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Szászvári Hírek: Polgármester úr,
sok eseményen vagyunk túl az előző
újságunk óta. Mire térne ki, amit kifejezetten fontosnak tart megemlíteni?
Dunai Péter polgármester: - Igazából csak pár hónapról beszélhetünk, de
abban igaza van, hogy sok minden történt, és ez jó dolog. Az évünk legjelentősebb kulturális eseményei a Kiss
György emlékév rendezvényei voltak.
Büszke lehet rá minden helybeli, hogy
olyan emberek beszéltek felsőfokon a
rendezvényekről, akik azért már voltak
néhány eseményen. Méltóképpen emlékeztünk meg híres szülöttünkről. A kiállítást még egy ideig láthatják az érdeklődők, de aztán majd vissza kell
vinni az alkotások egy részét a múzeumba, mert csak eddig adták oda. A

szobrászról készülő monográfia remélhetőleg adventre fog megjelenni.
Kultúra után rögtön a Bölcsődénk
átadását említem meg. Voltak néhányan, akik legyintettek akkor, amikor
híre ment, hogy Bölcsőde építésére pályáztunk. Mert minek, kinek, meg úgyse
fog összejönni. Boldogan mondhatom,
mint tudjuk, nyert a pályázatunk, azóta
megtörtént az építkezés, aztán az ünnepélyes átadó, ahol a miniszteri biztos
asszony tartott beszédet. Azóta már az
engedélyek is megérkeztek, és elmondhatom, teljes gőzzel működik az intézményünk. Nagy büszkeség ez nekünk,
szászváriaknak. Ezzel a kisgyerekkortól
az általános iskoláig teljes a képzés
Szászváron.

A perzselő hőséggel beköszöntő
nyár a pályázatok terén nem hozott
uborkaszezont. Ömlött a netről az információ, megjelentek a Magyar Falu
Program pályázatai. Ennek minden kiírására pályáztunk. Egy nyertes volt
eddig, amit a Szászvári Római Katolikus Plébániával közösen nyújtottunk be,
a „Gadó-ház” felújítására. A felújítás
célja egyrészt egyházi foglalkozások
megtartása, másrészt a helyi idősek nappali foglalkoztatását megoldó Nyugdíjas Klub fog helyet kapni benne. Dolgozunk azon, hogy bentlakásos nyugdíjas otthont is tudjunk létesíteni. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert amióta
megszűnt a Várudvarban az Idősek otthona, nem volt méltó hely erre a célra.
Sőt, ősztől tervezzük az idősek javaslata
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alapján, hogy heti egy alkalommal az
iskolabusszal lehetőséget biztosítunk
arra, hogy elvigye őket bevásárolni,
gyógyszertárba. Ez is nagyon fontos,
hogy időseink jobban érezzék magukat.
A Plébániával kialakult nagyon jó
kapcsolatunknak köszönhetően mindenki megelégedésére kialakítottuk az
új, 25 autó befogadó képességű parkolót a Május 1. téren. Láthatjuk minden
nap, hogy nagyon bevált ez a megoldás, örülünk neki.

A Magyar Falu Program keretében
pályáztunk a Temetővel, az Óvodával
kapcsolatban is, de ezek még elbírálás
alatt vannak.
Szászvári Hírek: Külön rákérdezek
a Neoton koncertre, mik a tapasztalatok?
Dunai Péter polgármester: - Nagyon sokan nosztalgiáztak az évek során, és emlegették nekem is a régi
Sörfesztiválokat. Édesapámmal még
együtt szerveztük azokat a nagy rendezvényeket, és rengeteg emberben
hagyott ez kellemes emléket. Ez is közrejátszott abban, hogy amikor pályázati
forrás adott lehetőséget egy ilyen koncert szervezésére, akkor belevágtunk,
és összehoztuk. Óriási volt a siker, fia-
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talok és idősebbek hallgatták a zenét,
és nézték csillogó szemekkel a szuperprodukciót. Nagyon örülök, hogy sikerült egy jó estét szerezni 3000 embernek.
Szászvári Hírek: Lesz-e újra több
település központja, közös Önkormányzat Szászváron?
Dunai Péter polgármester: - Tudjuk, hogy amíg ez a Társulás létezett,
nem mi voltunk, akik ezt felrúgták.
Elég csúnya volt a válás, de bebizonyosodott, hogy Szászvár enélkül is
elég látványosan fejlődött. Nem vagyok tájékozott annyira, hogy mást
megítéljek, de ennyire sok fejlesztés,
építkezés, nyertes pályázat nem volt a
környékbeli településeken, mint nálunk.
Mi nyitottak vagyunk a tárgyalásokra, de az már most biztos, hogy
nekünk nem hiányzik a plusz teher,
tehát nagyon oda kell figyelnünk, mit
vállalunk, ha erre igény merül fel. Abban is biztos vagyok, hogy egy társulás
után, ha egy több ezer fővel megnövelt
lakosságszámmal támogatjuk a pályázatunkat, akkor azok is más megítélés
alá esnek, de nem mindenáron.
Ne feledjük, hogy ez volt az a
társulás, amely tagjai leszavazták a
Szászvári Bölcsőde tervét, és Mázát
támogatták. (Ezután léptünk ki.) És mi
lett? Nálunk már működik… Szóval
erre utaltam, hogy nem vagyunk rákényszerülve semmire, de ha előnyökkel jár nekünk is, nem csak teherrel,
akkor beszéljünk róla.
Szászvári Hírek: Mi várható a pályázatokon, mire pályáztunk a közelmúltban?
Dunai Péter polgármester: - Csak
nagyon röviden: utak rendbetétele: Vár
u., Aradi u., Petőfi u. egy része, Vásártér u., Éva u., Gárdonyi u., Domb u.
Járdák: Közösségi Háztól a Bányász
Klubig, A Párizsi Háznál a járda folyamatossá tétele, a Temetőben urnafal és
út aszfaltozás, új traktor a Település
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Üzemeltetésnek, az
Óvoda kerítés teljes
felújítása,
vizes
blokk megújítása a
régi részen. Tényleg
csak felsorolásszerűen. Ha valamelyik
nyer, úgyis beszámolunk róla.
Szászvári Hírek:
Közelednek az Önkormányzati választások. Mit jelent ez
Önnek?
Dunai Péter polgármester: - Hazudnék, ha azt mondanám, hogy semmit pályázatoknál pótlásra, vagy kiegészínem jelent. Természetesen végzem a tésre volt szükség, és így tudtunk nyernapi munkámat, mert úgy gondolom, ni. De számomra az is nagy dolog,
hogy ha valakit nem az eddigi öt éves hogy államtitkárok, miniszterelnöki
teljesítménye alapján ítélnek meg az megbízottak fogadják a hívásomat, ha
emberek, hanem egy kampány felhaj- információra, segítségre van szüksétásban esetlegesen elhangzott ígéretek günk. Egyáltalán nem utolsó sorban öt
alapján, akkor az már régen rossz. Hi- országgyűlési képviselővel vagyok
szek az elvégzett munkában, a látvá- szinte napi kapcsolatban, közülük ternyos fejlődésben.
mészetesen a legfontosabb, aki a legÉn nyugodt vagyok, érzem a támo- több támogatást nyújtja, dr. Hargitai
gatást. Nincsenek kétségeim. Rengete- János barátom. Az ő támogatása nélkül
gen bíztatnak, keresnek meg személye- sehol sem tartanánk.
sen, én is megyek csoportokhoz, egyeEzek a kapcsolatok a mai világban
sületekhez, napi szinten százával hív- már nagyon fontosak, egy település e
nak fel szimpatizánsok, biztosítanak a nélkül már nem tud fejődni.
támogatásukról. Ez nagyon jól esik.
Fontos a jövőnk, a töretlen fejlőMindenkit bíztatok, menjenek el sza- déshez az állandóság, megbízhatóság,
vazni október 13-án.
számon kérhetőség elengedhetetlen.
Én végzem a munkám, egy percre
Mindenkit még egyszer megkérek,
sem állok meg. Van egy csapatom, egy menjenek el szavazni, szavazzanak a
szűkebb kör, akik segítenek, hiszen ez fejlődésre!
nem egyszemélyes vállalkozás. Rajtuk
Sz.H.:Köszönjük az interjút!
kívül is mindenkire számítok, akiknek
Dunai Péter polgármester:
fontos Szászvár. Dolgozzunk együtt!
Köszönöm a lehetőséget!
Nagyon fontosnak tartom, hogy az
szk.
elmúlt öt évben
Szászvár
nevét
megismerték
olyan helyeken,
ahol a döntések
születnek. Kiváló
munkakapcsolatom alakult ki a
megyei hivatalokkal, személyesen
ismerem akár a
kormányhivatal
vagy a megye
vezetését.
Ez
többször is hasznosnak bizonyult, A tanévet megkezdtük mi is. Látogatóban jártunk iskolánkban.
hiszen közvetle- Ígéretet tettem az iskolához vezető út felújítására, valamint az
nül hívtak, ha a iskola udvar bővítésére.
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167 éve született a „mi Kiss Györgyünk”
Miért merem a szobrászt
a miénknek nevezni?
Mert halála után a szűkszavú, hibás lexikoni ismertetőkön kívül senki más
nem méltatta művészetét,
sehol nem készítettek róla,
műveiről semmilyen kiadványt csak Szászváron, a
szászváriak. Pedig élete
során a budapesti, a baranyai újságok havi szinten
írtak Kiss György szobrászművész alkotásairól.
Mert, és talán ez még fontosabb, ő
maga is mindig szászvárinak vallotta
magát. Mindig hazahúzta családjának, barátainak, szülőfalujának szeretete.

