, számos
siker, új alkotások-talán még száz is,
amik az eddigi sokszáz órás kutató mun-
ka során táplálták a kitartást. Szeretnénk
majd a teljes anyagot ( ha majd elkészül)
az érdeklődőknek bemutatni. De ez még
azért odébb van.

Szokoly Károly

Betegeket gyógyító, vigasztaló Krisztus
Budapest, Üllői út - Gyáli út 1

Apagyilkos
készült: Rómában 1876-ban
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Anyakönyvi hírek
2018.08.16 – 2019.02.13

SZÜLETÉS:
ÉBERLING ZSÓFI
KLÓSZ RÉKA
SÁRA BENCE
HALASI LÓRÁND
KAPUS HANGA
RÉDERTIZIÁN
HERKE MÁTÉ
FEIGL MÁTÉ
LAKATOS BEATRIX
DÉVAI LETTI AMANDA
BUZÁS LORETTA
SOMOGYI ZSELYKE

HALÁLOZÁS:

CZEININGER ISTVÁN
NYERS JÁNOS
PLESZ ÁDÁM
ALBRECHT FERENCNÉ
SZŐKE GYULA
LŐBL PÉTER
RÉDER LŐRINCNÉ
JENCZER KÁROLY
TILK HENRIKNÉ

Település Ürítési
nap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún.

Szászvár Péntek 18 15 15 19 17 21

Település Ürítési
nap Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

Szászvár Péntek 19 16 20 18 15 20

Apostoli Nunciatúra

Exc. és Ft Michael August Blume érsek,
apostoli nuncius úr
Részére

Budapest

Excellenciás és Főtisztelendő Nuncius úr!

Mint Szászvár nagyközség polgármestere örömmel tájékoztatom, hogy 2019. év jelentős
esemény lesz településünk történetében, mivel híres szülöttünk, Kiss György szobrászművész
halálának 100. évfordulójára emlékezünk.

E jeles eseménysorozatnak egyik része, hogy a méltatlanul elfeledett művész nevét és mun-
kásságát részletesen feltárva, megismertessük a lehető legszélesebb rétegekkel azt, hogy mit
alkotott a volt szászvári parasztgyerekből európai jelentőségűvé lett szobrász.

Szinte teljesen elfeledett az a tény, hogy Kiss György  XIII. Leó pápától „Pro Ecclesia et
Pontifice” kitüntetést, lovagi címet és „Nagypápai” előnevet kapott, de közismert szerénységé-
vel, nem élt ezzel az  előjogával. Esztergommal kapcsolatban méltán lehet nevezni őt a Székes-
egyház szobrászának, hiszen a legtöbb szobrot, oltárt ő készítette, csodálatos alkotásokat hagyott
ránk. Teljesség igénye nélkül: Jézus Szíve oltárt, A kassai vértanúk szobrát, húsvéti gyertyatar-
tót, Szent Márton oltárt, Telegdi Csanád érsek szobrát.
A szűkebb hazájában Pécsi Egyházmegyében is számos műalkotást hagyott az utókorra.
Ugyanígy az Országházban is jelentőset alkotott, közel 40 szoborral. Számos köztéri szobrot és

síremléket alkotott itthon, és a környező országokban is.
A felsoroltak csak felvillantják azt a hatalmas életművet, amit szeretnénk a nyilvánosság elé

tárni, és Kiss György nevét újra az őt megillető helyre tetetni a magyar művészettörténetben.
Sokféle eseményt tervezünk, a méltó emlékezés jegyében.
Szeretnénk az Ön és a Katolikus Egyház támogatását is magunk mögött tudni törekvéseinkben.

Ezért tájékoztatom Önt jelen levelemmel a Centenáriumi terveinkről.
Nagy örömömre szolgálna, ha 2019. április 29-én községünkben üdvözölhetnénk Önt. Terve-

ink ezen a napon az alábbi programokkal emlékeznénk Kiss György munkásságára és életére:
a nemrég felújított Püspöki Várkastélyunk udvarában Kiss György szoborpark megnyitása,
Konferencia Kiss György művészetéről, munkásságáról és életéről, szintén a Püspöki Várkas-

télyban
Szentmise a Szászvári római katolikus templomban, Kiss György halálának 100. évfordulója

alkalmából
Vacsora a Püspöki Várkastélyban
Engedje meg, hogy levelem mellé mellékletként átadjam Szászvár Kincsei című kiadványunkat,

melyben bemutatjuk – a teljesség igénye nélkül - Kiss György szobrászművész munkásságát.

Várom mielőbbi megtisztelő válaszát.

Kelt, Szászvár, 2018.09.18.
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