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felajánlotta a segítségét, köszönjük. A biz-
tosítótól előleget kértünk, bízunk benne,
hogy legalább 5 millió forint biztosítási
pénzhez így gyorsabban hozzá tudunk majd
jutni.

Az Önkormányzatoknak lehetőségük van
pályázatot benyújtani rendkívüli települési
támogatásra. Ennek az előkészítése folya-
matban van. A cél 25 millió forintot nyerni
a közétkeztetés hosszútávú működtetésére.
Gyűjtést hirdetünk, a felajánlásokat a Köz-
épületekért Közalapítvány számlájára vár-
juk. Anyagi segítségen kívül, a felújításhoz
építő anyagot is szívesen elfogadunk.

A Szászi Piac építése folyamatban van, a
piac működését szolgáló eszközbeszerzés
jelenleg is zajlik. A hatóságokkal történő
egyeztetés folyamán megtudtuk, hogy
szükséges egy hulladéktároló építése is.
Sajnos ez nem volt a költségvetés része, így
ezt saját erőből kell pótolnunk.

Az Önkormányzat zavartalan működése
érdekében szükséges a meglévő rulírozó
hitelkeretünk bővítése, 20-ról 30 millió
forintra. Fedezetként a Szent István Közös-
ségi Házat ajánljuk fel.

Több környékbeli település polgármestere
köszöntött személyesen, vagy telefonon,
fejezték ki támogatásukat az új szászvári
vezetés felé. Nem tervezzük a közös hivatal
kibővítését, illetve más önkormányzati
hivatalhoz való csatlakozásunkat sem. Vé-
geztünk számításokat, de jelenleg a Vékény
településsel közösen működtetett Szászvári
Közös Önkormányzati Hivatal előnyös. Az
óvoda társulást sem kívánjuk bővíteni, vi-
szont a Bóbita Bölcsőde működése kapcsán
együttműködési megállapodást írtunk alá
Vékény Község Önkormányzatával, illetve
megkerestük Kárász Község Önkormány-
zatát is, valamint tervezzük más környék-
beli önkormányzat megkeresését is a meg-
állapodás aláírása kapcsán. A környékbeli
települések polgármestereivel szorosabb
együttműködést tervezünk, ebben a pár
hétben már többször egyeztettünk különbö-
ző témák kapcsán, hiszen, fontos az együtt-
gondolkodás a térség jövője szempontjából.

Az Adventi Vásárt a Főtéren történt ka-
tasztrófa miatt a Szászvári Vár udvarában
fogjuk megrendezni.

Közmeghallgatást és falugyűlést tartunk
2019.11.21-én a Közösségi Házban, este 18
órakor. A meghívót a lakosok postaládájuk-
ba is megkapják.

Vidák Krisztina
polgármester

Polgármesteri Beszámoló
2019.11.07. Testületi ülés

Beadás alatt lévő pályázatokról:
TESCO közösségi pályázat révén lehető-

ség van az iskola együttműködésével egy
fűszer kert létesítésére. A pályázaton maxi-
mum 400 ezer forintot lehet nyerni.

Decathlon pályázat keretében tornaterem
és kültéri sportpálya felújítására lehet pá-
lyázni. Önkormányzatunk a pályázati lehe-
tőség keretében az iskola udvarán található
műfüves pályát szeretné felújítani, az elkép-
zelés jelenleg egyeztetés alatt áll.

Az új testület munkájához kapcsolódóan
az elmúlt pár hétben több gratuláló levelet
kaptunk. Levél érkezett dr. Szirmay úrtól,
aki Szászvár neves szülöttje, Szirmay Imre
orvosprofesszor fia. Gratulációját fejezte ki,
Habsburg György, aki díszpolgárunk, Habs-
burg Ottó fia is. Köszönjük a gratulációkat!
Testvértelepülési együttműködések:

Felvettük a kapcsolatot mindhárom testvér
településünkkel. Fenyéd községbe ajándék-
csomagot tudtunk eljuttatni egy szászvári
család közreműködése révén. Ezúton kö-
szönjük a segítséget Balogh Zoltánnak és
családjának!
Működésben történt változások:

Peilert Béla a Településüzemeltetési Non-
profit Kft. ügyvezetője látja el a továbbiak-
ban a település működtetésével kapcsolatos
teendőket. A Szászvári Hírek szerkesztését
továbbra is Szokoly Károlyra bízzuk, vala-

mint a Bányászati Múzeum vezetését és
irányítását is. Az Önkormányzat célja, hogy
lehetőség szerint helyi vállalkozókat bíz-
zunk meg a szükséges feladatok ellátásával.
Ennek alapján a téli hó eltakarítást Szabó
Dénes egyéni vállalkozó fogja végezni.
Pénzügyi helyzet:

Jelenleg zajlik az önkormányzat pénzügyi
helyzetének stabilizálása. Az utóbbi pár
hétben az új testület a költségvetés számait
tekintette át, valamint folyamatos egyezteté-
sek történtek a hivatal pénzügyeseivel is. Az
önkormányzati működésre vonatkozó költ-
ségvetés értelmezése nem könnyű.

