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vacsorára a VIP vendégeknek tálszervizt
biztosítottak, a többi meghívó is méltó
ellátást kapott. Nem is csodáltam, hogy
igencsak illusztris vendégeink a lehető
legnagyobb elismerés hangján beszéltek
mindenről, amit itt tapasztaltak.

A várőrség egyenruhás iskolásai, a
hoszteszek, a segítők, mindannyi lelkes
helybeli: Mindenkinek hála és köszönet!

Nem lehet szó nélkül hagyni Vida
Zsolt plébániai kormányzó úr munkáját
sem. Már a kezdetektől pártoló tagként
részt vett a szervezésben. Tartotta a kap-
csolatot az egyházmegyével, szervezte
az egyházi programokat, intézte a paksi
kórus részvételét, a ministránsokat, a
templom rendbetételét.

Köszönet a közmunkásainknak,
akik időre elkészültek a parkolóval,
a plébánia-kerítéssel, a templom
belső felújításával.

Nagyon hasznos munkát végez-
tek polgárőreink, akik végig példás
rendet biztosítottak, úgymint min-
den esetben, amikor szolgálatot tel-
jesítenek.

A mindig osztályon felüli szol-
gáltatást nyújtó Főtér Kávéház és
Étterem dolgozói előtt is megeme-
lem a kalapom, éppúgy, mint a Vár
és a Közösségi Ház dolgozói előtt
is.

Szívem szerint csupa nagybetű-
vel írnám le, hogy mindezt a munkaidő-
ben lévőkön kívül mindenki önkéntesen,
és ingyenesen végezte! Na, kérem, lehet
fanyalogni, furkálódni, leszólni ( de talán
nincs is ilyen ember, aki ebben a faluban
most ezt teszi…): minden tiszteletem az
ÖVÉK.

Szászvári Hírek: Polgármester Úr!
Folyamatosan követik egymást a fonto-
sabbnál fontosabb események, rendezvé-
nyek a község életében. Hol tartunk most,
és mit vár a következő időszaktól?

Dunai Péter polgármester: Való-
ban, nagyon sűrű időszakon va-
gyunk túl, de ez még fokozódni fog.
Mindenki tud a Kiss György Cente-
náriumi év eseményeiről. Sokan
már esetleg unják, hogy még a csap-
ból is ez folyik, de higgyék el, más
települések keresve se találnak
olyan embert vagy eseményt, amire
felfűzve valamiféle „fesztivált” sze-
retnének rendezni. Mi pedig büsz-
kék lehetünk, hogy a helyi kis farig-
csáló gyerekből európai hírű mű-
vész vált.

Most, április végén, május elején
megtanultuk, hogy mit jelent egy ilyen
nagyságrendű rendezvényt létrehozni.
Hihetetlen mennyiségű szervezési fel-
adat, egyeztetés, intézkedés kellett ahhoz,
hogy minden ilyen sikeres legyen.

A kezdetektől az Értéktár Bizottság
tartotta kézben a munkát. Ehhez csatla-
kozott néhány nagyon fontos külső tag,

akik a Szervező Bizottságként egészítet-
ték ki az értékőröket. Amellett, hogy fo-
lyamatos volt (és azóta sem állt meg) a
Kiss György életmű kutatása, feldolgozá-
sa, amiről majd az év vége felé könyvet is
tervezünk kiadni, szervezés alatt állt az
eredeti szobrok kikölcsönzése. Aki
nem volt benne, nem is hiszi, meny-
nyi egyeztetés, levélváltás, biztonsá-
gi és szakmai kérdést kellett megol-
daniuk a szervezőknek. Jó, hogy
támogatott minket a Minisztérium,
több államtitkárság, a Házelnök Úr,
és a Katolikus Egyház is.

Így fordulhatott elő az, hogy a
konferencia előtt két nappal, (!) vég-
re megérkeztek a Nemzeti Galériá-
ból és a Janus Pannonius Múzeum-
ból az alkotások. Még jó, hogy ad-
digra már készen álltak a posztamensek,
készen voltak a tervek az elhelyezésre, a
fiatal szobrászok kiállítása készen várta a
látogatókat, és a kutató munkát bemutató
tablók is a Várkastélyunk Dísztermében
az üvegfelületeken, a helyükön voltak.
Ezt nem lehet bemutatni, hogy ez mennyi
munka, hány önkéntes, hány száz órányi

munkája van benne.
És ez még csak a szakmai konferencia

része! A szervezők millió és egy ügyben
dolgoztak. Ajándékcsomagokhoz renge-
teg apróságot terveztek, rendeltek meg,
(ma már ez elvárás egy konferencián), a
berendezéshez virágokat, díszítőket ren-
deltek, és rendezték el ízlésesen. A Gála-
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Sz.H.: A megelőző rendezvényekről is
essen szó.

D.P.: Igen, mindenképpen szeretném
megemlíteni a Kiss György Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
programjait. Egy egész héten át tartottak
a rendezvényeik. Kirándulásokat tettek a
Kiss György alkotásokhoz, bejárták a
környékbeli helyeket, Pécsett, Máriaké-
ménden, Máriagyűdön voltak. Vetélke-
dőket tartottak, megemlékeztek a mű-
vészről.

Tevékenyen részt vettek az emléknap
rendezésében. A pedagógus kar részt
vett a konferencián is. Abban biztos va-
gyok, hogy ez emlékezetes lesz sokáig a
gyermekek számára.

Nagyon fontos, hogy szót ejtsünk a
Mocorgókról. Minden évben egyre töb-
bet és egyre színvonalasabb rendezvé-
nyeket tartanak, hatalmas érdeklődés
mellett. Viszik hírünket az országba.
Most a Kiss György emléktúrát szervez-
ték meg, egy nappal az Emléknap előtt.
Több száz résztvevővel. Óriási szervező
munkát végeztek, köszönet érte.

Mindenkinek igyekszünk, aki bármi-
lyen formában is segítette a rendezvényt
egy nívós emléklapot adni, ezzel is kife-
jezve a hálánkat.

Sz.H.: Igazi sikertörténet a főtéri par-
koló kialakítása.

D.P.: Örülök, hogy így látják. Minden-
ki tudta, hogy valamit ki kell találni, de
kevesen gondolták, hogy ennyire jó
megoldás sikerül. Bizonyos időszakok-
ban annyira sok autó volt a téren, hogy
az már baleset veszélyes volt, lépni kel-
lett. Vida Zsolt atya nyitott volt a megol-
dásra, szívesen adta kölcsön a területét a
parkoló céljára. Megint külön kiemelem
a közmunkásainkat, Mühlbert Erik csa-
pata kitett magáért. Azt pedig, hogy jó
megoldás lett –e azt gondolom elég, ha
megnézzük, mikor, mennyien használják
a parkolót. Teljes akkor lenne az örö-
münk, ha a „parkolóőr”, a gólyánk is itt
lenne, de sajnos egyikük nem tért vissza
tavasszal, és az árván maradt párja egy
darabig itt volt, de aztán hamar tovább
repült.

Sz.H.: Már csak egy kérdés Kiss
Györgyről. Lesznek-e még további prog-
ramok?

D.P.: Természetesen, hiszen emlékévet
hirdettünk. A következő nagyobb ese-
ménysor a Falunap környékén, a művész
születésnapja körül lesz, erről majd idő-
ben értesítjük a lakosságot.

Sz.H.: A Strandról is essen szó, mint
minden évben ilyentájt.

D.P.: Igen. Jelentős anyagi terhet je-
lentő döntés előtt állunk ilyenkor min-

dig. Már tavaly is nagy terhet jelentett,
hogy az ÁNTSZ megadja az esetenkénti
vízminőséggel összefüggő működési
engedélyt, úgy tűnik, idén ezek e terhek
jelentősen tovább nőttek. Miről van szó?

Az köztudomású, hogy egy idő óta
ivóvízzel töltjük fel a strandfürdő me-
dencéit a fürdési szezonban. Ennek a
vízminősége természetesen kifogástalan,
hiszen ezt isszuk. ( más kérdés, hogy ha
jön egy tartós kánikula, vízhiánnyal,
akkor hogyan kellene döntenünk az egy
szál mélyfúrású kút kapacitását illetően:
inni vagy fürödni?). A gond akkor je-

lentkezik, amikor a fürdővíz használata
során a vízforgató rendszer szűrőinek el
kellene érniük, hogy a tisztított víz a
sokadik napon is megfeleljen az ÁNTSZ
elvárásainak, az egészségügyi határérté-
keknek. Erre a mi szűrőink már nem
képesek, az új rendszer milliós nagyság-
rendű beruházást igényel.

A medencét is minden szezon előtt
félmillió Ft-ba kerül lefesteni. (speciális
festékkel). Elfogytak az úszómestereink
is, de ezt sikerült pótolni, erre már van
megoldás. De tudom, hogy mindenkinek
van véleménye arról, Szászvár nem tehe-
ti meg, hogy ne legyen nyitva a közel
száz éves strandfürdője, hiszen ez egyik
nevezetességünk nyáron. Természetesen
folyamatosan bújjuk a pályázatokat, ke-
resünk forrást, esetleg üzemeltetőt (de
még ingyen sem kell senkinek), de nem
sok remény van a sikerre. Mindegy, ki-
nyitjuk idén is a Strandunkat.

Sz.H.: Bölcsőde
átadás.

D.P.: Sajnos, hiába
halasztottuk az át-
adást, holott készen
volt a beruházás, de
az Államtitkár Asz-
szony csak május 14-
re ért rá. Mire ez az
időpont is eljött, ak-
kor pár nappal a dá-
tum előtt értesítettek,
hogy átszervezés mi-
att az Államtitkár
Asszony már nem
vesz részt ilyen meg-

nyitón, csak, az új kinevezett személy
lesz erre jogosult. Így mindent lefújtunk,
vártuk a kinevezést, és akkor tudtunk
egyeztetni.

Közben letelt a Bölcsőde vezető szemé-
lyére kiírt pályázat. Endrődi-Kolip Helé-
na pályázata felelt meg az előírásoknak,
így ő kapott kinevezést. Az ő védőnői
munkáját pedig Makrainé Tucsek Brigit-
ta folytatja.

Majd az átadás napja is elérkezett. Min-
den összeállt, megérkeztek a vendégek,
és a település lakossága is nagy számmal
képviseltette magát. A sok szép helyiség
megtelt csodálkozó emberekkel. Min-
denki dicsérte az európai színvonalú
berendezést, kialakítást. Mindez dicséri a
tervezőt is. Az épület gyönyörű, a kivite-
lezés nagyszerű, mit lehet itt még mon-
dani?

Az időjárás is kegyes volt hozzánk. Én
a beszédemben a büszkeségre és a jövőre
fektettem a hangsúlyt, azt hiszem ezt
nem kell magyaráznom.

Dr. Hargitai János országgyűlési kép-
viselő méltatta azt a programot, aminek
keretében létre lehetett hozni Szászvár és
térsége bölcsődéjét. Hangsúlyozta a tér-
ségi centrum szerepét településünknek.
Elmondta, hogy ebben a ciklusban egy-
milliárd-kétszázmillió forintnyi fejlesz-
tés érkezett Szászvárra, mert fontos a
térségnek Szászvár, és a képviselő úrnak
is a körzetén belül nagy szerepet szán a
településnek.