167 éve, 1852. augusztus 17-én
született településünkön (bár a Plébánia Anyakönyve szerint augusztus

24-én). Az idén a Falunap pont augusztus 17-én volt. Így a Várbaráti
Kör Egyesület NEA-KK-19-Ö-V0430, Példaképünk Kiss György elnevezésű pályázatának emlék rendezvénye nyitotta meg a programot. A
főtéri Kiss György szobor megkoszorúzása után, az érdeklődők ismét
meghallgathatták a Kiss Györgyről
szóló előadásomat a várban. Igyekeztem, hogy Szokoly Károllyal közösen
végzett új kutatási eredményeinket
elmondjam, bemutassam a vetítés
során. Az üvegteremben most még
látható Kiss György eredeti szobraiból - Faun gyermekével, Királyi Pál,
Bátyám, Szüleim, Mária segíts,
Anyám, Nagy Konstantin csatája - a
kiállításunk.
Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk a településünkön élő, alkotó művészeit, még akkor
is, ha ők szerénységből „csak amatőröknek” nevezik magukat. Ezért a vár
múzeumpedagógiai részében új kiállítást rendeztünk be. Láthatók
Szokoly Károly festményei és tusraj-
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zai, ifj. Szokoly Károly fotói.
Hangulatos
megnyitójában
Havasiné Szokoly Zsuzsanna
sok személyes, kedves emléket
idézett fel az alkotókról, majd
Futó Bettina csodálatos hegedűjátékában
gyönyörködhettünk. Aki teheti, kérem, tekintse meg a kiállítást!
A koszorúzáson, az előadáson,
a kiállítás megnyitóján részt
vett Csinos Mihályné Horvát
Mária. Ő Kiss György bátyjának dédunokája, Miskolcról
érkezett hozzánk esztergomi rokonaival. Nagyon örült, hogy így ápoljuk a
szobrászművész emlékét. Vendégeink 2015-ben jártak utoljára Szászváron. Elcsodálkoztak azon, hogy
mennyit szépült, gazdagodott településünk azóta. Főleg a felújított vár
tetszett nekik. A kerthelyiségben tartott falunapi műsoron is részt vettek.
Nagyon jól érezték magukat, dicsérték a remek programot.
Szeretnének eljönni decemberben
az Adventi Vásárunkra is. Főként
azért, mert a Kiss György életművéről szóló, Szokoly Károllyal közösen
írt könyvünk bemutatóján szívesen
részt vennének. Ez nagy megtiszteltetés számunkra. Szeretettel várjuk
Őket!
Nagy Ildikó
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BÁNYÁSZNAP 2019
Tisztelt Bányászok, Hozzátartozók, Emlékezők!
A bányásznapon ma az a
dolgunk, hogy azokra emlékezzünk, akik ezt a nehéz, de férfias,
és nagyon egyedi szakmát művelték. Félve, tartva a veszélyektől,
de nem nagyon volt más lehetőségük, tisztes megélhetést nyújtottak a családjuknak. Biztos, hogy
mindenki büszke volt arra, hogy
bátran leszálltak a mélybe minden nap, még ha nem is gondoltak rá. Azt mondják, és én elfogadom, hogy aki külsős volt,
soha meg nem érthette: mi a szép abban a
fekete, poros szénben? Aki dolgozott
vele, mégis szerette.
Az emlékezők dolga az, hogy ne csak
az ünnepnapon, az ünnepségen beszéljünk ezekről, hanem otthon, az unokáknak, gyerekeinknek. Ne engedjük feledésbe merülni a múltunk e fontos szakaszát. Őrizzük meg a volt bányásztársak
emlékét, a bányász kultúra szellemi termékeit, módszereket, technológiákat,

mert ez gazdagítja a történetünket. Ez a
gyökerünk, ami nélkül nem lehet élni.
Valahova tartozni kell.
Önkormányzatunk sok segítséget
nyújt a hagyományok megőrzéséhez.
Figyelünk és rendben tartjuk a Bányász
parkot, álljuk a díszkivilágítás jelentős
költségét a Borbála szobornál. Nyitottak
vagyunk a kezdeményezésekre. De tud-
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juk, látjuk, hogy egyre kevesebben vannak azok, akik még dolgoztak a bányáknál. Ez az élet rendje. De az élet nem áll
meg.
Mi, itt Szászváron még tudjuk, hogy
mit adott a településnek a bányászat. Az
Újtelep, a tömbök, és számos más ház a
településen nem épülhetett volna meg, ha
a családfenntartó nem bányászfizetést vitt
volna haza. A közintézmények közül a
Sportpálya, a Közösségi ház, a Bányász
Klub nem állna ma, ha nincs a bánya. De
a régebbi időben, amikor a hidasi és a
mágocsi műút fedburkolatát kellett biztosítani, akkor is a bánya állta a költségek
egy jó részét, és a Kőbánya adta az anyagot.
A rendszerváltásig elég volt csak
megnézni az alföldi, hasonló nagyságú
településeket, látható volt a különbség, a
javunkra. Sajnos, mára a bányánk nélkül
ez a különbség már elveszett. Ilyenkor
látszik, hogy valaminek a hiánya is mit
okoz. De ne csüggedjünk. Kérdezzük
meg azokat, akik hozzánk látogatnak, mit
látnak? Egy leromlott, jövőkép nélküli
települést, vagy egy fejlődő, épülő, rendezett és szép falut? Mindenkitől egyféle
választ kapunk, szinte irigykednek Szászvárra.
Fogadjuk el a történelem lehetőségeit.
Fogadjuk el, hogy a rendszerváltásnak a
bányászatunk a vesztese volt.
De nézzünk előre, és lássuk,
hogy van jövő, vannak lehetőségek. Hiszek abban, hogy a
közintézményeink rendbetétele
után olyan beruházást is tudunk
majd idehozni, amely munkahelyeket is teremt, bár olyan
nagyságrendű, mint a bányánk
volt, nem valószínű, hogy lesz
mostanában.
És most, ami sohasem maradhat
el:
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Köszöntsünk mindenkit, aki a
bányánknál dolgozott! A csillebuktató asszonyokat, a mázsaháziakat, a külszíni és földalatti
lakatosokat, asztalosokat, légsűrítőket, aknavájárokat, földalatti
és külszíni szállítás dolgozóit. A
takarítónőket, ruhakiadókat, lámpakamrásokat, mentőállomáson
dolgozókat, raktárosokat, diszpécsereket, műszaki vezetőket,
irodistákat, telefonközpontosokat. Minden földalatti dolgozót, a
vájvégieket és a szakszolgálatosokat, és mindenki mást is, aki a
felsorolásból esetleg kimaradt. Hajtsunk
fejet a halottaink előtt, akik azóta a túlvilági szénmezőkön dolgoznak, és üdvözöljük idős barátainkat, akiket köszönthetünk közöttünk.