Az Egészségügyi alapellátás fejlesztése
Szászváron (orvosi rendelő felújítása) c.
projektre közel 10 millió forint támogatást
kaptunk utólag, mely összeget az Önkor-
mányzat már több hónapja várt. A beruhá-
zás teljes egészében megvalósult, a most
megkapott támogatás előfinanszírozását az
Önkormányzat biztosította, mely érdekében
hitel felvételre kényszerült.

A testületi üléseket jellemzően munkaérte-
kezletek fogják megelőzni, a döntések minél
alaposabb előkészítése érdekében.

Az Önkormányzat korábbi Szervezeti és
Működési Szabályzatát felülvizsgáltuk,
melynek keretében két új bizottság került
életre hívásra: a Szociális, ill. a Település
Fejlesztési Bizottság.

A Magyar Falu program keretében közel 5
millió forint támogatást nyert az Önkor-
mányzat járdafelújításra. A munkálatok a
jövő évben fognak megindulni.

A polgármesteri munkakör átadás-átvétele
2019.10.21-én zajlott le. Az átadáson jelen
volt két tisztviselő a Kormányhivatal részé-
ről is. A jegyzőkönyv tartalmazza az Önkor-
mányzat tartozásait, követeléseit, valamint a
folyamatban lévő ügyek listáját is.

A közmunka program keretében 10 db
vágósúlyban lévő sertés eladását hirdettük
meg. A felhívás a hirdetőtáblákon és a tele-
pülési honlapon, valamint a közösségi médi-
ában is olvasható.
Faluház:

A tűzesettel kapcsolat ügyintézés a hatósá-
gokkal, a biztosítóval szinte mindennapos,
sok a teendő. A vis major pályázatot benyúj-
tottuk, sajnos az eredmény előre látható,
nem tudunk nagy reményt fűzni a pályázat-
hoz. Dunai Péter volt polgármester úr is
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Egyéni listás választás Szászváron

Mandátumot nyertek:

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1934 fő

Megjelent: 1149 fő, azaz 59,41%

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma: 1149

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 12

Érvényes szavazólapok száma: 1137

Nem szavazott: 785 fő, azaz 40,59%

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK
Bizottságok:

Pénzügyi és ügyrendi bizottság
Szociális bizottság
Település fejlesztési bizottság

Pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjai:
Havasiné Szokoly Zsuzsanna
külsős tag
Juhász Attila elnök
Bányai Barna tag

Szociális bizottság tagjai:
Dr. Andrási Friderika elnök
Hang Csaba tag
Sándor Tünde külsős tag
Varga Edit tanácskozási joggal
vesz részt
Makrainé Tucsek Brigitta tanácskozá-
si joggal vesz részt

Település fejlesztési bizottság tagjai:
Hang Csaba elnök
Dr. Andrási Friderika tag
Püski Mátyás külsős tag
Nagy Éva tanácskozási joggal
vesz részt
Fluck Miklós tanácskozási joggal
vesz részt