Kovácsné Bárány Ildikó Miniszteri
Biztos Asszony is méltatta a kormány-
programot, amely a családok segítéséről
szól. Ennek keretében épülhetett meg ez
a Bölcsőde is. Gratulált a kivitelezéshez,
és reményét fejezte ki, hogy megtelik
gyerkőcökkel az intézmény.

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

D.P.: Köszönöm a lehetőséget.
Szokoly Károly
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Versenyeredmények februártól májusig
2019. március 5.: Alsó tagozatosok házi szavalóversenye

2. évfolyam:
1. Lakatos Fanni 2.b
2. Gebhardt Ábel 2.b
3. Kovács Tamás 2.b
3. Szabó Bernadett 2.b

3-4. évfolyam
1.Rónai Patrik 4.b
2. Fodor László 4.b
3. Bakó Ádám 3.a
Különdíjas: Bakó Leonetta 4.b

2019. március 6.: A Keleti-Mecsek Egyesület által meghir-
detett, a Völgységi Tájszótárhoz kapcsolódó rajz- és fogal-
mazás pályázat eredménye:
Rajz, alsó tagozat:

Dobó Bence (2. o.) Márévár
Bakó Leonetta (4. o.) Kongerdő
Dobos Boglárka (4. o.) Ördög-hegy

Különdíj:  Bakó Sára Boróka (3. o.) Ménküjes-gát

Rajz, felső tagozat:
Finta Bettina (8. o.) Egregy Kisboldogasszonya
Dobos Dorina (7. o.) Koromszó
Bakó Anna Genovéva (8. o.) Kongerdő

Különdíj: Benkő Dorina (8. o.) Szászvári vár

Mese - felső tagozat, kiemelt díjra érdemes munkák:
Finta Gréta (6. o.) A sötét és világos horgos

története
Füzi Zsombor (7. o.) Kárász kincse
Czikla Dorottya (7. o.) Az átok a 77. pünkösd haj-

nalán
Különdíj: Dobos Dorina    (7. o.) Koromszó, ahogy én láttam

Mese kategória:
Kiss Eszter (7. o.) Szásztörpi magánya
Gébert Márk (5. o.) Az Ördög-hegy
Szalai Jázmin (5. o.) A kobold manó története

Különdíj: Maurszki Jázmin(3. o.) Az elvarázsolt király

2019. március 14.: A komlói Nagy László Gimnázium által
meghirdetett történelemversenyen iskolánk 3 diákja indult,
és a következő minősítéseket érték el: Kiss Eszter ezüst, Do-
bos Dorina és Füzi Zsombor bronz fokozat.
A 7. évfolyamos tanulók pályamunkájukért jutalomként ok-
levelet és könyvutalványt kaptak. Felkészítő tanáruk Gyeb-
nárné Ébert Annamária volt.

A tavaszi német nyelvű versenyek eredményei:

Német nyelvű vers- és prózamondó versenyek

1. osztály
Farkas Dorina
Ládás Maja
Hajdu Regina

2. osztály
1. Banai Szabina
2. Szabó Bernadett és Lakatos Fanni
3. Dobó Bence és Gebhardt Ábel

3. osztály
2. Maurszki Jázmin
3. Romozi Panni

Német nyelvű olvasási verseny
3. osztály
1. Maurszki Jázmin

Rózsár Réka
2. Gelányi Bianka
3. Romozi Panni

4. osztály
1. Rausch Kamilla
2. Genczler Dalma és Varga Dániel
3. Szabó Zsófia

5.osztály
Kővári Kata
Dunai Réka
Illés Laura

DSDI nyelvvizsga - szóbeli B1
Bakó Natasa
Benkő Dorina
Deák Attila
Finta Bettina
Schván Gabriella

2019. április 9.: Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny körzeti
fordulója (Komló)
I. helyezett csapat: Bakó Natasa, Hollósi Martin, Nagy
Szebasztián és Szabó Barna 8.b osztályos tanulók, ők tovább-
jutottak a megyei fordulóra, ahol a IV. helyen végeztek.
III. helyezett csapat: Bajza Máté, Benkő Dorina, Deák Attila
és Finta Bettina 8.a osztályos tanulók
Felkészítő nevelők: Katosné Andrási Ildikó és Katos Sándor



Szászvári Hírek 2019. június

4 www.szaszvar.hu

2019. április 9.: A Nemzetközi Kenguru Matematika Ver-
seny megyei fordulójának eredményei:
5. évfolyamon Sebestyén Bence 107 tanulóból 13. lett.
8. évfolyamon Finta Bettina 77 indulóból a 28. helyen végzett.
A tanulók matematikatanára Ferencz Kitti.

2019. április 11.: Elsősegélynyújtó verseny területi fordulója
(Pécs)
I. helyezett csapat: Bakó Natasa, Hollósi Martin, Nagy
Szebasztián,  Szabó Barna és Szilli Balázs 8.b osztályos tanu-
lók, ők továbbjutottak a megyei fordulóra, ahol  a IV. helyen
végeztek.
III. helyezett csapat: Bajza Máté, Balog Dániel, Benkő Dorina,
Deák Attila és Finta Bettina 8.a osztályos tanulók
Felkészítő nevelő: Katosné Andrási Ildikó

2019. május 10-én a vásárosdombói iskola 11. alkalommal
rendezte meg a Maratoni Mindentudó vetélkedőt, ahol isko-
lánk 8 csapat közül a 4. helyen végzett. A csapat tagjai:
Klesch Kristóf és Juhász Iván (5.a), Pausch Ramóna és Tóth
Dávid (6.a), Bakó Luca (6.b), Benkő Dorina, Finta  Bettina és
Deák Attila (8.a).
A tanulókat Vida Istvánné, Hild Péterné és Maglódiné Hor-
váth Ildikó készítették fel.

Gratulálunk diákjainknak és az őket felkészítő nevelőknek!

HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás Erdélybe

Iskolánk 1.853.000 Ft-ot nyert a „HATÁRTALANUL!” pályá-
zaton,  melyből 2019. május 7. és 12. között 6 napos tanulmányi
kiránduláson vett részt Romániában, Erdély területén 31 hetedi-
kes tanuló és kísérőnevelőik.
A résztvevők a következő településeket keresték fel:

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

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

A csoport sok időt töltött Szászvár testvértelepülésén, Fenyéden,
ill. a vele társult Küküllőkeményfalván is; mindenütt szívesen
fogadták és megvendégelték a gyerekeket. A helyi diákokkal
közös programokon volt daltanulás és barátságos futballmérkő-
zés, melynek eredménye 3:3-as döntetlen lett. A szászvári iskola
nevelői, Bede Csabáné és segítői: Pölczmanné Békés Katalin,
Agócsiné Császár Éva és Décsi Zoltánné nagysikerű kézműves
foglalkozást tartottak az erdélyi gyerekeknek. A pályázat írója, a
programok szervezője Maglódiné Horváth Ildikó igazgatóhe-
lyettes volt. A kirándulásról készült fényképek és videofilm
hamarosan megtekinthető lesz iskolánk honlapján:
www.szaszsuli.hu

Székelyudvarhelyen Bokor Botond, Fenyéd polgármestere
volt az idegenvezetőnk.

„Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával”

összeállította: Maglódiné Horváth Ildikó
igazgatóhelyettes
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Orvosi rendelő átadása

2019.04.26-án, pénteken 17 órától
rendezték meg a Szent István Közösségi
Házban  Anyák Napi rendezvényt a
Szászvári Várkastély dísztermében, ahol
Jakupcsek Gabriellával találkozhatott a
közönség egy beszélgetés, író-olvasó
találkozó keretein belül. A moderátor
Maglódiné Horváth Ildikó volt, aki a kö-
zönséget is ügyesen bevonta a beszélge-
tésbe, s tette így igazán interaktívvá a
programot.

Gabriella lánya, Emma, Győri Iza
néni unokájának osztálytársa, innen a
szászvári ismeretség és a „szép falusi
élmények”.

Közel 100-an gyűltünk össze – nem
csak hölgyek, hanem bizony a férfi nem
is képviseltette magát. Miért is ne? Egy
közszereplő élete nyilván érdekli a vele
szimpatizálókat, és itt most közvetlenül, a
leghitelesebb forrásból tudakozódhattunk,
hallhattunk érdekes és mindennapi törté-
neteket. Egyrészt olyan sztorik, helyzet-
kezelések, kérdések-válaszok merültek
fel, melyek mindenkivel meges(het)nek

élete során; másrészt pedig olyanok, me-
lyek lényege nem a felszínen, hanem a
kulisszák mögött van... az ember pedig a
természeténél fogva kíváncsi.

A két órás, laza, kötetlen hangulatú
találkozó alatt olyan témák jöttek szóba,
mint: család-gyereknevelés-minták átadá-
sa a gyermekeknek, sütés-főzés-házi-
asszonykodás, női sorsok-szokások-
változások, egy közszereplő hétköznap-
jai, munka-magánélet egyensúlyozása.

Gabriella őszintén, nyíltan mesélte,
hogy számára a család az első, s így ren-
dezi életét is. Elmondta, hogy miként
kellett védenie önmagát és családját a
nyilvánosságtól, a szenzációhajhász ri-
porterektől. Nincs hobbija, mert nincs rá
ideje – a munkája a szenvedélye, s ezért
alázattal mindig készül, tanul a következő
napra/hétre/feladatra. Fontosnak tartja,
hogy anyaként és műsorvezetőként, író-
ként minőségi munkát végezzen, azzal
értéket teremtsen, milyen viselkedés,
hozzáállás segítette, segíti őt az élet szá-
mos területén. Azt mondta, tartsuk ébren

magunkban a kíváncsi-
ságot! Változik a világ,
változik környezetünk és
változunk mi is az évek
során - legyünk hát ru-
galmasak, merjünk bele-
vágni az újba!
Bírjuk ki a nehéz helyze-
teket arra gondolva,
hogy ez megerősít és
segít abban, hogy utána
meglegyen a munkák
gyümölcse…

„Bővebben?” – bővebben olvashatunk
ezekről és más érdekességekről az újság-
író És te hogy vagy?, illetve a Megúszha-
tatlan című könyveiben. A harmadik
könyvet pedig izgatottan várjuk…

A rendezvény az EFOP-1.5.2-16-2017
-00028 sz. "Humán szolgáltatások fej-
lesztése a Komlói járásban" című pályá-
zat keretében került megrendezésre. A
program fő támogatója a Szászvár Nagy-
község Önkormányzat volt.

Juhos Melinda

Jakupcsek Gabriella: És te hogy vagy?

A főváros is emlékezik!
Meglepő, de egyben kellemes meglepetés
volt, hogy hírt kaptunk arról, miszerint
Kiss György sírjánál Budapesten is tarta-
nak megemlékezést, halálának centenári-
umán, nem csak szülőfalujában. A meg-
emlékezésen jeles személyiségek jelentek
meg, emelkedett és méltóságteljes volt,
méltó nagyhírű művészünkhöz.
Mivel Önkormányzatunk nem kapott
meghívót az eseményre, intézkedtünk,
hogy a jövőben felkerüljünk mi is az érte-
sítendők listájára.

SzH.
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Orvosi rendelő átadása
A facebookon láttam először az öröm-

hírt, hogy újabb pályázatunk nyert: A
Főtér Kávézó és Étterem panziójának
felújítására nyertünk 18 millió Ft-ot.
Gondolom sokan vagyunk, akik még so-
sem jártak az étterem panzió részen, így
azt sem tudhatjuk, hogy miért kellett egy-
általán felújítani?