Egy régi bányászdal szavaival emlékezzünk: „Tisztelet a bányász szaknak,
jószerencse, áldás lengje át, Bárha napfényt odalenn nem kapnak, Hőn imádják
mégis a hazát…”
Jó szászvárinak lenni!
Jó szerencsét!

Dunai Péter
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VÉGRE VAN BÖLCSŐDÉNK!
Hosszas előkészítő munkának, sok
szakember szoros együttműködésének és
a pozitív elbírálásban részesülő állami
pályázatnak köszönhetően felépült, elkészült a bölcsődénk. Sokak szerint biztosan nem volt reprezentatív a felmérés, de
helyi közvélemény kutatásunk eredményeként a Bóbita Bölcsőde Szászvár nevet kapta.
Az intézmény ünnepélyes átadása nagyon jól sikerült. A község lakói korábban is érdeklődéssel figyelték az itt folyó
munkát és szép számmal, jó érzéssel vettek részt az ünnepségen, ahol meghallgathattuk Kovácsné Bárány Ildikó miniszteri
biztos asszony inspiráló, motiváló szavait, Dr. Hargitai János országgyűlési képviselő úr Szászvárról és a községünkben
történő előrelépésekről, a fejlesztésekbe
fektetett rengeteg munkáról és azok gyümölcséről szóló beszédét. Dunai Péter
polgármester úr elmondta, hogy a bölcsőde kialakításával egy régi álom vált valóra, mellyel a helyi családok élete megkönnyíthető és nem utolsó sorban munkahelyet is teremt, majd Vida Zsolt atya,
plébániai kormányzó úr megáldotta az
intézményt. Az együttműködés jegyében
a környező falvak polgármesterei is jelen
voltak az eseményen. A Hársvirág Óvoda
gyermekeinek színvonalas, kedves műsorát mindenki nagyon élvezte, látszott,
hogy felkészítő nevelőikkel sokat készültek rá. Az ünnepélyes átadó után a jelenlévő gyermekek azonnal birtokba is vették az intézmény csoportszobáit, a játékokat és együtt táncoltak, énekeltek a Sőre
Adrienn kisgyermeknevelő vezetésével
zajló zenebölcsis foglalkozáson.
Bölcsődénk két csoportban összesen 28
férőhelyet biztosít a gyermekük napköz-

beni elhelyezésében segítségre szoruló
családok számára. Sajnos mára egyre
több családban kell mindkét szülőnek
állást vállalnia, és sok helyen a nagyszülők is dolgoznak, ezért fontos, hogy a
gyermekek ellátására megfelelő infrastruktúrával, és szakszemélyzettel rendelkező bölcsődék létesüljenek. Ennek, és a
rendelet előírásainak megfelelően, nálunk
négy szakképzett kisgyermeknevelő és
egy szakképzett dajka gondoskodik a
gyermekek korának, egyéni sajátosságainak, igényeinek megfelelő ellátásáról. A
korszerűen kialakított konyhában dolgozó
szakemberek különös figyelmet fordítanak a hozzánk járó korcsoport megfelelő

fejlődéséhez szükséges, egyben ízletes
étrend összeállítására, újszerű kivitelezésére. Dietetikusunk, szakácsunk és a technikai személyzet a község oktatási intézményeibe járó speciális, diétás igényű
gyermekek ellátásáról is gondoskodik.
Jelenleg elsődleges és legfontosabb
feladatunk a kisgyermekek beszoktatása
intézményünkbe. Pillanatnyilag 14 beíratott gyermekünk van és még 10 szülő
jelezte erre vonatkozó szándékát. Ahogy
az bölcsődénk szakmai programjában is
szerepel, egyéni kisgyermeknevelő módszert alkalmazunk. Ez nagyon fontos,
hiszen a három év alatti korosztály nem a
csoporthoz, társhoz, vagy az aktuális helyiséghez szokik, hanem elsődlegesen
ahhoz a felnőtthöz, akire a szülő rábízza,
akivel reggelente találkozik és számára a
megfelelő, legnagyobb biztonságot nyújtja. Fontos, hogy az elválás az édesanyától, édesapától zökkenőmentes legyen. A
nálunk dolgozó szakemberek komoly
gondot fordítanak arra, hogy a kisgyermekek és szüleik alaposan megismerjék
azt a szokásrendet, gondozási módot,
nevelési eszközrendszert, melyet intéz-
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ményünk bevezetett és jó eredményekkel
használ. Sajnos az elválás persze nem
teljesen fájdalommentes – egyik fél számára sem. Elengedhetetlen tudniuk a szülőknek, hogy ezen érzés, esetleges tiltakozás hátterében a megfelelő gyermeki kötődés, pozitív családi kapcsolat, illetve az
életkori sajátosságok közé tartozó szeparációs pánik alkalmankénti fellángolása
áll.
Bölcsődénk hitvallásához tartozik a
gyermeki személyiség elsődleges tisztelete. Természetesen nálunk is vannak megszabott határok, hiszen e nélkül egy napközbeni ellátást nyújtó rendszer sem működhet, de a rugalmas korlátok között
minden gyermek saját érdeklődési köre,
habitusa, aktuális fejlettségi szintje és
hangulata alapján részesül ellátásban. A
napirend és a gondozási sor alapvetően
nap, mint nap megegyezik, ezzel is biztonságot teremtve a gyermekeknek. A
játékidő illetve a szabadidős tevékenység
során azonban többféle lehetőséget kapnak a picik, a kisgyermeknevelő különböző kezdeményezéseket tesz, melyekhez a
gyerekek szabadon csatlakozhatnak.
Ilyenformán bölcsődénkben nincs szigorúan tervezett foglalkozás, de minden nap
változatos tevékenykedési lehetőségek
állnak rendelkezésre.
Alapelvünk tehát, ahogy azt Richard
Bach találóan megfogalmazta: „Csak az
számít valójában tanulásnak, amit a magam módján tanulok, miközben azt teszem, amit tenni akarok.”
Összességében elmondhatom, hogy
vadonatúj, a működési feltételeknek megfelelő környezetben, képzett, lelkes, hiteles szakmai személyzettel, ízletes, a gyermekek által kedvelt ételeket prezentáló
konyhával dolgozunk. Egy nyitott, rugalmas, családbarát bölcsőde került kialakításra, ahol a szakmai munka alkalmazkodik a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjához, a családok igényeihez és a fenntartó elvárásaihoz. Célunk,
hogy a feladatok középpontjában itt mindig közvetlenül a kisgyermekek, illetve
az őket nevelő családok álljanak.
A TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 pályázat keretében valósult meg.
Endrődi-Kolip Heléna
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ERDÉLYI KÖR SZÁSZVÁR EGYESÜLET

A 2019-es évre eddig betervezett
programjainkat sikerült maradéktalanul
megvalósítani. Februárban a Pécsi Nemzeti Színházban „A muzsika hangja” című előadást néztük meg a NEA pályázatban elért támogatásból. A muzsika hangja
a zenés színházi irodalom egyik legsikeresebb darabja, amelyből világhírű film is
született, a benne szereplő dalok pedig
egytől-egyig slágerré váltak. Üde, életigenlő, egyszerre bájos, szórakoztató és
mélyen humánus történet szeretetről,
családról, összetartozásról és persze szerelemről. Igazi gyöngyszem.
Márciusban egyesületünk férfi tagjai a
borházban köszöntötték a hölgyeket Nőnap alkalmából. Áprilisban ellátogattunk
Decsre, ahol az 1863-ban épült Tájház is
és a kiállított anyag is a XIX. századi
folyam-szabályozások
eredményeként
meggazdagodott sárközi emberek ízlésvilágát, lakáskultúráját mutatja be. Ezután
folytatva utunkat a bátaszéki Nagyboldogasszony Római Katolikus templomot
kerestük fel. A templom neogótikus stí-