Vidák Krisztina polgármester érvényes szavazat: 617, azaz 54,27%

Réder Péter Gábor alpolgármester érvényes szavazat: 743, azaz 65,35%

Bányai Barna képviselő érvényes szavazat: 564, azaz 49,6%

Dr. Andrási Friderika képviselő érvényes szavazat: 554, azaz 48,72%

Juhász Attila képviselő érvényes szavazat: 476, azaz 41,86%

Kiss Lóránd képviselő érvényes szavazat: 469, azaz 41,25%

Hang Csaba képviselő érvényes szavazat: 405, azaz 35,62%

A Szászvári Településüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyveze-
tője látja el a közmunkások koordinátori feladatait.
86/2019. (XI. 7.) KT határozat
A Képviselő-testület szervezeti- és működési szabályzata
felülvizsgálatával felállításra kerültek az új képviselő-
testületi bizottságok és megválasztásra kerültek a bizottsági
tagok, elnökök.
Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság - elnöke: Juhász Attila,
tagjai: Bányai Barna, Havasiné Szokoly Zsuzsanna
Szociális Bizottság - elnöke: dr. Andrási Friderika, tagok:
Hang Csaba, Sándor Tünde
Településfejlesztési Bizottság: elnöke: Hang Csaba, tagok:
dr. Andrási Friderika, Püski Mátyás
87/2019. (XI. 7.) KT határozat, 88/2019. (XI. 7.) KT határo-
zat, 89/2019. (XI. 7.) KT határozat;
A Képviselő-testület szervezeti- és működési szabályza-
ta felülvizsgálatát rendeletalkotás keretében végezte.
A Képviselő-testület november hónapban 10 db élő sertést
kíván értékesíteni, ennek érdekében ajánlati felhívást tesz
közzé.
90/2019. (XI. 7.) KT határozat
A Képviselő-testület a Faluházat ért tűzkár esemény utáni
konyhai helyreállítási munkák fedezésére 25 mFt rendkívüli
kormányzati támogatást igényel, ennek alátámasztására
költségbecslést készít.
91/2019. (XI. 7.) KT határozat
A Képviselő-testület dr. Tunyoghy Szabolcs ügyvéddel
2014. évben határozatlan időre, havi 100 eFt+ÁFA átalány-
díj ellenében kötött ügyvédi megbízást felmondja.
92/2019. (XI. 7.) KT határozat
A Képviselő-testület a Szászi Piac megvalósítására irányuló
projekt keretében és beszerzési szabályzata alapján döntött
6 mFt értékben különféle tárgyi eszközök beszerzéséről a

Rozsdaplacc Kft.-től. A beszerzés EU-s (TOP) forrásból finan-
szírozott. A Képviselő-testület elfogadta továbbá a majdani
piac előterjesztett arculati elemeit is.
93/2019. (XI. 7.) KT határozat
A Képviselő-testület a Szászvári Hársvirág Óvodát fenntartó,
Szászvár és Vékény alkotta Szászvári Óvoda Intézményfenn-
tartó Társulás Társulási Tanácsába Szászvár Nagyközség
polgármesterét és alpolgármesterét delegálta.
94/2019. (XI. 7.) KT határozat;
A Képviselő-testület döntött továbbá arról, hogy az SMHV
Energetika Kft. szolgáltatóval kötött villamosenergia vásárlási
szerződés árait 2020. időszakra vonatkozóan felülvizsgáltan
kedvezőbb feltételekkel megköti.
95/2019. (XI. 7.) KT határozat;
A Képviselő-testület a belterületi önkormányzati tulajdonú
területeket illető hóeltakarításra vonatkozó szolgáltatásra is-
mételten szerződést köt Szabó Dénes EV-al 7000 Ft/óra díja-
zásért.
96/2019. (XI. 7.) KT határozat;
A Képviselő-testület 2020. évre 30 mFt éven belül visszafize-
tendő folyószámla hitelkeretet kíván folyamatos fizetőképes-
sége biztosítására fenntartani és - mivel a Faluház jelen álla-
potában e célra nem fordítható - a Szent István Közösségi
Házat ajánlja fel hitelfedezetként.
97/2019. (XI. 7.) KT határozat;
A Képviselő-testület a belterület 112/3 hrsz. önkormányzati
ingatlanra bejegyzett építési tilalmat a jövőben - a majdani
Sportpark kialakítását segítendő - nem kívánja fenntartani.
98/2019. (XI. 7.) KT határozat;
A fenti döntési összefoglalót megalapozó határozatok, a
döntésekről készült jegyzőkönyv - miként a korábbi jegy-
zőkönyvek is - hamarosan megtekinthető lesz
a www.szaszvar.hu oldalon.

Döntött a képviselő-testület:
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Kedves Szászváriak!
Önkormányzatunk jelentős pénzügyi

nehézségekkel küzd, melyről úgy gondol-
tuk, hogy a lakosságot is informálni szük-
séges.

A Szászvári Önkormányzatnak jelenleg
két hosszú lejáratú beruházási hitele van:
az orvosi rendelő felújításához 17 M Ft
(lejárat: 2028.07.31, havi törlesztő rész-
let: 148.500 Ft + kamat, jelenleg fennáll:
15,5 M Ft) és a bölcsőde építéséhez
43,4M Ft (lejárat: 2028.10.31, havi tör-
lesztő részlet: 385.000 Ft + kamat, jelen-
leg fennáll: 41,5 M Ft). Mindkét hitel
fedezete a Faluház volt. Emellett Önkor-
mányzatunk rendelkezik még jelenleg
egy 20 M Ft-os folyószámlahitellel, ame-
lyet majdnem teljes egészében ki is merí-
tettünk. A folyószámla hitelkeret 30 M Ft
-ra való felemelése folyamatban van,

erről testületi határozat már született. Az
átadás-átvételi jegyzőkönyvben szereplő
tartozás 23,9 M Ft (október 21 állapot).