- Bár nagyon jó kihasználtsággal és
elégedettségi mutatókkal rendelkeztünk,
ennek ellenére bőven ráfért a felújítás,
korszerűsítés a panziónkra- mondja kér-
désemre Kasper Zoltán étteremvezető. –
Ma már nem elfogadható, ha nincs min-
den szobához saját mellékhelyiség, és a
közös társalgóra is igény volt. Emellett a
bútorok elhasználódtak, a falakra ráfért a
festés. Ez mind megújult. Most a felújí-
tással olyan fázisba érkeztünk, hogy már

fogadni tudjuk a rende-
léseket, foglalásokat. A
nyár az egyébként is
teljesen telített szokott
lenni, a többi évszakban
vannak gyengébb idő-
szakok. Ez egy sikeres
üzletág volt eddig is, és
kell egy ilyen szolgálta-
tás a központban.

- Megújult az Étterem
is - adom meg a követ-
kező végszót- s már dől
is a munkájára büszke
szakemberből az infor-
máció. – Igen, ez is
időszerű volt már. Kö-
zösen eldöntöttük, hogy
milyenek legyenek az új burkolatok, a
pultok és szekrények színe, és már, ahogy
látszik - körbemutat- minden sokkal
szebb, elegánsabb, lágyabb. Nekünk tet-
szik. A vendégek is kivétel nélkül tetszé-
süket fejezték ki eddig. Mi pedig utólag
is elnézést kérünk az átmeneti kellemet-
lenségekért mindenkitől.

- Változik-e más is a formai megújulás-
sal együtt?

- Igen, bár ez már régebb óta tart. Fo-
lyamatosan, tudatosan tartunk afelé, hogy
minőségi étterem, és kedvelt kávézó le-
gyünk. Anélkül, hogy negatív jelzőnek
szánnám, a „kocsma” jellegtől szeretnénk
egyre inkább távolodni. (sőt azt hiszem
már el is távolodtunk). A mi elképzelé-
sünk szerint megújul az étlapunk, komoly
változást tapasztalhatnak, akik kipróbál-
ják. Változás, változás, fejlődés. Ez a
jelszó. Új ételek, új elvek: ez is. Elhagy-
tuk a mirelit alapanyagokat, és csak friss-
ből dolgozunk. Érdekes módon ettől épp-
hogy nem drágábbak lettek az ételek,
hanem ellenkezőleg, kedvezőbb árfekvés
jött ki.  A tálalás más, szebb lett. Igyek-
szünk a változást a
menü étkeztetésre is
kiterjeszteni, de ez sok-
kal nehezebb a kötött-
ségek és szokások mi-
att. A másik vonal: a
rendezvények esetében
mi csak javasolhatunk,
de a megrendelő hatá-
rozza meg, mi kerüljön
az asztalra.

- Milyenek eddig a
visszajelzések?

- Nagyon jók! Visz-
szatértek a külföldi a’la
cartos vendégeink, sok

az átutazó és helybeli, mindenki nagyon
elégedett. Úgy érzem ez a mi területünk,
ez a feladatunk: a minőségi étkeztetés.
Ami még a visszajelzéseket illeti: a me-
nüétkeztetésben teljesen kapacitás hatá-

ron vagyunk, rendezvény naptárunk tele
van, többet, ha akarnánk sem tudnánk
vállalni. Egyre több a kávéházi vendég,
mindenki elégedett az új környezettel: mit
is kívánhatnánk még?

Szokoly Károly

KÁVÉHÁZ A FŐTÉREN
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Szégyellem magam, hogy szászvári
vagyok. Én, aki elindítottam, és azóta is
hangoztatom, hogy „Jó szászvárinak len-
ni!”. Most mégis azt mondom, szégyel-
lem magam.

Amikor újabb és újabb intézményeink
épülnek, vagy újulnak meg, amikor száz-
milliókat nyerünk el a pályázatokon, azt
érzem, ezért a közösségért teszem a dol-
gom, együtt vagyunk, egy célért hala-
dunk. Olyanok is gratulálnak, akik koráb-
ban ezt sosem tették, érzem a közösség
erejét. Olyankor úgy érzem, legtöbben
egyformán gondolkodunk, egyformán
örülünk az eredményeknek.

A faluban járva mindenki láthatja,
használja az új létesítményeket, amit még
felsorolni sem egyszerű. Én minden ilyen
beruházásban ott látom a kezdeti nehéz-
ségeket, a kivitelezés gyötrelmeit, az em-
bereket, akik ott dolgoztak, és a lassan
létrejövő célokat. És mindegyik ered-
mény a szívemhez nőtt.

Különösen azok, amiket nem az állam
finanszírozott, hanem helyi kezdeménye-
zéssel jöttek össze, ezzel is bizonyítva a
helyiek erejét. Ez többet ér, még ha csak
százezer forintba is került, mint a száz-
milliós projektek. Közelebb áll a szívem-
hez, büszke vagyok rájuk. Ezért is fáj, ha
bántják ezeket. Mit bántják?! Tönkrete-
szik, szétverik, meggyalázzák! Nincs

szavam arra,
amit akkor lát-
tam, amikor az
új Kálvária stáci-
óknál jártam.

A sok-
sok apró pénz
összeadásával,
valamint sok
munkával létre-
hozott emlékhe-
lyet szétverték.
Sír a lelkem.
Nem akarom

elhinni, hogy van olyan oktalan akarat,
eszetlen elme, aki képes erre. A vallási
tartalmon kívül, ami önmagában is tiszte-
letet kívánna, maga a finom mívű kerámi-
ák meggyötrése embertelen. Szégyentel-
jes.

Itt tartunk Szászváriak??? Vannak
közöttünk, akik ilyenre képesek? Még
akkor is, ha igaz, amire többen gondol-
nak, hogy buta gyermekcsínyről van szó.
Kérem! Ez nem csíny! Ez brutalitás!
Nem menjünk tovább, mintha mi se tör-
tént volna! Állítsuk meg, ne legyen újra
„utcatáblaszétrugdosó ismeretlen tettesek

ügye”. Elég volt!
Azt hittem előbbre tart már a közössé-

günk. Szégyellem magam, hogy nem
tudtunk hatni mindenkire, aki itt él, és
nem tudtunk ennél jobb példát mutatni.
Mert ezek szerint nem tudtunk.

De én nem hagyom, ezért most har-
cot hirdetek! Megkérem minden támo-
gatómat, és akik nem bennem hisznek,
őket is, kezdjenek el gondolkodni, kör-
nyezetükben tájékozódni, ha tetszik: nyo-
mozni! Kik szoktak arra (a Kálvária felé)
esetleg vandálkodni, kik azok, akik sza-
badon kószálnak, kik lehetnek az elköve-
tők? Minden szülőt megkérek, beszélje-
nek a gyerekeikkel, tudnak-e valakikről,
akik dicsekedtek „hőstettükről”. Minden
pedagógust megkérek, foglalkozzanak az
üggyel. Ha kell, ifjúság-védelmiseket
hívok, segítsenek. Bármit megteszek, de
nem hagyom, hogy ez menjen tovább.

Minden információra nyitott vagyok!
Kérem a polgárőröket, álljanak az élére
ennek a kutatásnak. És nem azért, hogy
büntessünk, hanem, hogy megismerjük,
mi vitte erre a cselekedetre az elkövető-
ket. Nyitott vagyok a megbocsátásra is,
de ha ez nem vezet eredményre, megyek
a rendőrségre!

Nem fogom hagyni, hogy ez elhara-
pózzon! A mi érdekünkben. Nehogy
már ne lehessen sötétedés után felmen-
ni a pincesorra, vagy a temető felé.
Nem fogom engedni, hogy ez elhara-
pózzon. NEM ENGEDEM!

Álljanak mellém! Álljatok mellém!
Harcoljunk a vandálok ellen, neveljük
át őket!

Nem akarom szégyellni magam többé!
Ilyenek miatt nem.

Dunai Péter

SZÉGYELLEM MAGAM… Köszönet
Köztudomású, hogy települé-

sünk Centenáriumi Emlékév kereté-
ben emlékezik meg Kiss György
szobrászművész halálának 100. év-
fordulójáról. Eredeti Kiss György
szobrokat hozatunk Budapestről és
Pécsről, neves személyiségek vesz-
nek részt a szakmai konferencián-
kon, püspöki szentmise lesz a temp-
lomunkban a neves napon, az iskolá-
sok tanulmányi kirándulást és vetél-
kedőket szerveznek, a Mocorgók
zarándokutakat.

A szerteágazó programok sokfé-
le költséggel járnak. Szerencsére
pályázati forrást nyertünk még az
előző évben, de ez nem mindenre
elég. Sokat jelent az a rengeteg ön-
kéntes munka, amit a segítőktől,
szimpatizánsoktól kaptunk, és amire
még a jövőben is számítunk. Minden
forintnak helye van, ezért sem mind-
egy, ha támogatókra találunk.

A Kiss György jelentősebb al-
kotásait bemutató kiadványunkat a
szekszárdi SÉD nyomdában készít-
tetjük. Az eleve kedvező vállalási ár
mellett, a nyomda először lemondott
a szerkesztői, nyomdai előkészítői
díjról, majd a speciális méretek mi-
atti felártól is eltekintett, saját költ-
ségére, legvégül a teljes kiadványt
ingyenesen gyártják le!.

Köszönjük a nyomda tulajdonosá-
nak a lokálpatrióta hozzáállását. Kö-
szönjük Katona Szilvia!

SzH.

Házi és gyermekorvosi ügyelet
UNIMEDKER Kft.

Tel. : 72/481-510
7300 Komló,

Kossuth Lajos u. 103.
Munkanapokon összevont ügye-

let (hétfőtől, péntekig)
du. 15:00- reggel 7:00-ig,

hétvégén és munkaszüneti napo-
kon külön gyermekorvosi ügye-

let is, 0-24 óráig.
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….a szobrok némán, méltóságteljesen a
helyükön, a tablók a falakon, a kiállítások
berendezve, a székek, az ajándékok, a
virágok, egyéb dekorációk, bársonypa-
lástba öltöztetett ifjak a helyükön, techni-
ka indításra kész….a vendégek, ha lassan
is, de szállingóznak befelé…
…a több hónapos munka, idegeskedés
után eljött a nagy nap…az eső kissé neki-
keseredett, de az áhítat értékéből ez mit
sem von le….
…múlt, jövő, jelen – mindez szobrokban,
domborművekben, az élettelen kőbe,
agyagba, fémbe és az egykor élő fába
faragva, annak életet, formát adva jelent
meg….
…a hely, ahol mindez lejátszódik, méltó

az eseményhez, a megjelentek ünnepé-
lyes csendbe, meghatottságba burkolózva
hallgatták a hangjukat hallatókat, hang-
szereiket megszólaltatókat…
…az előadók magas színvonalú ismerte-
tője, hatalmas képanyaga mind a segítsé-
günkre voltak abban, hogy a Mestert,
életének és munkásságának egy-egy sze-
letét láthassuk, bepillanthassunk abba a
hatalmas  életműbe, amit hagyott ránk,
utódokra…
…az ünnepélyességhez, meghatottság-
hoz, áhítathoz mi kellene több még, mint
az istentisztelet, amit ritkán, vagy még
sosem látott egyházi méltóságok celebrál-
nak, ők is méltatják mindazt, amit alko-
tott a mi kis falunk szülötte, mellé csodá-

latos énekhangokkal telik meg a temp-
lombelső …
…no és a nap vége, túl minden protokol-
lon, lenyugodva, megpihenve, jött a mél-
tó, számomra igazán feledhetetlen befeje-
zés: egy aprócska fiúcska, ünneplős ruhá-
jában, ragyogó trombitájával, csillogó
szemével, hatalmas lendülettel, pici okta-
tói zenei alátámasztással elfújta nekünk –
és csak nekünk – az Il silentio-t…. köszö-
nöm, ifjú zenész !