lusban épült három hajóval, keresztházzal, tágas szentéllyel,
északi részén kápolnával, a délin
sekrestyével. Méretei lenyűgözőek. Az építéshez 3 millió téglát
használtak fel. A nap hátralévő
részében Mohácsot fedeztük fel,
ahol felkerestük a busó udvart.
’Poklade’, azaz a busójárás hagyományát egész évben bemutató
interaktív kiállítást néztünk meg
közösen. A nap zárásaként a Sokác Olvasókör házában a mohácsi
sokácok jellegzetes ételével, a
köcsögös babbal vártak bennünket. Remek napunk volt. Majálisunkat újra a Lengyel Anna-fürdői
parkerdőben tartottuk meg. Kitűnő
hangulat, finom étel, jó csapatszellem. Visszatérünk.
Júniusban egyesületünk több tagja
a csíksomlyói zarándoklaton vett
részt és elvittük adományainkat a
Dévai Szent Ferenc alapítvány
felsősófalvi házában nevelkedő 19
gyermeknek. Júliusban 4 napos kirándulást szerveztünk Nyugat-Magyarországra,
Szombathelyre. Első nap meglátogattuk
Balatonszentgyörgyön a csillagvárat és a
Sümegi várat is bevettük. Szombathely
Vas megye és a Szombathelyi Járás székhelye, Magyarország egyik legrégibb
városa, melyet a nyugat királynőjének is
neveznek. Második napon felkerestük a
Jáki templomot. A Jáki templom az egykori jáki bencés apátság monumentális
bazilikája a magyarországi román stílusú
építészet kiemelkedő, szinte szimbolikus
alkotása.
Tovább haladva Vasvárra érkeztünk.
Betértünk a középkori eredetű barokk
római katolikus templomba, majd a helytörténeti múzeumnak helyt adó épületet
kerestük fel, mely a magyarországi legrégibb, 13. századi domonkos kolostora.
Délután érkeztünk meg Sárvárra. Itt a
Nádasdy-vár múzeumát és a várat látogattuk meg. Ez a helyszín a Nádasdy család, a főnemesi reprezentáció páratlan
magyarországi emlékeibe nyújt betekin-

tést. Harmadik napon felgyalogoltunk a
Kőszegi-hegység legmagasabb csúcsára,
Írottkőre. Délután érkeztünk Lékára
(Lockenhaus), ahol betértünk az Ágoston
rendi kolostorba, ahol a Nádasdy család
temetkezési helye is van.
Szálláshelyünkre való indulás előtt
még egy sétát tettünk Magyarország
egyik leghangulatosabb kisvárosában,
Kőszegen. Negyedik napon Szombathelylyel ismerkedtünk meg. Felkerestük a
Szent Márton templomot, az Iseumot, a
Székesegyházat és a gyönyörűen felújított
főteret és környékét. Jókedvűen és vidáman indultunk haza családjainkhoz.
Augusztusban a falunapi rendezvényen vettünk részt. Több mint nyolcvan
adag miccsel készültünk, de így sem tudtunk minden hozzánk betérőt kiszolgálni.
Tanulva az esetből, jövőre jobban felmérjük az igényeket és egy új étellel is szeretnénk meglepni a falunapi résztvevőket,
mégpedig a köcsögös babot fogjuk elkészíteni. Eddig betervezett programjainkat
sikerült maradéktalanul megvalósítani.
Igyekszünk, hogy az év még visszalévő
idejére tervezett programjaink tagjaink
megelégedésére és örömére szolgáljon és
erősítse az összetartozás érzését.
Simon István

RÓLUNK ÍRTÁK

Kedves Szászváriak!
Kedves Polgármester Úr!
Köszönöm az összefoglalót és a tájékoztatást a település kiemelt
rendezvényéről és mindennapi életéről.
Valóban sikeres volt a program, örülök, hogy a Pécsi Tudományegyetem is hozzá tudott járulni.
További sok sikert kívánok, tájékoztassanak a jövőben is a rendezvényeikről!
Üdv: Jenei Zoltán
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Tisztelt Polgármester Úr,
Szívből gratulálok a Szégyellem magam...c. cikkének megírásáért! Remélem lesz foganatja a szászvári olvasók körében!
Még ajánlanám Önnek a pap bevonását ebbe a küzdelembe.
Szíveskedjen ő is népet nevelni és kiprédikálni a rémes dolgokat.
Üdvözlettel: Olajos Pálné
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„Jó szászvárinak lenni” Falunap 2019. augusztus 17.

Sok rendezvény van településünkön
időről időre, amelyek nagyobb tömegeket mozgatnak meg, de vannak azok,
amelyek rendszeresen visszatérők, számítani lehet rájuk. Ilyen a falunap is. A
nyár vége felé, a szabadságokról lassan
vissza kell térni a munkahelyekre, jönnek
a dolgos hétköznapok. Azért még jó egyszer összegyűlni a hársfák alatt, beszélgetni, enni-inni.
A Kiss György Centenáriumi Emlékév keretében egyes programokat e napra
időzítettük, mivel a művész születésnapja
erre az időszakra esik. Emlékére megkoszorúztuk a mellszobrát, és a Várkastély
Dísztermében újra elhangzott az előadás
a Kiss György életműről (amire koráb-

Szokoly
Zsuzsanna
nyitotta meg a Várban
öccse és unokaöccse
alkotásaiból a tárlatot,
amit kíváncsian tekintettek meg
az érdeklődők.
Közben a
Főtér Kávézó
és
Étterem
kerthelyiségében
már nagy
munka zajlott. Hat civil szervezet tagjai láttak neki a főzésnek. Előre megváltott
„kajajegyek” alapján már tudták, hány személyre kell készülniük. A Szászvár Nagyközség Roma
Önkormányzat töltött káposztával, az
Erdélyi Kör faszénen sült miccsel, a
Szászvári Nőegylet zöldséges csirkeraguval, a Szászvári Nyugdíjas Bányászok
Egyesülete csülkös babbal, a Szászvári
Polgárőr Egyesület vegyes pörkölttel, a
Szászvár Nagyközség Önkormányzat R.
Kárpáti Péter irányításával lecsó gazdagon nevű ételével készült.
Míg rotyogtak a kondérok, bográcsok, a nép kényelmesen elhelyezkedett
a fák alatt, és beszélgetve, iszogatva élvezte a nyár végi gyönyörű időt.
A színpadon egymást váltották a
Szászvári Ifjúsági Egyesület Magyar
tánccsokra, a Lady’s Mazsorett Csoport,
a Szászvári Ifjúsági Egyesület Rock ’N’
Roll táncokkal, Gyermekműsor,
Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési Egyesület tánca.
A Polgármesteri köszöntőben Dunai
Péter polgármester köszöntött mindenkit,

pár szót beszélt a jelenről és a várható
fejlesztésekről a községben. Majd bejelentette, hogy az önzetlen közösségi
munkáért, a Kiss György Emlékévvel
kapcsolatos kutatómunkáért, közösségi

tevékenységéért „Szászvárért” kitüntetést
adományoz Nagy Ildikónak és Szokoly
Károlynak.

Az ünnepélyes átadó után Táncdalfesztivál dalok, később Esti zenés gálaműsor következett. A tűzijáték nagyvonalú látványát a Másvilág zenekar műsora követte.
Ismét nagyon hangulatosra, jókedélyűre sikerült ez a nap is. Kellenek
ilyenek.
Sz.H.

ban regisztrálni kellett, így nem mindenki tudott beférni), Nagy Ildikó és
Szokoly Károly kutatási eredményeiről.
Ez után a Szászvári Amatőr Alkotók
Kiállítása sorozat keretében Havasiné
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FOGATHAJTÁS, KONCERT, RETRODISCO
Május 18-án C kategóriájú kettes
fogathajtó versenyt (CAN-C) szervezett
Kantár-hegyi Lovas Egyesületünk a
Császtai lovaspályánkon. Az előző napok
hatalmas esőzése sem riasztotta el az akadályhajtásban, a vadászhajtásban induló
17, illetve 10 fogatost, akik Baranya és
Tolna megyéből érkeztek a megyei pontgyűjtő versenyre. A rendezvény balesetmentesen, jó hangulatban zajlott, sőt,
még a nap is kisütött a „kedvünkért”. A
fordulók között pedig a Rády József huszárbandérium bemutatóját nézhettük
meg. De volt kézműves vásár, büfé is. A
verseny az EFOP-1.5.2-16-2017-00028
elnevezésű pályázat támogatásával valósult meg.
Úgy gondoltuk, hogy estére is kellene valamilyen jó programot szervezni, ez
lett a Tóparti Rockparty. Így került sor a
CS.Í.T., valamint a Rudán Joe Band és
Kalapács József koncertjére, amit a Hofi
retrodisco zárt.
Köszönjük a hangulatos, vidám rendezvény megszervezésében, lebonyolításában, biztosításában szerepet vállalt segítők, barátok önzetlen munkáját!
Reméljük, mindenki jól érezte magát!
Sebestyénné Lovasi Melinda

Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári Csoportja
Beszámolunk a nyári programokról.
Kirándulást szerveztünk 2019.06.18-án:
Szenna Skanzen és templom, ami nagyon
szép volt, majd Kaposvár, Sétáló utca friss lángos és fagylaltozás. Nagyon jó
hangulatú, vidám, szép napot töltöttünk
ismét együtt. 2019.06.22. Érsekcsanád,
Szabadidőpark: részt vettünk a Mozgáskorlátozottak Dél-Bács-Kiskun M. E.
Baja és környéke rendezvényén. Kedves
emberekkel találkozni mindig öröm.
Színvonalas, csodálatos műsort láthattunk
Leblanc Győző és Tóth Éva előadásában.
Együtt énekeltünk velük. Nagyon jól
éreztük magunkat. Köszönet a szervezőknek. Köszönjük a meghívást.
„Mozogj egy életen át” Senior Megyei Sportnapot szerveztünk a helyi iskola tornatermében, melyen 163 fő vett
részt. Ez a nap nem jöhetett volna létre
Dunai Péter polgármesterünk közbenjárása nélkül és Maglódiné Horváth Ildikó és
az Á.M.K. önzetlen felajánlása nélkül.
Hálásan köszönjük. A köszöntők után,
egy Moldvai dalcsokorral köszöntük meg
a résztvevőknek, hogy ilyen szép számmal jöttek el ma hozzánk. Egy kis zenés
tornával indult ez a szép nap, melyen
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közösen mozogtunk. Mindenki kedvére
mindent kipróbálhatott: kosárlabdadobás,
lengőteke, kislabda dobás, asztali tenisz,
zenés mozgás szivacslabdával. Külön
köszönet Várnagy Gyulának, aki a dartsot biztosította. Nagyon izgalmas pillanatok következtek, ki mennyit tud dobni.
Nagy érdeklődéssel vártuk Viktória
kutyás bemutatóját. Gratulálunk. Nagyon
jó volt. Köszönjük a lehetőséget. A vércukormérésen és vérnyomás-mérésen
szinte mindenki részt vett. Hálásan köszönjük Fluckné Téczely Ildikónak az
önzetlen felajánlást és munkáját, valamint
Gungl Jánosné Marikának az önzetlen
segítséget. Marosvölgyi Józsefné megyei
elnök-asszony és Gungl János megyei
titkár mindenkinek Emléklapot adott át.
Köszönjük. Az ebédet a Főtér Kávézó és
Étterem készítette nekünk, köszönjük
Kasper Zoltánnak és kitűnő csapatának.
Külön köszönöm Hang Zoltánné Erzsikének munkáját, aki mindent megtett, hogy
minden flottul menjen az ebéd kiosztásánál. Köszönet Mühlbert Eriknek, aki az
előkészületeknél segített, valamint Réder
Péternek a polgárőr biztosítását, aki a
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parkolásnál segített. Nagyon szép napot
töltöttünk együtt veletek. Köszönöm mindenkinek ezt a felejthetetlen napot, jó volt
találkozni veletek. Köszönöm minden
résztvevőnek, hogy ellátogatott hozzánk.
Téczely Istvánné Sárika néni és Bács
Györgyné Rózsika köszönöm önzetlen
munkátokat, hogy mindig számíthatok
Rátok, közösen megoldunk mindig mindent. Szeretek veletek együtt dolgozni.
2019.07.23. kirándulást szerveztünk
Gárdony-Dinnyés & Velencei-tóhoz külön busszal. Először Dinnyésen a történelmi Várparkot néztük meg, ahol saját
udvarukban felépített 38 db középkori
vár, eredetivel megegyező kicsinyített
másolatait láttuk, mely a világon egyedülálló látvány. Guinnes World Records
címhez szívből gratulálunk. Még egy
korabeli kis csata jelenetet is rögtönöztek
nekünk ágyúszóval. Felejthetetlen élmény
volt. Az Árpád-kori fatemplomot püspöki
áldással szentelték fel. Köszönjük ezt a
csodálatos élményt. Nagyon jól éreztük
magunkat. A Kék-tó étteremben ebédeltünk, majd fagylaltozás után séta és megmártózás a Velencei-tóban. Nagyon szép
és tartalmas napot töltöttünk együtt, sok
nevetéssel.
2019.08.07-én a Szigetvári Gyógyfürdőben töltöttünk egy szép napot, külön
busszal. Hazafelé a Magyar Török Barátság Parkban sétáltunk. Nagyon jó hangulatú, vidám, szép napunk volt. Látogatóba
jött hozzám Molnár István, a Mozgáskorlátozottak Kalocsai elnöke és párja, Szilágyi Magdolna. Meghívtam őket egy
Szászvári körsétára: először a Várkastélyban jártunk, ahol a Kiss György kiállítást
is bemutattam, onnan a Szászi Tájházba
mentünk, majd a Bányász-helytörténeti
Múzeumba és végül a Főtér Kávézó és
Étteremben ebédeltünk és beszélgettünk.
Nagyon jól érezték magukat. Szép és
tartalmas napunk volt.
Örültem neki,
mert kedves emberekkel találkozni mindig öröm. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2019.08.27-én ismét a Szigetvári Gyógyfürdőben jártunk, mert a gyógyító víz, a
szép környezet vonz bennünket. Szeretünk ide járni, gyógyulni és pihenni. Ismét egy szép nap együtt. 2019.08.28-2930. Jubileumi jutalom a 15 éves munkánkért. Három napos csapatépítő vezetői
munkával és pihenéssel Nagyatádon a
SOLAR Hotelben. Köszönjük szépen.
Mozgalmas volt ez a nyár, de még folytatjuk.
Lassan készülünk az év végi rendezvényünkre és a jövő éves tervekre. Köszönöm.
Bécziné H. Ilona
mozg.korl. csoportvezető
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50 éves a Szászvári Fúvószenekar

A Szászvári Fúvószenekar 2019. június
23-án Fúvószenekari találkozó szervezésével ünnepelte fennállásának 50 éves évfordulóját. A rendezvényre meghívást kaptak
a zenekar korábbi karnagyai – Auth Vilmos, Bónácz János, Neumayer Károly,
Marócsik Dezső, Alexa Lajos – valamint
az elmúlt 50 évben a zenekarban játszott
egykori zenekari tagok. A találkozó programját a házigazdák mellett további négy–
Lengyeltóti Brass Band, Mázai Bányász
Fúvószenekar, Nagymányoki Városi Fúvószenekar, Bonyhádi Ifjúsági és Utánpótlás Fúvószenekar - meghívott környékbeli
zenekar műsora tette színessé.
A zenekarok Szászvár több pontjáról
induló menetzenével csalogatták zeneszerető közönségüket a Főtérre, majd a kulturális műsor színvonalas koncertekkel az
általános iskola sportcsarnokában folytatódott.

A rendezvény alkalmából összeállításra
került a Szászvári Fúvózenekar elmúlt 50
évének
emlékeiről
szóló
kiállítás
(oklevelek, emléklapok, egyenruhák, fotók), amely kedves mosolyt csalt sok viszszalátogató zenekari tag arcára, ugyanakkor értékes kulturális gyűjteményt jelent az
utókor számára. A rendezvény zárásaként
a szászvári zenekar közös zenélésre hívta
régi tagjait, így a kiegészült csapat igazi
nosztalgikus örömzenével köszönt el közönségétől.
A jubileumi rendezvény több száz fős
közönséggel, korábbi karnagyok és zenekari tagok részvételével,baráti hangulatban, a térség legemlékezetesebb fúvószenei koncertélményével ünnepelte az 50
éves Szászvár Fúvószenekart.
Biróné Vorgrümler Edina
Kustosné Savanya Judit

Tanévkezdés a számok tükrében:
Iskolánkban is megszólalt szeptember 2-án az új tanév
kezdetét jelző csengő. A 2019/20-as tanévben 14 osztályban 232 általános iskolás tanuló kezdte meg tanulmányait intézményünkben. A nevelőtestület 27 pedagógusból
áll, közülük új nevelők: Hajdu-Braun Krisztina és Szécsi