Októberben a Magyar Államkincstár
visszavont 4,5 M Ft állami pénzt a 2018-
as állami támogatások helytelen felhasz-
nálása miatt.

A Kisfaludy program keretében 23 M Ft
értékben felújításra került a Faluház pan-
zió része. 7 M Ft támogatást még vár
Önkormányzatunk, ezt a pénzt sajnos az
előző vezetés előre elköltötte, így ebből
nem lesz most plusz pénze az önkor-
mányzatnak. A projektben saját erő szin-
tén kb 7 millió forint volt. Jelenleg még
nem ismerjük az Irányító Hatóság dönté-
sét, arról, hogy a korábbi beruházást
helyre kell e állítani.

Nemrég elnyert az önkormányzat egy
járdafelújítási pályázatot, amelyhez kap-

csolódóan előlegként kaptunk 5 M Ft-ot,
melyet felhasználtunk egyéb célra. A
járdafelújítást jövő év májusában kell
elvégezni, így ezt az 5 M Ft-ot akkor kell
majd előteremtenie az önkormányzatnak.

A bölcsőde pályázathoz szóbeli ígéret
alapján utólag még utalni fog a Támogató
kb. 30 M Ft-ot, amit tervek szerint a böl-
csődei hitel előtörlesztésére kívánunk
használni.

Ezek mellett a bölcsőde üzemeltetése is
jelentős költségeket jelent majd 2020-
ban.

Az orvosi rendelő felújítására, utólago-
san még 9,8 M Ft támogatást kaptunk,
mely összege hosszú távon csökkenteni
fogja a felvett hitel összegét.

Juhász Attila
pénzügyi bizottsági elnök

Szászvár pénzügyi helyzete 2019. október

Hitel
Felvett összeg

(Ft) Fennálló (Ft) 2020 évi (Ft) Megjegyzés
Orvosi rendelő beruházási hitel - tőke 17 047 368 15 562 368 1 782 000

Orvosi rendelő beruházási hitel - kamat 4 262 013 3 473 844 733 022

Bölcsőde beruházási hitel - tőke 43 477 548 41 552 548 4 620 000

Bölcsőde beruházási hitel - kamat 11 643 004 9 549 962 1 962 596

Folyószámlahitel - tőke 20 000 000 Folyamatosan meghosszabbítható

Folyószámlahitel - kamat 866 000 866 000 maximum, minimum = 450000 Ft
Összesen 97 295 933 70 138 722 9 963 618

A Széchenyi 2020 Befektetés a jövőbe,
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00004 Szászi
Piac kialakítása című pályázatnak köszön-
hetően, hamarosan megnyitja kapuit a Szá-
szi Piac.
Lehetőséget teremtve a környékbeli lako-
soknak, hogy valódi termelő által készített
terményeket, termékeket vásároljanak és
lehetőséget biztosítva a termelőknek, hogy
egy új utat találjanak az érdeklődőkhöz.
A pályázathoz tartozó kisfilm elkészítése
során, a nyilatkozó termelők, különféle
problémákat és megoldásokat vetettek fel a
termék értékesítésükkel kapcsolatosan.
Tagadhatatlan, hogy nehéz a multik mellett
labdába rúgni, mégis meg kell próbálni. A
minőségi, helyben készült élelmiszerek és
termékek gazdasági, környezeti és egész-
ségügyi szempontból is hasznára válnak a
fogyasztónak és a térségnek.
Gazdasági részét kell talán legkevésbé tag-
lalni. A helyi termelő támogatása helyben
eredményez fejlődést. Visszaforgathatja a
vállalkozásába, hogy később még jobb mi-
nőségűre fejleszthesse termékét.
Egészségügyi tanulmányok kimutatták,

hogy a szervezetünk számára a legjobbat
azzal tennénk, ha 50 kilométeres körzeten
belülről hozott élelmiszert fogyasztanánk.
Ez a lépés áldozatokkal is jár, nem tudunk
karácsonykor epret enni, de talán nem is
akkora baj, ha az vegyi eljárások következ-
tében érik be egy hajó rakterében mire az
üzletek polcaira kerül. Minden akkor elér-
hető, amikor szezonja van. Ennek a gondo-
latmenetnek az elfogadása vezethet majd el
bennünket egy fenntartható gazdálkodás
kialakításához. ahol nincs túltermelés.
Környezetvédelmi szempontból, kisebb
széndioxid lábnyommal jár a helyi fogyasz-
tása, mint az importé. Ez logikus, nem kell
utaztatni, a szomszéd falunál távolabbról.
Ezért kevesebb üzemanyag szükséges, így
kevésbé káros az egészségre nézve.
A Mecsek népszerű lakóhely lett számos
külföldi számára. Van aki csak szezonálisan
de vannak akik egész évben itt élnek ve-
lünk. Az ő vásárló erejük is egy fontos té-
nyező. Egy jól működő helyi termelőnek
meg kell próbálnia feléjük is nyitni. Lehető-
séget biztosíthat erre a nyitásra a készülő
piac?