Ha a művész, Kiss György szelleme
velünk volt ezen a napon, ez a befejezés
neki is kedvére lehetett…igen, megőriz-
zük emlékezetünkben, mert olyat alko-
tott , ami erre méltóvá tette !

HSZS

…IL SILENTIO …
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Nehéz dolgom van, ha egy rövid cikk-
ben akarom összefoglalni, hogy mi min-
den történt a HUNG-2018 Értékeink a
Kiss György Emlékév tükrében című
pályázat /azonosító szám: 5025/ beadása
és a napjainkban is tartó Kiss György
életmű kutatások között. Ez közel egy
esztendő munkálatainak bemutatását je-
lenti: az asztalok lefestésétől az emlékmi-
séig… ez lehetetlen.

Először a konferencián elhangzott elő-
adásomból idézek: „Szokoly Károllyal
közösen úgy gondoltuk, hogy Kiss
György életműve sokkal gazdagabb an-
nál, mint ami az eddigi publikációkban
megjelent.” Ez így is van, még most is
hetente találunk új szobrokat, fotókat,
írásos anyagokat, személyes kapcsolatok,

internetes, könyvtári, múzeumi adatbázis-
ok segítségével. A konferencián jó volt
hallani, ahogy dr. Schmelczer-Pohánka
Éva és dr. Aknai Tamás professzor mél-
tatta Kiss György művészetét. A kor be-
mutatását pedig dr. Varga Dezsőnek kö-
szönjük.

A vár üvegterme méltó
helyet adott a rendezvény-
nek. Ott állnak Kiss
György szobrai bronzból,
márványból, gipszből, fá-
ból. Gyönyörűek száz-
százötven évesen is! Meg
kell győződni róla, hogy
így van-e, meg kell nézni
őket! A falakon lévő tabló-
kon pedig látható a szob-
rász életművét bemutató
közel kétszáz fotós kiállítá-
sunk.

Azonban csak a múltat bemutatni, nem
elég. Ezért rendeztük be a vár múzeum-
pedagógiai foglalkoztatójában a két fiatal
szobrász Bálint Ármin és Vörös Sándor
kiállítását. Gratulálok alkotásaikhoz, sok
sikert kívánok Nekik!

A Kiss György emlékére tartott Szent-
misét Michael A. Blume Apostoli nunci-
us valamint dr. Udvardy György pécsi
megyéspüspök celebrálta. Nagy megtisz-
teltetés volt ez az egész település számá-
ra. A rendezvény, az előadásom sikeréért
való aggódásom csak a Paksi Jézus Szíve
Templomi Kórus gyönyörű énekét hall-
gatva szűnt meg. Nagy öröm volt látni a
sok ministráns gyermeket.

Pedagógus hivatásomból adódóan leg-
fontosabb dolgomnak tekintem azt, hogy
a fiatalokat be tudjuk vonni az ilyen ér-
tékőrző munkába. Remélem ez most is
sikerült, hiszen iskolánkban Kiss György
témahét volt, a tanulók agyag szobrocskái
díszítik a vár Boszorkánytermét, az Ifjú
Értékőrök segítették a vendégek kalauzo-
lását a rendezvényen, az óvodások ima-
kártyát osztottak a templom előtt, zeneis-
kolánk növendékeinek muzsikája szólt a
vártoronyból.

Írnom kell arról az összefogásról, azok-
ról az emberekről, amely, és akik nélkül
nem valósult volna meg az emlékév ren-

dezvénye. A fő szervezők és segítők:
Dunai Beatrix, Dunai Péter, Havasiné
Szokoly Zsuzsanna, Kasper Zoltán, Kato-
na Szilvia, Maglódiné Horváth Ildikó,
Holler Krisztián, Meshentel Liamna,
Mühlbert Erik, Mühlbert-Raffai Renáta,
Sebestyén Mónika, Sebestyénné Lovasi
Melinda, Szokoly Károly, ifj. Szokoly
Károly, Szigetvári Zsuzsanna, Vajda Jó-
zsef, Vida Zsolt. A Szászvári Települési
Értéktár Bizottság, az Egyházközségi
Tanácsosok Testülete, a Szászvári Ön-
kéntesek Szövetsége Egyesülete, a Szász-
vári Polgárőr Egyesület tagjai, a Kiss
György Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, a Szászvári Püspöki
Vár, a Főtér Kávézó és Étterem dolgozói,
illetve minden segítő, támogató munkáját,
hozzájárulását köszönjük.

A Kiss György Centenáriumi Emlékév
2019 rendezvénysorozat a Szászvári Ön-
kéntesek Szövetsége Egyesülete és a Vár-
baráti Kör Egyesület Szászvár pályázatai
segítségével tovább folytatódik.

Nagy Ildikó

KISS GYÖRGYRE EMLÉKEZTÜNK
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Tisztelt Ünneplők!
Önkormányzatunk a 2019-es évet Kiss

György Centenáriumi Emlékévnek nyilvání-
totta, programjaink, rendezvényeink megva-
lósításakor szobrászművészünkről tisztelettel
emlékezünk meg.

A Centenárium keretében, a mai nap a
főesemény, de az év folyamán több alkalom-
mal kerül sor megemlékezésre Szászváron,
ebből csak néhányat emelek ki: augusztusi
születésnapján szülőháza helyén koszorúzás-
ra, ősszel emlékhely avatásra, mindenszente-
ket megelőzően sírhelyének ápolását tervez-
zük. Kiss Györgyről, nem feledkezett meg
Szászvár és az itt lakó közösség. Iskolánk
névadója, az egyik fő utcánk Kiss György
nevét viseli, évente Kiss György napot szer-
vez az iskola, Kiss György futást pedig a
Mocorgók Egyesülete, Képviselő testületünk
határozatot hozott, hogy a Jubileumi kereszt
mögötti területet, Kiss György térnek nevezi
el. Az Értéktár Bizottság munkájának kö-
szönhetően pár éve a Baranya Megyei Érték-
tár részét képezi Kiss György életműve és
alkotásai.

Akik Szászvárra jártak/járnak általános
iskolába tudják, hogy ki volt Kiss
György….jól emlékeznek rá, hogy  1852.
augusztus 17-én született Szászváron. Gye-
rekkorától faragott. Egyházi pártfogói Graz-
ban, Münchenben taníttatták.  Dolgozott
Rómában, Berlinben, Pécsett, Budapesten.
Műveit fából gipszből, kőből, bronzból,
márványból, pirogránitból, horganyból ké-
szítette.  Közel 200 alkotása mai is megte-
kinthető. Legtöbb műve Budapesten
(Országház, Hősök tere, Operaház, Kerepesi
temető, templomok, közterek, Nemzeti Ga-
léria), Esztergomban (Bazilika, Szenthárom-
ság tér) Pécsett (Székesegyház, Nemzeti
Színház, Széchenyi tér, Irgalmas templom,
Havi -hegy, Temető, Középületek). Baranya
megyében Püspökszentlászlón, Máriaké-
ménden, Máriagyűdön. Szülőfalujának
két szobrot ajándékozott, 1900-ban a Jubile-
umi Feszületet, 1913-ban Szent Anna a
gyermek Máriával szobrát. Szászváron ma-
gánkézben lévő szobrai, munkái: Anyám,
Mária segíts!, Szüleim, Bátyám és a gyerek-
korában faragott Bérmálási Feszület. Mun-
kásságáért XIII. Leo pápától „Pro Eclessia et
Pontificae” kitüntetést, lovagi címet és
„Nagypápai” előnevet kapott, de szerénysé-
ge miatt ezeket nem használta.100 évvel
ezelőtt, ezen a napon hunyt el Szászvár hí-
res, szeretett szobrászművésze.

A mai megemlékezésünk, ünnepségünk
előkészítése 1 évvel ezelőtt vette kezdetét.
Sokan vállaltak feladatot, segítettek, ötletet
adtak, terveztek, szerveztek, kutattak és ele-
meztek, írtak, telefonáltak, intézkedtek,
fényképzetek, beszéltek, egyeztettek, ülésez-
tek, díszítettek, pakoltak, pályázatot írtak és
menedzseltek, berendeztek, csomagoltak,
szállítottak, nyomdai munkát végeztek, fel-

készültek, szerepet vállaltak, kiállításra köl-
csönöztek, támogatás adtak, anyagit, szelle-
mit… de ahhoz, hogy méltó módon tudjuk
most megemlékezni az az összefogásnak
köszönhető..  ez az összefogás egyházi és
állami intézmények, szervezetek, testület és
bizottság, magánszemélyek tenni akarásában
öltött testet, hogy Kiss György munkásságá-
hoz és életpályájához méltó legyen a meg-
emlékezés, egyfelől szerény, mint Kiss
György maga, másfelől csodálatos, mint
Kiss György alkotásai….

A mai nap hátralévő részében 4 előadást
hallgathatunk meg Kiss György műveiről,
életéről és arról a korról, amelybe Ő élt.
Majd este 6 órakor kezdetét veszi az ünnepi
szentmise, melyet Michael August Blume
Érsek, Apostoli Nuncius és dr. Udvardy
György pécsi megyéspüspök celebrálnak.

Engedjék meg, hogy Szászvár Nagyköz-
ség Önkormányzata és Dunai Péter Polgár-
mester Úr nevében is kifejezhessem köszö-
netemet azok számára, akik kiemelten, illet-
ve sokat tettek azért, hogy a megemlékezé-
sünk szellemileg, lelkileg és tárgyiasult for-
mában is ilyen teljeskörű és patetikus lehes-
sen: a Szászvári Települési Értéktár Bizott-
ság tagjainak- akik közül többen a Várbaráti
Kört is képviselik- akik a szellemi alkotók
csapatát erősítették a Centenáriumi emlékév
kapcsán, a szellemi alkotócsapatot szorosan
kiegészíti azok csoportja, akik a szervezés-
ben, megvalósításban, díszítésben, koordiná-
lásban vállaltak jelentős szerepet.

Három személyt név szerint is kiemelnék
az Értékőrök közül. Nagy Ildikónak és
Szokoly Károlynak, hálásan köszönjük a
szobrok felkutatásába vetett rengeteg mun-
kátokat, azt a kitartást és erőt, amivel végig-
csináltátok az elmúlt több, mint fél évet.
Köszönjük azt, hogy ilyen gyönyörű tablókat
készítettetek, a színvonalas prospektust és
azt, hogy a Kiss György szoborkatalógus
sok-sok hazai és külföldi szoborral gazda-
godhatott. A mai nap és az emlékév szellemi
motorjai Ti vagytok! Köszönjük!