-Nagy Zsófia tanítónők, Radics Beáta német szakos és
Csernyik Máté testnevelés-földrajz szakos tanárok.
A 16 óráig tartó kötelező iskolában tartózkodás keretében
a következő lehetőségeket kínáljuk tanulóinknak:
 alapfokú zenei oktatás (1-8. évfolyamon)
 napközi (1-8. évfolyamon)

www.szaszvar.hu
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 menza (1-8. évfolyamon)
 angol szakkör (2-6. évfolyamon)
 matematika tehetséggondozó szakkör (5-7. évfo-

lyam)

 német tánc (1-4. évfolyamon)
 rajzszakkör (2-8. évfolyamon)
 matematika középiskolai előkészítő az I. félévben

(8. évfolyamon)
 matematika felzárkóztató foglalkozás a II. félévben (5-8. évfolyam)
 elsősegélynyújtó szakkör (8. évfolyam)
 tömegsport keretében gyermekjóga (2. és 4. évfolyamon)
 úszás (3. évfolyamon)
 az iskolai sportkör foglalkozásai, edzései: futball
kézilabda
A tanév rendje és a hónapokra lebontott programok ha-

marosan olvashatók lesznek iskolánk honlapján:
www.szaszsuli.hu
Pályázati hír:
Iskolánk 2.600.000 Ft-ot nyert a "Vár állott, most kőhalom" - várak, várromok nyomában Erdélyben című
HAT-19-01 pályázatával, így a 7. évfolyamosok 2020 májusában 1 hetet tölthetnek el ingyenesen Székelyudvarhelyen és környékén, hogy megismerjék Erdély szépségeit.
Gyarapodás:
Iskolánk Dudás Olga segítségével és Katos Sándor igazgató úr kitartó szervezőmunkájának köszönhetően 46 db tanulói asztalt, 2 db tanári asztal és 100 db széket kapott ingyen Németországból, a szállítást intézményünk költségvetéséből biztosítottuk.
Maglódiné Horváth Ildikó
igazgatóhelyettes

LÉGVÁRVILÁG GYEREKNAP
A gyerekek már nagyon várták ezt a
napot. Alig tudták kivárni, míg mindenkire felkerült a cipő, a ruha. Nyüzsögtek,
türelmetlenül várták az eseményeket.
Nyitás előtt érkeztünk, mert inkább az
iskolánál szerettek volna várni, mint
itthon. Körülnéztünk.
Kint és bent is voltak légvárak, több
helyszínen. Rögtön ki akartak próbálni
mindent. Miután megnyitottak, nagy
örömmel vették használatba az ugrálóvárakat. Fáradhatatlanul másztak fel, és
csúsztak le. Sikongatások, kiabálások
töltötték be az udvart.
Kiállítást is láthattunk, kézműves foglalkozásokkal tarkítva telt el a nap. Ezt is
örömmel csinálták, gyúrtak, vágtak, ragasztottak. Szerintem minden gyermek
nagyon jól érezte magát, ez látszott az
arcokon. Az enyémek még ebédre sem
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voltak hajlandók hazamenni. Jól kifáradtak, jóízűen ették az ott készített hotdogot és hamburgert.
Az összes játékot volt lehetőségünk
kipróbálni, a pajtásokkal sokat ugráltak.
Kedvencük a kinti nagy csúszda volt.
Hol a kinti, hol a benti helyszínen voltunk, lehetőségtől és létszámtól függően.
Késő délután fáradtan, de annál több
örömmel indultunk haza.
Köszönjük a lehetőséget, köszönjük a
szervezőknek!
Törő Marianna
A rendezvény az EFOP-1.5.2-16-2017
-00028 sz. "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" című pályázat keretében kerül megrendezésre.
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NEOTON FAMÍLIA KONCERT

Már 2017. augusztusában gyakori
email váltásokkal indult meg a szervezés.
Nem egyszerű dolog egy régebben világhírű, manapság leginkább a Kárpátmedencében népszerű neves zenekart
leszerződtetni egy kicsi, vidéki helyszínre. Sok munka van a mögött, hogy mégis
itt voltak.
Amint híre ment, hogy lehetséges egy
Neoton Família koncert a nyári időszakra, rendszeresen megjelentek az örvendő
és a kárhoztató kommentek együtt, attól
függően, hogy kinek milyen az ízlése,
vagy miféle szimpatizáns. Alapvetően
elmondható, hogy a közösségi háló már
csak ilyen, nincs más, csak fekete vagy
fehér. Egymásnak is estek a kommentelők, ahogy szoktak.
Mivel szerencsére nagyon sok a program a községünkben és a környéken is,
csak néhány héttel a koncert előtt kezdtek
megjelenni a nagy plakátok: jön a
Neoton. A legtöbb szóbeszéd arról szólt,
hogy állítólag ingyenes lesz (mármint a
látogatóknak, ugyanis a zenekar azért
nem jótékonysági intézmény, viszont egy
nyertes pályázatból ők is megkapták a
fellépési pénzüket). Aztán azt is hallani
lehetett, hogy csak a szászváriaknak lesz
ingyenes. Végül senkinek sem kellett
fizetni a belépéskor. Ez már önmagában
nem semmi! A részletekről a szervezőket
kérdeztük.
Sz.H.: - Polgármester Úr! Hogyan
kerülhetett Szászvárra egy ekkora rendezvény?
Dunai Péter polgármester: - Szerettünk
volna megfelelni annak a sok embernek,
akik sokat nosztalgiáztak a régi Sörfesztiválok után, amelyet anno édesapám és a
cége szervezett és finanszírozott. Ma erre
a településnek nem lenne pénze, de nyertünk egy pályázatot erre a célra, így a
Közösségi Ház dolgozói sok-sok segítő

munkájával megvalósulhatott a rendezvény.
Mechentel Liamna SZIKH vezető: - A
munkatársaimmal
időben
felvettük a kapcsolatot azokkal a szervezetekkel, akiktől
engedélyt kell kérni, ill. bejelentettük azokhoz a szakhatóságokhoz, ahol ez volt a
kötelezettség. A Katasztrófavédelem többek között a
menekülési útvonal (ld. Stadion kapu szélessége) méretei miatt 2500 főben szabta
meg a nézők felső létszámát,
e határérték és a közbeszerzésen nyertes rendezvényszervező döntése végett kellett a bejáratnál mindenkit applikációval
és karszalaggal regisztrálni. Ahogy több
platformon is kommunikáltuk, a beléptetést
külsős
biztonsági
cég végezte,
így a szászvári lakosoknak azt az
előnyt tudtuk
biztosítani,
hogy lakcímkártyájuk
felmutatásával elsődleges belépéshez jutottak.
Remélem
mindenki
számára tud-
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tunk egy nagyszerű, élményekkel gazdag
augusztusi rendezvényt nyújtani, amely
az
EFOP-1.5.2-16-2017-00028
sz.

"Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban" című pályázat keretében került megrendezésre.
Torma-Rózsár Lili SZIKH munkatárs:
- A Közösségi ház tartotta a kapcsolatot a
fellépő művészekkel. Én azt a feladatot
láttam el, hogy a Neoton Família sztárjait
fogadjam és biztosítsam számukra a megfelelő körülményeket. Pozitívan csalódtam bennük, nagyon kedvesek, együttműködők és közvetlenek voltak. Kihasználtuk a sportpálya adottságait, és az öltöző
lett a fellépők bázisa. Ott használhattak
minden szolgáltatást. Ezen kívül mobil
öltöző sátor került a színpad mellé a műsor közbeni átöltözésekre. A rendezvény
szervezésével és kivitelezésével nagyon
sokat dolgoztunk, de visszagondolva felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk.
Holler Krisztián SZIKH munkatárs: -
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hol autó, amerre ellátni. Forduljunk hát
vissza, de a két parkoló autósor között
csak egyirányú forgalom fért el. Szerencsére az emberek toleránsak voltak, szépen megvártuk egymást forgalomirányítás nélkül is, de fél óra alatt értünk vissza
oda, ahonnan indultunk! Én még Szászváron ennyi autót nem láttam!
Leparkoltunk. Majd éppen negyed óra,
amíg visszagyalogoltunk a sportpályához,
ahol még mindig kígyóztak a hosszú sorok. Mindenki türelmes, mindenki várja a
nagy élményt. De megérte, mert az volt.
Szokoly Károly