Köszönjük Vida Zsolt Atya, hogy 2018
őszén elfogadtad és te is tagja lettél az Érték-
tár Bizottságunknak. A mai megemlékezés
egyházi vonalát te tartottad a kezedbe, na-
gyon jó ötletekkel segítetted a munkát és
segítettél eligazodni nekünk az egyházi világ
szabályaiban, etikettjében, valamint a te
közreműködésednek köszönhetően, promi-
nens egyházi személyek érkeznek a ma esti
szentmisére.

Továbbá hálásan köszönjük Jeney Zoltán
Kancellár Úrnak, hogy ellátogatott hozzánk
Szászvárra és segített a Konferencia meg-
szervezésében, neves előadókat köszönthe-
tünk itt a Püspöki Várkastélyban.

Köszönjük a Magyar Nemzeti Galéria és
Pécsi Janus Pannonius Múzeum (JPM) veze-
tőségének, hogy Kiss György alkotásai kö-
zül ma megtekinthetünk néhányat. A mögöt-

tem látható Királyi Pál márvány mellszobor
és a bronzból készült Faun gyermekével
szoborcsoport a Nemzeti Galériából érkezett.
A különleges rózsafa képet, mely Nagy
Konstantin csatáját ábrázolja, a JPM adta
kölcsönbe kiállításunkra. A szobrok 1 évig
maradnak a Várban!

A képzőművészeti kiállítást két fiatal te-
hetséges szobrász alkotásai gazdagítják.
Vörös Sándoré és Bálint Árminé. Köszönjük
a szobrokat és önzetlen felajánlásukat! Cso-
ma Istvánné, Erzsikének köszönjük, hogy a
kiállítás része lehet magángyűjteményükből
Kiss György Szüleim, Bátyám, Bérmálási
feszület alkotása és megtekinthetjük a pápai
kitűntetését is. Ritkán látott kincsek, köszön-
jük, hogy itt lehetnek!

Köszönet illeti Rózsár Zoltánt és családját,
hogy szintén a magántulajdonukban levő,
Anyám és Mária segíts szobrokkal járultak
hozzá, a kiállításunk gazdagításához. Na-
gyon szépen köszönjük!

Id. Téczely Károly életének nagy részét a
Kiss György alkotások felkutatásának szen-
telte, sok helyet felkeresett, fotózott, sokat
köszönhetünk önzetlen munkájának. Karcsi
bácsi emlékét örökre megőrizzük!

Dr. Olajos Pálné, a mai napig aktívan ku-
tatja Kiss György hagyatékát, ma el is láto-
gatott hozzánk. Kérjük, továbbra is segítse a
kutatást. Jó egészséget kívánunk Önnek és
tisztelettel köszönjük az eddigi munkáját!

Köszönet szeretnék mondani Hang Csabá-
nak és a Mocorgók Egyesület tagjainak,
önkénteseinek, akik a hétvégén 2 napos Kiss
György emléktúrát szerveztek, 300 fő rész-
vételével.

Katona Szilviának, a Séd Nyomda tulajdo-
nosának, Szászvárról elszármazott Hölgy-
nek, aki támogatta munkánkat, segítséget
ajánlott és jelentős anyagi vállalásról is tanú-
bizonyságot tett, a prospektus teljes nyomdai
előállítási költségét finanszírozta. Hálás
szívvel köszönjük Neked, Szilvia!

Köszönöm az Önkormányzat nevében min-
denkinek, aki részt vett a megemlékezés
megszervezésében, megvalósításában és akik
eljöttek és jelenlétükkel megtisztelik az ün-
nepet. Egy zárógondolat erejéig visszaka-
nyarodnék Kiss György életéhez.

Szászvár szeretete végig kísérte Kiss
György életét, ide vonult vissza, amikor
magányra vágyott, amikor élete nehéz idő-
szakait élte, soha nem felejtette el honnan
származik, és hol vannak a gyökerei… mert
nem akarta elfelejteni…. testvérével az And-
rás gödréből és a Csöpögőről szederbokrot
ásatott ki és budapesti  otthona udvarán elül-
tette

A mai nap hátralévő eseményeihez, az
előadásokhoz, az ünnepi szentmiséhez kelle-
mes időtöltést és lelki feltöltődést kívánok.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Mühlbert-Raffai Renáta

Mühlbert-Raffai Renáta köszöntője
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Kevesen tudják, hogy a Bányászati
Kiállító Helyiségben külön teremrész-
ben a nagy múltú Önkéntes Tűzoltó
Egyesület (ÖTE) történeti relikviái
láthatók. Nyilván más volt régen tűzol-
tónak lenni, mint manapság. Maga a
munka ugyanaz, mert hiszen tűz volt,
van, lesz, hanem a felgyorsult vilá-
gunkban más értékek mellett könnyebb
elköteleződni, kevesebben érdeklődnek
e hivatás iránt.

Megnézve a sok kitett fotót, látható,
hogy a felvonulásokon 30-40 egyenru-
hás is vonult a zászló alatt, élén a sok
kitüntetéses veteránok, a szerkocsik,
majd a vonuló állomány. Büszkén feszí-
tenek a szürke egyenruhában. Több emlé-
kezetes tűzesetről is megemlékeznek a
tablók. Mostanában ritkán hallani felőlük,
olyankor is csak jót: ők voltak az elsők az
óvódatűznél, nemrég pedig a császtai
tűzesetnél is.

Mühlbert Erik ÖTE elnököt kérdezem:
hálás dolog-e önkéntes tűzoltónak lenni
Szászváron?

- Ez kemény kérdés így kezdésre. De
nézzük a tényeket: jelenleg 20-22-en va-
gyunk, ennek csak egy része a tényleges
vonuló állomány. (kb.10 főre lehet számí-
tani) Sőt annyira meg vagyunk szorulva,
hogy csak akkor tudunk vonulni riasztás-
kor, ha én tudok menni, mivel kevés a
sofőr. Ez már mutatja, hogy vannak
gondjaink. Az utánpótlással komoly gon-
dok vannak, a fiatalok esetében nehéz
megküzdenünk a számítógépes virtuális
kihívásokkal. Azt fotelből is lehet csinál-
ni, mi viszont kormosak leszünk, mocs-
kosak, vizesek egy beavatkozás után,
viszont boldogok vagyunk, ha segíthet-
tünk. Ez egész embert kíván. A közel-
múltban két fiatalember is tagunk lett,
Magyari Ákos és Izeli Krisztián. Ilyen
srácokból kellene még több. Akkor még
hálásabb dolog lenne, ha többen lennénk,
mert így aránytalan nagy terhet jelent a
tagságnak ez a feladat.

- Régebben sok sikeres iskolai tűzoltó
csapata is volt Szászvárnak, nem?

- Igen, én is így tudom. Ez kétségtele-
nül segíthette az utánpótlás nevelést, és
az egészséges dolog, ha vannak ifisták is.
De nekünk a vonuló állományt kellene
szaporítani, ez pedig csak 18 év felettiek-
kel lehet. Persze, ha az iskola szeretne
visszatérni ehhez a hagyományhoz, mi
tudunk szakmai segítséget nyújtani az
oktatásukhoz.

- Anyagilag hogy áll az Egyesület?
- Teljesen kiegyensúlyozott a gazdál-

kodásunk. Az OKF pályázatán tavaly
nyertünk működésre 800 000 Ft-ot. Ezt
dologi kiadásokra fordíthatjuk. Mivel ez
évtől felsőbb osztályba sorolták a szász-
vári ÖTE-t, idén már 1.250 000 Ft-ra
pályázhatunk. Az új szertárunkra hasonló

szerveztek csak irigykedve néznek, a
technikánk is megfelelő, a csapat is
nagyon jó. Érdemes hozzánk jelent-
kezni, akiben van érdeklődés erre az
ősi mesterségre.

Most még azon is gondolkozunk,
hogy annak, aki jelentkezik hozzánk
az Egyesületbe, és nincs „C” kategó-
riás jogosítványa, de szeretne, azt
megfinanszírozzuk számára (persze,
azután tagként biztosan itt kell ma-
radnia a szervezetben).
Az biztos, hogy a körzetünk lakossá-
gának is érdeke, hogy megmaradjon

a szászvári ÖTE, mert számos eset bebi-
zonyította, hogy mi tudunk elsőnek kiérni
egy-egy esethez. És ez nem verseny, ha-
nem a perceken életek, és milliók múlhat-
nak. Várunk minden érdeklődőt!

Szokoly Károly

MI LESZ VELED ÖTE?
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Nagyon jól sikerült Mozgáskorlátozotti
Nőnapunk a Főtér Kávézóban: "mert mi
megérdemeljük".

Egy kis sütemény és üdítő mellett közö-
sen énekeltünk. 2019.03.18-án, hétfőn
tartottuk az Éves taggyűlést Szászvár,
Főtér Kávézóban, melyen 56 fő volt je-
len. Köszönöm az aktív részvételt.

Elfogadtuk a 2018. éves Beszámolót:
tartalmas, szép év volt, valamint elfogad-
tuk a 2019. éves Munkatervet: sok szép,
színes programmal. Köszönöm! Megkö-
szöntem aktivistáink önkéntes munkáját.
Számítok rátok a jövőben is! Az elmarad-
hatatlan kuglóf mellett kötetlen beszélge-
tés után egy szép verssel köszöntem meg
a részvételt. 2019.04.09-én egy kis lazu-
lás Magyarhertelenden. Kedves emberek-
kel együtt lenni mindig jó, hozzá egy kis
napsütés és a gyógyító víz. Nagyon jól
éreztük magunkat. 2019.04.24-én, a Főtér
Kávézóban a klub délutánt, egészség nap-
pal egybekötve tartottuk. Érdekes dolgok-
ról beszélgettünk: a mozgás fontosságá-
ról, gyógynövények szerepéről, az éltető

vízről, az éneklés, a tánc, az úszás gyó-
gyító hatásáról, közben teát kortyolgat-
tunk és helyben sütött pogácsát kóstol-
tunk, ami nagyon finom volt. A rendez-
vény ingyenes volt. Nagyon jó hangulatú,
tartalmas, szép délutánt töltöttünk együtt.
(23 fővel).

2019.04.28-án Pécsváradon jártunk
külön busszal. Köszönjük a meghívást.
Szép idő, színes, vidám műsor. Ismét egy
szép nap közösen, együtt. 2019-ben is
minden hétfőn Mozgáskorlátozott i foga-
dó óra, 11 óra, Szászvár, Főtér Kávézó,
szerdán, 11 óra, Egyházaskozáron, a Ci-
vilek Házában. 2019.04.26-án Beszélge-
tés Jakupcsek Gabriellával a Szászvári
Várkastélyban. Hatalmas és felejthetetlen
élmény volt a személyes találkozás. Na-
gyon jó hangulatú est volt. Nagyon jól
éreztük magunkat. Köszönöm az aktív
részvételt, (5 fő) a meghívást és a lehető-
séget. Szép és méltó megemlékezésen
vettünk részt 2019.04.29-én, Szászvár,
Kiss György szobrászművész Centenáriu-
mi rendezvényén. Koszorúzással indult a

nap reggel 9 órakor. Mi egy szál fehér
rózsával emlékeztünk Szászvár Főterén, a
Kiss György szobornál, majd 13 órától
csodálatos környezetben, a Várkastélyban
folytatódott az emlékezés.

Az ünnepélyes megnyitó és a kiállítás
után szakmai konferencia következett,
ahol fantasztikus élményben volt részünk,
végül ünnepélyes szent misével fejező-
dött be az emlékezés. Nagyon jól éreztük

magunkat. Köszönjük a meghívást. Kö-
szönöm Mozgáskorlátozott -i tagjaink
részvételét. (11 fő). Felejthetetlen nap
volt. Gratulálok.

Hálás köszönet a szervezőknek és min-
denkinek, aki részt vett ebben a komoly
munkában. Dióhéjban terveinkről: má-
jusban a Szigetvári Gyógyfürdőbe töltünk
el egy szép napot. Kapcsolattartás a Bács-
Kiskun Megyei Mozgáskorlátozottakkal:
egy szép nap nálunk és egy szép nap ná-
luk. Júniusban: Sportnapon veszünk részt,
kirándulunk Kaposvárra, a Zselicségbe és
egy fürdés Igalban. Júliusban: a Velencei-
tónál töltünk el egy szép napot, fürdés
Tamásiban.

Augusztusban: közös névnapozás, Fa-
lunap, levendulaszedés. Szeptember: ki-
rándulunk Orfűn, Egészség Napot szerve-
zünk, fürdés Szigetváron. Október: ha-
gyományos műsoros év végi rendezvé-
nyünk. Ennyit rólunk. Köszönöm!

Bécziné H. Ilona,
mozg.korl. csoportvezető

Mozgáskorlátozottaknál történt B.M.E. Szászvári Csoport

Dr. Baán László részére
B U D A P E S T
Magyar Nemzeti Galéria
Tisztelt Főigazgató Úr!

Tisztelettel és örömmel tájékoztatom, hogy a baranyai Szászvár nagyközség méltón emléke-
zett meg híres szülöttje, Kiss György szobrászművész halálának 100. évfordulójáról. Az Ön
hathatós segítségével megkaptuk Kiss György két eredeti szobrát a Magyar Nemzeti Galériától,
a leszármazottaktól további öt szobor alkotott méltó hátteret a színvonalas szakmai konferenci-
án. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy meghívásunk ellenére nem tudott időt szakítani, hogy
személyesen köszönhessük meg a segítségét, így most engedje meg, hogy levélben tegyem ezt
meg. Köszönjük, Főigazgató Úr!

Egészen más volt így látni ezeket a korszakos alkotásokat, közelről, „élőben”, mint repro-
dukciókon. Sajnos, hogy a többi alkotása különféle okok miatt nem lehetett itt. Tudjuk, értjük,
hogy a sérülékenyebb gipsz alkotások szállítása olyan kockázatot rejtett, ami miatt azok nem
kölcsönözhetők. Viszont szeretnénk a közönségünk elé tárni a többi szobor képét is.

Remélem tud arra lehetőséget biztosítani, hogy a többi, Önöknél tárolt szoborról fotókhoz
jussunk, esetleg szakembert tudunk küldeni ezek lefotózásához.

Nagyon örültünk, hogy a projektünk mellé állt dr. Kövér László Házelnök Úr, és dr. Kásler
Miklós Miniszter úr. Miniszter úr levelében biztosított bennünket, hogy a kultúrát az érdeklődő
közönséghez közel kell hozni, hogy az emberek lelke épüljön a szépet látván, így a mi törekvé-
sünk megértésre talált. Ezért is hálásak vagyunk Önnek a segítségéért.

Korábban az Ön munkatársai már csatolták az önöknél tárolt Kiss György alkotások elna-
gyolt fotóit. Ezeket a fotókat nem bemutatási céllal kaptuk, erről tájékoztattak is. Ezért kérünk
ezeknél jobb minőségűeket, ha lehetséges. Másrészt kérdeznénk, hogy egyéb gyűjteményükben
( fotótár, negatív tár, dia tár, stb. ) van-e Kiss Györggyel kapcsolatos anyaguk?
Minden adat, információ fontos lehet az életmű teljessé tételéhez, annak megismeréséhez. Ehhez
minden segítséget köszönünk.

A konferencia Kiss Györgyről az illusztris vendégek értékelése szerint is hatalmas sikerrel
zárult. A méltatlanul elfeledett szobrászművészünk életművének feltárásában jelentős haladást
értünk el, a korábban ismert alkotásainak számát mára megháromszoroztuk. Fontos az értékeink
megőrzése, az ifjúság nevelése abban a tekintetben, hogy értékelje az elődök teljesítményét,
mert egy nemzet csak így tud erős maradni. Ezt tűzte zászlójára az ország vezetése is, mi is így
gondoljuk.

Segítségében bízva, további munkájához erőt, egészséget kívánunk. Reméljük, hogy egyszer
vendégül láthatjuk a Püspöki Várkastélyunkban.
Szászvár, 2019.05.02.

Dunai Péter polgármester



2019. június Szászvári Hírek

13www.szaszvar.hu

BÖLCSÖDE ÁTADÓ
Néhány héten belül megtelik élettel az

új szászvári bölcsőde – a mintegy 266
millió forint európai uniós támogatásból
megépült létesítmény átadóünnepségét
pénteken tartották.

– A korszerű épületben és annak udva-
rán minden készen áll arra, hogy fogadja
a gyerekeket – a működéshez szükséges
engedélyek beszerzése folyamatban van,

amint ezek elkészülnek, megnyitja kapuit
a mai kor igényeinek mindenben megfe-
lelő bölcsőde.

A beruházással a településen és környé-
kén élők régi vágya vált valóra – a szülők
eddigi jelzései szerint várhatóan telt ház-
zal kezdi meg működését még a nyár
folyamán az intézmény, ahol a szászvári
és a környező településekről érkező apró-

ságokat is fogadják.
Mint arról korábban beszámoltunk, a

370 négyzetméteres épület két, egyenként
14 fő befogadására alkalmas csoportszo-
bával rendelkezik. Ezen kívül udvar és
konyha is tartozik a létesítményhez,
amely nemcsak a szászvári és környékbe-
li kisgyermekes családoknak nyújt segít-
séget, de tíz új munkahelyet is teremt.
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Orsós Ferit szinte mindenki ismeri
Szászváron, az utóbbi években bármely
találkozáskor elő tud húzni egy befutóér-
met a zsebéből, amit büszkén mutogat, és
meséli, merre futott az előző hétvégén.

A sportot mindig komolyan vette, kom-
lói általános iskolai testnevelés tanára is
keményen ösztönözte a futásra:
„Uborkák, gyerünk futni!” – ez volt a
vezényszó.

A küzdősportot 14 évesen kezdte, testi
épségének megvédése és önfegyelem
gyakorlása volt az akkori cél. Az évek
folyamán a Kick boksz többféle stílusát is
kitanulta, 1 dan fokozatot ért el. Tudását
továbbadja, oktatja is. A sport szeretete
csak fokozódott, eleinte kerékpározott,
majd 40 éves kora körül kezdett futni.
Azóta rendszeresen amatőr versenyeken
vesz részt, az elmúlt 10 év folyamán öt-
száznál is több futóversenyen indult nem
kis távokat teljesítve! A Szászvári Mo-
corgók Szabadidő Egyesület megalakulá-
sa után elsőként csatlakozott az egyesü-
lethez, azóta is önzetlenül segíti csapa-
tunkat önkéntes munkájával, bármiről is
legyen szó. Ha éppen nincs jelen valame-
lyik rendezvényünkön, akkor is minket
képvisel megszámlálhatatlan versenyei
egyikén.

Áprilisban gyerekkori álma vált valóra,
Párizsban futotta le a Párizs Maratont!

Megkértük Ferit, meséljen az élményei-
ről!

- Fiatal koromban, amikor a tv-ben
néztem a maratoni futóversenyt, elképzel-
tem, milyen lenne, ha egyszer majd én is
ott futhatnék a mezőnyben. Ez az álmom
vált valóra idén áprilisban. Sokat futok a
Mecsekben, terepen. Hétvégeken verse-
nyekre, jótékonysági futásokra járok, van
úgy, hogy 2-3 futáson is részt veszek.
Fokozatosan növeltem a távokat, marato-
ni távot elsőként 2016-ban futottam. Ek-
kor már tudatosan készültem a párizsi
versenyre.

Településünk híres épülete a „párizsi
ház”, melynek elszármazott tulajdonosa,
Anikó évente hazalátogat. Jó kapcsolatot
ápolok vele, így ő ajánlotta fel, hogy a
tervezett verseny idején megszállhatok
nála Párizsban. Az elhatározás és a felké-
szülés megvolt, így nekivágtam.
Április 10-én, szerdán este indultam

útnak, kis Mocorgós csapat és néhány
Polgárőr társam kísért el a vasútállomás-
ra, ahol meghatódva szálltam fel a vonat-
ra. A reptéren töltött éjszaka után hajnal-
ban ültem repülőre - életemben először
repültem, mint ahogy külföldön is először

jártam!
A felhők között töltött 2 órás utazás

élményei után Párizs közelében értem
földet, innen busszal jutottam el Párizsba,
ahol Anikó már várt. Közben volt egy kis
kalamajka, elfelejtettem eurót váltani, de
egy kis segítséggel megoldottam. A nap
további része pihenéssel, beszélgetéssel
és regenerálódással telt. A „szállítmá-
nyom” is épségben megérkezett velem,
ami 5 kg „magyar” tarhonya és hazai diós
kalács volt, Anikó nagy örömére.

Másnap városnézésre indultunk szállás-
adómmal, aki idegenvezetőm és kísérőm
is lett egész héten - Párizs nevezetessége-
it néztük meg. Meglátogattuk a Louvre-
ot, jártunk - az akkor még teljes pompájá-
ban megtekinthető - Notre Dame-ban és
eljutottunk a Diadalívhez is a Champs-
Élysées sugárúton. Levezetéseként 10 km
-t futottam Párizs belvárosában, az eliga-
zodás már egész jól ment estére.

Pénteken reggel kellett felvennem a
rajtszámomat és a rajtcsomagomat. A
helyszínen derült ki, hogy hiányos egy
adat az orvosi igazoláson, szerencsére ezt
”telefonos segítséggel” Gelányi Attila
közreműködésével gyorsan megoldottuk.
Meglepetten vettem észre, hogy a rajtszá-
momon „Kenyai Kobra” név volt felírva,
ez nagyon jól esett, itthon már régebb óta
ezen a becenéven ismernek sokan.

A nap további részében és szombaton is
folytattuk a városnézést. Jártunk a Mont-
martre-on a Sacré-Coeur templomnál, ez

a része Párizsnak nagyon tetszett. Az
Eiffel-torony környékét is megnéztük,
majd kicsit pihentem is a verseny napja
előtt. Anikó minden nap maximálisan
ellátott és megvendégelt, főzött rám és
különleges ételeket is készített nekem.

Vasárnap reggel egyedül indultam a
versenyhelyszínre, ami a Diadalívnél volt
a Champs-Élysées sugárúton. Hiába jár-
tuk három napon át a várost, mégis kicsit
eltévedtem, szerencsére mindenfelé futók
voltak, akik többször is eligazítottak. Kar-
szalagot kaptam, majd kordonok közt
haladtunk előre, ahol ellenőrzések soroza-
tán estem át.