Már napokkal a koncert előtt megérkezett
a nagyszínpad egyik része, majd csütörtökön a másik is. A hangosítást nem a zenekar alkalmazottai végezték, hanem egy
erre szakosodott cég, ill. az áramellátást
is ők intézték. A technikai stáb hat főből
állt, akik nagyon profin rakták össze a
teljes felszerelést. Ez a végén is látszott,
amikor teljes fény- és hangtechnikát
mintegy fél óra alatt szétszedték és elpakolták. Egy nagy teherautó megtelt a berendezésekkel.
Dunai Péter polgármester: - Nekem is
óriási élmény volt a rendezvény. Persze a
nosztalgia is dolgozott bennem, de azt is
nagyszerű volt látni, hogy ezrek és ezrek
tódultak be a kapukon, aztán órákon át
önfeledten szórakoztak. Az összes dolgozónk kiváló munkát végzett. A szervezők,
a Főtér Kávézó és Étterem dolgozói, a
közmunkások és vezetőjük, a civilek, a
hostessek, a közreműködők, mindenki…
Köszönet a munkájukért!

még csak hasonlót sem tapasztaltam,
mint szombat este. Igaz, kicsit későn tudtunk elindulni, és persze autóval (mint
mindenki más is). A Május 1. téren
egyenruhások, parkolóhelyre esély sincs.
Ez várható volt. Aztán végig az út mindkét oldalán egészen a sportpályáig, sehol
egy zsebkendőnyi hely. Császta felé a
Csárdáig, majd a Petőfi utcában, minden-

Elég sok eseményt láttam már tősgyökeres szászváriként településünk történetében. Gyerekként focimeccseken is szorongtunk nagyritkán több ezren a nagy
csapatok szászvári MNK meccsein. Voltak régen nagy felvonulások, ünnepségek
is, amelyeken sokan vettek részt… de én

Rockfesztivál

A rendezvény az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 sz. "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" című pályázat keretében kerül megrendezésre.
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Bartók-forrás St. Radegundban

Szászvár képviseletében forrásavató ünnepségen vettünk részt testvértelepülésünkön,
Sankt Radegundban 2019. május 24-26-ig.
Hannes Kogler Polgármester Úr 2018-ban a
szüreti rendezvényünk alkalmával hívta meg a
település vezetőit, képviselőit, a Szőlő- És
Bortermelők Baráti Köre Egyesület
borosgazdáit, a Szászvári Német Nemzetiségi
Énekkart erre a programra.
Május 25-e volt az ünnepség napja, ahol sor
került a forrás avatásra, ünnepélyes, zenés
programmal fellépett a helyi kórus, a népiskola diákjai, a szászvári énekkar.
Bartók Béla gyermekkorától kötődött
Radegundhoz, már 1887-ben elkísérte édesapját St. Radegundba, fürdőkúrára. Az ott eltöltött időt a “Radegundi visszhang” című művében örökítette meg. Felnőttként, népdalgyűjtőként is visszatért Stájerországba.
Bartók iránti tiszteletből nevezte el
Radegund az egyik forrást Bartók-forrásnak,
melynek gránit tábláját Szászvár ajándékozta,
amit az ünnepség előtt két héttel eljuttattunk a
helyszínre. A tábla elkészítésének díját pályázatból finanszíroztuk.
A magyar nemzeti zászlóval letakart forrástáblát Hannes Kogler Polgármester Úrral közösen lepleztük le.
Az énekkar közösen énekelt a radegundi
Senioren Chor-ral. A szászváriak német énekeken felül magyarul is énekeltek Bartók
népdalgyűjteményéből. Megható volt hallgatni az osztrák erdő mélyén magyarul felcsendülő dallamokat, a Bartók Béláról elnevezett
forrás mellett állva.
A szászvári borosgazdák finom borokat
kóstoltattak. Fluck Imre és főzőcsapata pörköltet készített és szervírozott a vendégseregnek.
Szászvár Nagyközség Önkormányzata nevében ezúton köszönjük a fellépőknek a szép
műsort, a főzőcsapatnak a finom ételt, a kóstoltató standál tevékenykedők, illetve a
borkóstoltatók munkáját. Hálás köszönet Havasi Györgynek, aki a német énekkar tagjait
szállította az eseményre, és Pölczmanné Békés Katalinnak az alpolgármesteri köszöntő
német nyelvű fordításáért.

Köszönjük a Német Nemzetiségi Egyesület
támogatását, akik 100.000 Ft támogatással a
német énekkar ki- és hazautazásának buszköltségét finanszírozták. Köszönjük Németh
Tibor énekkarvezetőnek és az énekkar minden
tagjának! Fluck Imrének és segítőinek, a főzőcsapatnak a munkáját és finom „ungarische
Kesselgulasch”-t. A Borbaráti Kört képviselő
borosgazdáknak és segítőiknek a szépen díszített standot, a finom borokat Császár Károlynak, Vida Istvánnak, Vidák Sándornak, Mátyási Sándornak.
A radegundiak hálásak voltak és köszönetüket fejezték ki a szép és megható műsorért, a
vendéglátásért. Gratulálunk a radegundi szervezőknek, rendezvényt lebonyolítóknak, hogy
a forrás mellett az „erdő kellős közepén” színvonalas rendezvényhelyszínt varázsoltak padokkal, árammal, standokkal.
Köszönjük St. Radegundnak, Hannes
Koglernak és segítőinek, az osztrák képvelőknek a kedves és szívélyes vendéglátást, köszönjük a barátságukat. Szeretettel várjuk
Őket a 30. Sváb bálra, melyre előzetesen ott a
helyszínen meghívást is kaptak.
Viszont látásra a következő találkozásig!
Mühlbert-Raffai Renáta
Alpolgármester
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A Bartók Béla forrásavató ünnepségen
elhangzott köszöntő:
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Ünneplő Közönség! Kedves Hölgyeim és Uraim!
St. Radegund és Szászvár települések közel 26 éve baráti kapcsolatot ápolnak
egymással, hivatalos formában 1993. augusztus 20-a óta. Nagy öröm számunkra,
hogy a magyar zeneszerzők egyik legnagyobb alakjának, nemzetünk büszkeségének,
Bartók Bélának állít méltó emléket
Radegund vezetősége és Radegund lakossága.
Tavaly ősszel, amikor Szászváron szüretkor közösen ünnepeltük, Polgármester Úr,
Hannes Kogler felkért minket, hogy vegyünk
részt a forrásavató ünnepségen. Tisztelettel
köszönjük a meghívást és a szívélyes vendéglátást.
Mi ma boldogan jöttünk el Önökhöz,
képviselve Szászvár Nagyközség Önkormányzatát és az otthon maradt szászváriakat
is, hogy méltó módon megemlékezzünk
Bartók Béláról énekkarunk közreműködésével néhány dallal, melyeket ő írt, vagy ő
gyűjtött össze. Hagyományaikhoz hűen,
mindig németül énekelnek, de ma itt kivételt
tesznek, magyarul énekelnek Bartók magyar
népdalok gyűjteményéből néhány szép éneket. Juhász Gyula, magyar költőnk 1921-ben
verset írt Bartók Bélához. Kérem, hallgassuk
meg együtt ezt a verset Bartók Béla anyanyelvén.
Köszönjük, hogy mi is részesei lehetünk a
mai ünnepségnek.
Köszönjük, hogy
Radegundban ápolják Bartók Béla emlékét
és engedjék meg, hogy a róla elnevezett
forrásnál mi is ajándékkal kedveskedjünk.
Szászvár egy helyi mesteremberrel elkészítette a gránittáblát, melyre rákerült a zeneszerzőről elnevezett forrás neve és az idei
évszám. Kérem, fogadják akkora szeretettel,
mint amekkorával mi készíttettük Radegund
számára, az itt élők számára,illetve az idelátogató turisták számára.
A mai délután, este folyamán magyaros
gasztronómiával is szeretnénk kedveskedni,
látogassák meg standunkat, kóstoljanak a
szászvári borosgazdák válogatott boraiból,
Imre barátunk gulyásából, a szászvári gyümölcsökből főzött pálinkákból, házi szalámiból, szalonnából.
Köszönjük a meghívást, további jó baráti
együttműködést kívánok a két településnek,
a mai napra kellemes időtöltést és jó szórakozást!
TTP-KP-1-2019/1-000051 "Tiszta forrásból"
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Nyári tábor

A rendezvény az EFOP-3.3.2-16-2016-00173 azonosítószámú, "Az innovatív köznevelésért" című pályázat keretében valósult meg.