Mivel a nevezésem szintidő alapján
történt, ezért nekem a 4:30-as zóna volt
kijelölve az indulásra. A zónák színekkel
voltak jelölve, így a megfelelő színt kel-
lett megkeresnem, ami a pink zóna volt.
Ezután már csak a rajtra várakoztam. A
rajt előtti izgalomban volt időm végig-
gondolni, hová is jutottam el: 48996 fő
vett részt ezen a párizsi maratonon, én is
köztük voltam!

Közben egy magyar szót hallottam, mi-
vel az egyesületi, Mocorgós pólómban
álltam a rajtnál:

- „Jé, egy magyar!” . A veszprémi
hölgy örült a találkozásnak és elmondta,
hogy élete első maratonját futja Párizs-
ban.

Végre elrajtoltunk, hatodik maratoni
távomat kezdtem meg. 3 km körül utolér-
tem egy magyar indulót, „HUN” feliratú
pólóját láttam hátulról. Üdvözöltem, mi-
közben elhaladtam mellette. A futásom
során még 2 magyarral találkoztam.

Nagyjából 30 km-en keresztül tömegben
futottam, csak azután lazult kicsit a me-
zőny. Az emberek is szorosan álltak a
széleken, időnként zavaró is volt ez. Sok
helyen szinte kis folyosón tudtunk halad-
ni, néha helyet is kellett igazítani magam-
nak, annyira leszűkítették az utat. Végig
tömegek szurkoltak, biztattak, kiabáltak,
dobokkal adták a ritmust, az ütemet a
futáshoz, óriási hangulat volt! Anikó több
ponton szurkolt nekem, nagyon jó volt
látni őt közben.

A pályán alig volt szintemelkedés, a táv
így nem volt megerőltető.

A cél előtt öntöttek el igazán az érzések:
a valóra vált gyermekkori álom – a pári-
zsi maraton! Az, hogy kijutottam ide, az,
hogy ilyen kiváló házigazdára és barátra
találtam Anikó személyében, a majdnem
meghiúsult verseny a hibás igazolás mi-
att, az eltévedések, az elfelejtett euro-
váltás, a zóna nehézkes megtalálása…

Egy valóra vált álom – Párizs Maraton
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minden átfutott az agyamon.
A célba sírva futottam be! Nem tudom

szavakkal leírni ezt az érzést! Örülök,
hogy a Mocorgókat képviselhettem Pá-
rizsban!

Nyakamba akasztották a befutóérmet, és
Anikó várt a célban. Megkaptam a frissí-
tőcsomagomat és vizet. Újra összetalál-
koztam néhány magyarral, megvolt a
kölcsönös gratuláció, kicsit beszélgettünk
is. Nem sokkal ezután felhívtam Gelányi
Attilát, ő is gratulált. Anikó jóvoltából
otthon a jól megérdemelt pörkölt és pihe-
nés várt.

És egy kis statisztika: 4 óra 37:31-es
időt futottam, ezzel a középmezőnyben
végeztem 35224-ként, kategóriámban
6717 indulóból 4896. lettem, a rajthoz
álló 36231 férfi közül a 28051-ként ér-
keztem a célba.

Hétfőn Versailles-ba kirándultunk, az
egész napot ott töltöttünk. Hazaérkezés-
kor a híradóból tudtuk meg, hogy kigyul-
ladt és ég a Notre Dame, ami nagyon
megdöbbentett. A tv-n keresztül néztük
végig, ahogy a pár nappal előbb megte-
kintett monumentális katedrális tetőszer-
kezete megsemmisül. A helyszínre a tv-
ben elhangzottak és Anikó javaslatára
hallgatva nem mentünk ki, tartva az eset-
leges terrortámadástól.

Az utolsó párizsi nap a csomagolással
telt, de délután-este még hajókáztunk
egyet a Szajnán, megcsodálva az esti
Párizst, a fények városát. A hidak alatt
áthaladva mindenki örömujjongott, kia-
bált – így vettem búcsút Párizstól.

Szerda a hazautazás napja volt: búcsúz-
kodás, buszozás a reptérre, újra 2 óra
repülés Budapestre. Magyar földre érve,
8 nap után „ezerrel pittyegett” a telefo-
nom, sorra jöttek a facebook üzenetek,
gratulációk! Nagyon meghatódtam,

megint kicsordultak a könnyeim, ez
örömsírás volt! Aztán vonatra szálltam,
utazás Dombóvárig, ahol Hang Csaba és
Vidák Margit vártak, akik hazahoztak
Szászvárra. Hiába a hosszú utazás, na-
gyon fel voltam pörögve, hazáig mesél-
tem, nem is tudtam abbahagyni! Itthon
újabb meglepetés várt: a Mocorgók titok-
ban kis fogadást szerveztek, amire az első
pillanatokban nem is jöttem rá! A Polgár-
őr irodában várt a Mocorgó csapat, gye-
rek és felnőtt tagtársaim. Amikor „leesett
a tantusz”, és ráeszméltem, hogy miattam
gyűltek össze, hát … újra megkönnyez-
tem.

Kis ajándékkal és mi mással, mint Pári-
zsi krémcsúcs sütivel vártak, én meg cse-

rébe csak meséltem az élményeimet!  A
történetekből úgy két héten át ki sem
fogytam, az élmény nagyon erős volt!

Köszönetet szeretnék mondani az alább
felsorolt embereknek:

Szponzoraim voltak: Bányai Ferenc,
Tóthné Lowescher Judit, Tillger Jutka,
Nagy Ildikó. Köszönöm nekik az anyagi
támogatást! Ezen kívül többen segítették
a kijutásomat: Krájerné Dévai Tímea az
utazásomat szervezte meg, Gelányi Attila
a nevezésemet és a kapcsolattartást intéz-
te, Dr. Andrási Friderika az orvosi igazo-
lásomat készítette el, Hang Csaba a
dombóvári vasútállomásról szállított ha-
za. Anikónak külön köszönök minden
segítséget, a szállást, idegenvezetéseket,
megvendégelést! Köszönöm csapatom-
nak, a Mocorgóknak, és mindenkinek a
biztatást, és azt, hogy itthon szurkolt
értem!

Mocorgók megjegyzése Feri beszámo-
lójához:

Büszkék vagyunk Rád Kenya, köszön-
jük, hogy minket képviseltél Párizsban
is! Sok hasonló versenyt és élményt,
mindehhez jó egészséget kívánunk!

A beszámolót lejegyezte: Vidák Margit

Tisztelt Kancellár Úr!
Tisztelt Rektor Úr!

Volt már egy pár napunk a nagy nap óta, bár az élet közben se állt meg.
Pályázataink indulnak, másokat most nyújtunk be, megint másokat most zá-
runk le, és számolunk el. Közben működnek az intézményeink, termelik a
megoldandó problémákat. De ezzel nyilván Önök is így vannak, van mit tenni.

Kicsit késve, most szeretném megköszönni Önöknek az eddig nyújtott se-
gítségüket.

Nagy terhet vett le a vállunkról a Tudományegyetem, amikor kérésünkre
vendég előadókat biztosított a konferenciánkra, ezzel egyúttal megadta az ese-
mény szakmai rangját is. A jelenlevők a tanúk rá, hogy sokat gazdagodott a
tudásunk az előadások nyomán, megismerhettük Kiss György helyét az euró-
pai művészettörténetben. Rá kellett döbbennünk, hogy szobrászunk már a saját
korában sem volt könnyű helyzetben, már akkor idejétmúltnak számított, ami-
kor megkezdte pályáját.

Az ő akadémikus képzése, vallásos indíttatása avíttnak hatott az impresszi-
onisták, modernisták mellett. Ebben az ellenszélben nem volt egyszerű megél-
ni, alkotni. Ő mégis megtette, maradandót alkotott. Ezekről dr. Aknai Tamás
biztosított minket. Dr. Schmelzer-Pohánka Éva bemutatta, milyen lelketlenül
lehet bánni száz éves szobrokkal, miképpen lehet majdnem teljesen nyomtala-
nul eltüntetni azokat, akik 100 évig néztek le a városra. Dr. Varga Dezső pró-
bálta érzékeltetni a világot, ami Kiss Györgyöt körülvette. Köszönet a munká-
jukért.

Tisztelt Uraim! Nagyon örültünk, hogy megtisztelték személyesen is a ren-
dezvényünket. Reméljük az emlékév további eseményein is vendégül láthatjuk
önöket.  Nagy megtiszteltetés volt Önökkel együtt dolgozni, még egyszer tisz-
telettel köszönjük a segítségüket!

Dunai Péter polgármester
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Immár 5. alkalommal szerveztük meg ezt a programot,
mondhatjuk tehát, hogy hagyományt teremtettünk vele.

Ezen a napon készíthettek az érdeklődők hagyományos
kicával készült tojásokat – ezt Dudás Imréné Veronka és
Szántó Lajosné Joli mutatta meg az érdeklődőknek. Előző
években tanultuk meg a maratásos technikát, amikor a festett
tojásra kihegyezett, hypóba mártott fűzfaággal rajzolunk min-
tát. Lehetőség volt a Noé Nellynél tanult, gombostűs technikát
is kipróbálni, ennek is nagy sikere volt.

Szebbnél szebb tavaszi mintás szalvétával
dekupázsolhattak is a gyerekek és felnőttek, de volt, aki zsír-
krétával rajzolt a tojásra.

Talán a legnagyobb sikere a tojások selyemzsinórba burko-
lásának volt, ehhez hungarocell tojást, ragasztót, gombostűt,
díszítésként pedig apró hímzett virágokat használtunk. Ami-
kor a selyemzsinór elfogyott, az egyszerű spárgával is nagy
kedvvel, örömmel ment a „tekerés”, a natúr tojások is sikert
arattak.

A vendéglátást a Közösségi Ház biztosította részünkre,
illetve az eszközök beszerzésében is közreműködtek. A finom
sütiket a Nőegylet és a Szászvári Ügyeskék Klub tagjai sütöt-
ték – köszönöm nekik ezúton is!

Ami még különlegessége volt ennek a napnak, az az, hogy
vendégeink is voltak: a Balatonszepezdi Gesztenyevirág Nő-
egylet tagjai látogattak el hozzánk. Rövid szünet után indult
újra az együttműködésünk. A látogatás során megnézhették a
Várat, böjti ebédet ehettünk a Főtér Kávézó és Étteremben –
az üdítőket köszönjük a Polgármester úrnak ! Menet közben
bekukkantottunk az óvodába, megnéztük a Tájházat, és a dél-
után folyamán a Bányászati kiállítást is. A visszajelzéseik
alapján jól érezték magukat a vendégek, várnak bennünket
május 18-ra, a Gesztenyevirág-ünnepre.

Havasiné Szokoly Zsuzsa

HÚSVÉTVÁRÓ A NŐEGYLETTEL

A Nőegylet tagjai március 23-án
ellátogattak Noé Nelly népi iparmű-
vészhez, akitől tojásfestési technikákat
és praktikákat leshettünk el. Nelly az
előző évben –Szászváron volt a vendé-
günk, így már itthon is megcsodálhat-
tuk strucc-, lúd-, krédli-, kacsa-, puly-
katojásból készült remekeit.

Most egy bemutatóteremben foghat-
tunk hozzá a hagyományos kicával,
aztán egy tartályos kis viaszoló szer-
kentyűvel, végezetül egy pofonegysze-
rű, gombostűs megoldással a tojások
mintáinak megrajzolásához. Szerintem
ez utóbbinak volt a legnagyobb sikere.
Az eszköz pedig egy radíros végű ce-
ruzába szúrt üvegfejű gombostű, ami-
vel mindig csak egy vonalkát lehet a
forró viaszból húzni a kifújt tojásra.
Kétszínű festés, apró kis trükkök –

szerintem húsvétra mindegyikünk ki-
próbálta otthon, és persze a nőegyleti
húsvétváró rendezvényen is.

Kérdésemre, hogy mi legyen a dél-
utáni program, séta és fagyi Kaposvár
Fő utcájában, vagy a Szennai Falumú-
zeum – utastársaim válasza az volt,
hogy ebben a sorrendben, mindkettő.
Tehát: olasz fagyi, azután séta, gyö-
nyörű kora tavaszi napsütésben a mél-
tán híres utcán és a központi téren.
Ezután a Szennai Falumúzeum – régi
falu az élő, mai falu közepén - követ-
kezett, ahol még ugyan nem kezdődött
meg a tavaszi nyitva tartás, de ezen a
hétvégén már „készülődtek” rá, nyitva
voltak a falusi porták, házak, több he-
lyen a kézművesek is jelen voltak. Így
láthattuk, hogy hogyan festik meg ter-
mészetes anyagokkal azt a gyapjút,

amelyet a saját birkáik állítanak elő, és
amelyből a gyerekek a nyári foglalko-
zásokon szőni tanulnak.

Ja, a birkák: rackák voltak, és sze-
rintem az alig kéthetes apróságoknak
volt a legnagyobb sikerük. Ennél már
csak a libák tetszettek jobban, akik
hatalmas hangjukkal, csipkelődő hajla-
mukkal akár házőrzők is lehetnének.
Fakazettás, gyönyörű templom, ha-
rangláb, különös fejfák, ódon hangulat,
sokunknak a gyermekkorból, nagyszü-
lői házból hozott emlékek - mindezt
fotókon magunkkal hozhattuk
/köszönjük Vidák Margitnak!/ haza is.

Lehet, hogy máskor is kirándulunk
majd ilyen helyekre, Lányok-Fiúk?

Havasiné Szokoly Zsuzsa

KAPOSVÁRON JÁRTUNK…
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Anyakönyvi hírek
2019.02.14 – 2019.05.13.

SZÜLETÉS
HORVÁTH DOMINIKA ANIKÓ

SCHNETZ BARNABÁS

HALÁLOZÁS
SZŰCS FERENC

TÓTH BÉLA
KEDMENECZ ISTVÁN

KEDMENECZ ISTVÁNNÉ
LILL KERESZTÉLYNÉ
LÁSZLÓ MÁTYÁSNÉ
SZABÓ KÁROLYNÉ
DÉKÁNY ATTILA
LAKOS JÁNOSNÉ
JÁGER ZOLTÁN

PEKAREK GÉZA GYULA
PÉTERFALVI BÉLA

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Kása Alexandra  +  Farkas Tamás
Kovács Adrienn  +  Sőre Dániel

Nyisztor Melinda Viktória +  Juhos Gábor

Szent István
Közösségi Ház
programterve

Június:
06.01. Gyereknap
06.13. Zeneiskolások tanévzáró kon-
certje
06.22. III. SzászVÁRnap

Július:
07.01.-07.27. Nyári napközis tábor
(Szászvári Várkastélyban)
07.20. VIII. Amatőr ZenekaROCK
Fesztiválja

Augusztus:
08.10. Neoton koncert
08.17. Falunap

Szeptember:
09.07. Családi nap
09.28. Szüreti felvonulás

Az időpontok tájékoztató jellegűek,
a későbbiekben változhatnak.

Régóta terveztük az óvoda udvarának
szépítését, felújítását, a játékok cseréjét.
Kora tavaszra elkészült az újonnan vásá-
rolt udvarrész szép színes kerítése, kizöl-
dült a fű, a gyerekek birtokba vehették a
területet. Focipályát alakítottunk ki ott
számukra, végre felavatva az új focika-
pukat is.

A Szülői Munkaközösség kezdeménye-
zésére önkéntes társadalmi munkát szer-
veztünk, melynek eredményeképpen
sikerült lefesteni az udvaron található
játékokat, padokat, a manuális foglalkoz-
tatót. Kialakításra került egy partoldal a
homokozó mellett, melyet virágokkal
fogunk beültetni, illetve elkészültek a
leendő ágyások is a csoportok számára.
Még hátravan az autó- és traktorgumik
színesre festése, illetve az ültetés is, re-

mélem, a cikk megjelenésének idejére
ezt is sikerül eredményesen megvalósíta-
nunk.

A régi udvari játékok egy része vissza-
került a helyére, illetve elhelyezésre ke-
rültek az újak is, melyeket eddig hely
hiányában nem tudtak használni a gyere-
kek.

A tervek szerint kialakításra kerül még
egy ún. „dombjátszótér” is, kihasználva a
terepviszonyok adta lehetőségeket. Ezál-
tal még szélesebb körűvé válik az udva-
ron töltött idő során a különböző nagy-
mozgások fejlesztése.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni
mindenkinek, aki segített az udvar rend-
betételében, kialakításában. Jó érzés volt
látni az összefogást, a segítőkészséget, de
még jobb volt látni a gyerekek örömét.

UDVARRENDEZÉS AZ ÓVODÁBAN

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Tisztelettel és örömmel tájékoztatom, hogy a baranyai Szászvár nagyközség méltón
emlékezett meg híres szülöttje, Kiss György szobrászművész halálának 100. évfordulójá-
ról. Tisztában vagyunk azzal, hogy Miniszterelnök Úr naponta rengeteg meghívást kap
hasonló rendezvényekre, így valószínűleg már nem emlékszik korábbi meghívónkra,
amelyet a jeles eseményre küldtünk részére. Csak titkon reménykedtünk, hátha időt tud
szakítani, de tudtuk, van az ország vezetőjének ennél fontosabb dolga is.

Miért írunk most mégis? Talán véletlen, lehet, hogy a fentiek intézték így, de hálásan
köszönjük, hogy Miniszterelnök Úr a Facebookon közzétett húsvéti jókívánságához
illusztrációnak egy Kiss György feszületet tett, a pécsi Havi-hegyi Corpust. (Ami önma-
gában egy csodálatos szakrális hely, a Kiss György-feszülettel pedig földöntúli hatást
kelt).

Így, bár sajnáljuk, hogy nem tudott személyesen eljönni hozzánk, mégis hozzájárult a
neves szülöttünkről történő megemlékezéshez. Köszönjük.
További munkájához, az ország boldogulásának elősegítéséhez erőt, egészséget kívá-
nunk. reméljük, hogy egyszer vendégül láthatjuk a Püspöki Várkastélyunkban.

Szászvár, 2019.05.02.
Dunai Péter polgármester
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„SZÍVEM CSÜCSKE”
SZÁSZVÁR

Méltán ünnepelhette szülőhelye korá-
nak nagy szobrászát, és méltóan meg is
ünnepelte ezt Szászvár. A szobrász
éppúgy nem szakadt el forrásától, mint
ahogy Szászvár sem felejtette el soha.
Most, hogy kerek évfordulós lett, ez a
megemlékezés egy kívülálló számára is
emlékezetes marad, hát még a község
lakosai, az ünnepség megálmodói, lét-
rehozói részére!

Nagyszerű volt ez a nap, kerek és
egész a 4 előadás, a kiállítások, a nap
eseményeire feltette a koronát a Nunci-
us és a pécsi püspök szentmiséje.

Az idegenből jött számára megható a
szervezés-szervezettség, a parkolás-
biztosítás, és főleg a sok fiatal részvéte-
le, ahogy várőrként /egyenruhában/
fogadták, köszöntötték a vendégeket!
Ezért sajnálom, hogy a hivatalból meg-
hívottak, és az előadókon kívül nem
találkoztam más pécsi ünneplővel, ven-
déggel-érdeklődővel.

Régóta szeretem Kiss György szobra-
it, ha vendégem érkezik Pécsre, mindig
megmutatom a legszebb pécsi szobrot,
Szepessy Ignácét, az okosság-méltóság-
tudás-szerénység kifejezőjét. Egyidő-
ben készítette ennek nagyszerű párda-
rabját, Imbriszimovics Luka barát, di-
namikus-harcos, Pozsega városát védő
szerzetes- harcosét. Kár, hogy ezt -
Pozsega főterén- kevesen ismerik, né-
zik meg, pedig itt van a szomszédban,
pár óra autózással megközelíthetően.

Egyebekben is „szívem csücske”
Szászvár. Természeti szépsége, a jelen-
leg még nem kellően kihasznált üdülő-
elvonulási lehetősége /melyet a világ-
háború előtt, a Mecseket propagálva,
próbált az idegenforgalom népszerűvé
tenni, például a Sikonda-Óbánya-
Pécsvárad-Magyaregregy-Kárász-
Szászvár strandjaival/, melynek során a
szászvári strandot magam is csak aján-
lani tudom.

A középkori emléket, a várat, pedig,
„megtalálása”, feltárása óta /Sándor
Mária, Buzás Gergely/ és rekonstrukci-
ója óta követem, figyelem, még az épít-
kezés során is többször megnéztem.

Köszönöm a megemlékezés szép nap-
ját, és csak kívánni tudom, hogy még a
várudvari szoborgaléria terve is egyszer
megvalósuljon.

Pécs, 2019.május 5.
Dr. Varga Levente

RÓLUNK ÍRTÁK

Császár Levente író-olvasó találkozó
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"Kedves Szászváriak!
Minden számot érdeklődéssel olvastam eddig is, de ebben a lapszámban több olyan
cikk is van, ami nagyon kedves nekem.
Ildikó cikke a császtai haranglábról emlékek sorát idézte föl bennem, hisz itt éltem
felnőtt koromig a Petőfi utcában.
A "Szeretném bejárni a földet" c. írás jelenti nekem az élő kapcsolatot volt szülőfalum-
mal.
Gruber Tanár Úr a Paksi Harmadik Kor Egyetemén éppen most tartott nagysikerű elő-
adást Etiópiáról. Pár szót váltottunk ismét, csakúgy, mint a tavalyi előadása alkalmá-
val.
Remek ember, tanár, előadó! Nagyon szeretjük itt Pakson is az előadásait!
Nem csak ez a két kiemelt anyag elismerésre méltó, de az egész újság olvasmányos és
jeles tanúbizonysága annak, hogy bár a családok megélhetését egykoron biztosító
Északi Bányaüzem már nem létezik, de a település lakói joggal lehetnek büszkék in-
tézményeikre, fejlesztéseikre, a községért dolgozó emberekre, közösségekre!
Sok sikert kívánok személy szerint is a település vezetőjének Dunai Péternek és mun-
katársainak, segítőinek ahhoz, hogy a Kiss György szobrászművészhez kötődő ren-
dezvény is tovább öregbítse az általunk is szeretett falu hírnevét!
Üdvözlettel:
Biróné Nyers Tünde Paksról"

Virág Piroska - Május 19., 19:13
Tegnap megnéztem a kiállítást Szászváron. Megdöbbentett, hogy több szoborról, me-
lyet ismerek, nem tudtam, hogy Kiss György alkotása. Gratulálok a szervezőknek, és
köszönöm, hogy összegyűjtöttétek ezt az anyagot.