SzászVÁRnap

A rendezvény az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 sz. "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" című pályázat keretében kerül megrendezésre.
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Augusztus 1: Az anyatejes táplálás világnapja
1992-től ünneplik világszerte augusztus 1-jén az anyatejes táplálás világnapját, és ezzel a nappal veszi kezdetét a
Szoptatás Világhete is. Az Egészségügyi
Világszervezet és az UNICEF indította el
átfogó programját a csecsemők egészséges táplálása érdekében.
A Világnaphoz Magyarország 1993ban csatlakozott, ennek apropóján pedig
minden évben, országszerte változatos
előadásokkal, ünnepségekkel várják a
szakemberek a kisgyermekes családokat.
Az anyatejes táplálás és a szoptatás
egyre nagyobb teret hódít a 90-es évek
óta, hála a szoptatást népszerűsítő programoknak, a bababarát szülészeteknek és
a szoptatás támogató civil kezdeményezéseknek.
A WHO és az UNICEF ajánlása szerint a babáknak kizárólag anyatejet kellene kapniuk 6 hónapos korukig, majd azt
követően is, megfelelő kiegészítő táplálék mellett. A cél az volna, hogy a szoptatás folytatódjon a gyermek egy-két
éves koráig vagy azon túl is, amíg az a
gyermek és az anya számára egyaránt
jólesik.
Magyarországon, szülés után, a kórházakban jelenleg az anyukák 90%-a
kezdi el szoptatni gyermekét. (Az EUban az átlag 60%.) A három hónapos
korukig kizárólag anyatejjel táplált babák
aránya 65 % körüli, a 6 hónapig kizárólag szoptatott kisbabák aránya már csak
36 %. A La Leche Liga, A "Szoptatásért"
Magyar Egyesület, a gyermekorvosok, a
védőnők azért is dolgoznak, hogy ez az
arány minél magasabb legyen, a Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az
anyatejes táplálás fontosságára, valamint
arra, hogy az anyatejes táplálás több mint
a gyermek etetése.
Mivel a csecsemők életük első évében fejlődnek a leggyorsabban, így az
ebben az életszakaszban kapott táplálék
minősége rendkívül fontos. Ezért is bír
olyan nagy jelentőséggel a babák számára az anyatej, mely élő anyagként mind
összetételében, mind mennyiségében
folyamatosan alkalmazkodik a csecsemők igényeihez.
Az anyatejben rengeteg ásványi
anyag, vitamin, életfontosságú ellenanyag és alkotóelem található, így ez a
legideálisabb táplálék a kisbabák számára. A benne lévő összetevőknek köszönhetően biztosítja a gyermek idegrendszerének és fizikumának a megfelelő
fejlődést. Erősíti a gyermek immunrendszerét, védelmet nyújt betegségekkel és

allergiás megbetegedésekkel szemben.
Emellett hozzájárul az optimális kötődés
kialakulásához, a lelki egészséghez, a
pszichés fejlődéshez is.
A szoptatás az édesanyákra is jótékony hatással van. Segít a szülés utáni
felépülésben, az eredeti testsúly minél
korábban történő visszanyerésében.
Csökkenti az anyukák daganatos megbetegedéseinek kockázatát (pl.: petefészekrák, emlőrák), valamint a szülés utáni
depresszió kialakulásának esélyét is.
Természetesen előfordulhat, hogy az
édesanya nem tudja anyatejjel táplálni a
gyermekét. Ennek többféle oka is lehet,
melynek egy része a védőnők vagy szülésznők segítségével orvosolható. Vannak azonban olyan okok, amikor más
megoldásra van szükség. A legfontosabb,
hogy az édesanya elfogadja a helyzetet,
felesleges bűntudatot átélnie emiatt.
A baba ugyanis ebben az esetben is
ugyanazt a szeretetteljes gondoskodást
kapja, mint szoptatott társai. Anyatej
hiányában, a legmegfelelőbb tápszer kiválasztásában mindenképp szükséges a gyermekorvos tanácsát kérni.
Védőnői munkám során kiemelten
fontosnak tartom a szoptatás propagálását a kismamák és édesanyák körében,
hiszen az anyatejes táplálás a felnőttkori
egészségi állapotot nagyban befolyásolja
és megalapozza.
Idén az Anyatej Világnapjához kapcsolódóan 12 emléklapot készítettem és
ajándékoztam azoknak az édesanyáknak,
akik hosszútávon szoptatták, vagy még
jelenleg is szoptatják a gyermeküket. Bár
ez volna a természetes táplálási mód,
sajnos kevés anyának és gyermeknek
sikerül hosszú távon fenntartani a szoptatást, így azt gondolom, hogy ők mindenképpen elismerést és köszönetet érdemelnek.
Szoptatásról,
gyermekneveléssel,
gyermekfejlődéssel kapcsolatos témákról
szoktunk beszélgetni a már működő Babaklubban. A klub szülői kezdeményezésre jött létre, majd csatlakoztunk mi,
védőnők is. A Szent István Közösségi
Ház ad kellemes hangulatú színteret a
klubnak, játszószőnyeggel, sokféle játékkal, ahol a kisgyermekek és a szülők is
jól érezhetik magukat. Szerdánként 10
órától minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Makrainé Tucsek Brigitta
védőnő
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Szent István
Közösségi Ház
programterve
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 - Ad
venti koncert a templomban
Az időpontok tájékoztató jellegűek,
a későbbiekben változhatnak.

Anyakönyvi hírek

2019.05.14 – 2019.08.31.
SZÜLETÉS
NESZTER ELZA
NAGY ZSOLT
LATOR NÓRA
FLUCK RÉKA ZOÉ

HALÁLOZÁS
KIS-NAGY SÁNDOR JÁNOS
TORMÁSI IMRE
WEIMAN FERENCNÉ
LÁSZLÓ FERENC
KOLLÁR JÁNOS
WEKLER ISTVÁNNÉ
JUNGER JÁNOS
MÁTÉ DÉNESNÉ
BRACHMANN FERENC
KÖKÉNY JÓZSEF BALÁZSNÉ
HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Schmidt Emese és Kedmenecz István
Léránt Edit és Szokoly Károly
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Szászvári Hírek

2019. szeptember

Szászvári Hírek
a világhálón
Szászvári Hírek szerkesztősége is
eljuttatta az újságunk digitális verzióját
olyan személyeknek, akik személyes,
vagy baráti érdeklődéssel figyelték közösségünk életét. Tették ezt annak ellenére (vagy éppen azért), mert életük során
sem maradtak a szűkebb környezetünkben, sőt a világ túlsó felén élnek.
A sok pozitív visszajelzés miatt úgy
döntöttünk, hogy ezt a lehetőséget szabaddá tesszük mindenki előtt. Lehetőséget adunk bárkinek, aki úgy gondolja,
hogy külföldre szakadt gyermeke, rokona, barátai, ismerősei részére szeretné
eljuttatni, hogy mi történik szülőfalujukban, az megkaphassa a Szászvári Híreket.
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 beszámolóját olvashatják, a civil szervezetek rendezvényeiről tájékozódhatnak.
Mit kell tenni?
A Szent István Közösségi Házban
személyesen, telefonon, vagy bármilyen
formában leadható az email cím, ahová
kérik a küldést, és már megy is az újság.
(a következő lapszámtól kezdve)
Elérhetőségek:
Szent István Közösségi Ház
Szászvár, Szent István utca 33.
06-72/389-036
email: szaszvarihirek@gmail.com
Jó szászvárinak lenni!
szk.
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Felelős kiadó: Dunai Péter polgármester
Szerkesztő: Szokoly Károly, Holler Krisztián
Lapzárta: 2019.09.06.

Házi és gyermekorvosi
ügyelet UNIMEDKER Kft.
Tel. : 72/481-510
7300 Komló
Kossuth Lajos u. 103.
Munkanapokon összevont
ügyelet (hétfőtől, péntekig)
du. 15:00- reggel 7:00-ig,
hétvégén és munkaszüneti
napokon külön gyermekorvosi ügyelet is, 0-24 óráig.
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