Úgy gondolom igen. Idegen nyelvű hirdeté-
sekkel a közösségi médián, fel lehet hívni a
figyelmüket a nyitvatartási napokra és az
esetleges promóciókra.
Szeretném azt hinni, hogy nem csak a vá-
rosokban van létjogosultsága egy hasonló
épületnek. Közösségi térré válása csak raj-
tunk, helyi lakosokon fog múlni. Az, hogy
gyermekeink friss alapanyagokat fogyassza-
nak pedig alapvető érdekünk.
Már elérhető facebook oldalunk, ahol a
későbbiekben rendszeres tartalommal fo-
gunk jelentkezni és itt lehet majd a megnyi-
tóról és a nyitva tartásról is informálódni.
Ezen kívül egy digitális termelői fórumot is
elindítunk a közeljövőben, ahol az érdeklő-
dők feltehetik aktuális témákkal kapcsolato-
san a kérdéseiket.(facebook.com/szaszipiac)

HAMAROSAN MEGNYITJA KAPUIT A SZÁSZI PIAC
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BUDAPESTI KIRÁNDULÁS Szent István
Közösségi Ház
programterve

December:
12.04. Borbála nap - Szászvári Bá-
nyászok Szakszervezete
12.07. Mikulás ünnepség
12.08. VI. Adventi vásár
12.15. Plébánia szervezésében -
Adventi koncert a templomban

Az időpontok tájékoztató jellegűek,
a későbbiekben változhatnak.

Cipősdoboz akció

Segítsünk, tegyük szebbé egymás kará-
csonyát!
Cipősdobozokba csomagolva várjuk a
felajánlásokat, rászoruló családok,
gyermekek, idősek számára. A csoma-
gokat az adventi vásárban 2019.12.08-
án délután 14 órától lehet leadni.

1. Kérjük egy jó állapotban lévő, üres
cipősdobozba pakolja be a szánt aján-
dékokat! A dobozt ízlés szerint be is
csomagolhatja.

2. Kérjük, döntse el, hogy hány év kö-
rüli fiúnak vagy lánynak, vagy esetleg
idősebb lakó számára szánja ajándékát!
Kérjük, ezt írja is rá a dobozra, hogy
utólag ne kelljen azt kibontanunk.

3. A dobozba kérjük, ne tegye az aláb-
biakat:
romlandó étel, gyümölcs, folyékony
dolgok: sampon, testápoló (vagy ezeket
gondosan csomagolja be egy zárható
tasakba, hogy sérülés, szivárgás esetén
se tegye tönkre a doboz tartalmát)
törékeny tárgy: tükör, porcelán.

A dobozokat a településen élő rászoru-
lók számára fogjuk eljuttatni, hogy
karácsonyuk boldogabb legyen.

Várjuk felajánlásaikat!

Köszönettel:
Szászvár Nagyközség Önkormányzata

Az őszi szünet utáni első napon indul-
tunk Budapestre a nyolcadikos osztály-
kirándulásra.

Programunk a Csodák palotájában
kezdődött. Itt sok érdekes dolgot ismer-
tünk meg. Például: tükörterem, 3D mozi,
hangágyú, elektromos kísérletek, fizikai
jelenségek. A rossz idő miatt elmaradt a
libegőzés, helyette a Természettudomá-
nyi Múzeumot tekintettük meg. Nagyon
tetszettek az ősállatok maradványai, a
kőzetek, a bálna csontváz.

Este moziba mentünk jókat nevettünk
a filmen.

Másnap a korai ébresztő után a Szent
István Bazilikát, a Kossuth teret, a Parla-
mentet néztük meg. Érdekes volt látni a
Szent Koronát. Délután a Városligetben
voltunk. A hősök terén a hét vezér szob-

rát és a magyar királyok szobrait láttuk.
Majd a Vajdahunyad Várat tekintettük
meg. Az állatkertben mindenkinek na-
gyon tetszettek a jegesmedvék, a fókák,
a zsiráfok és az elefántok is. Este szín-
házban mentünk.

Utolsó napunkon a Hadtörténeti múze-
um gyűjteményét ismerhettük meg, majd
a Várnegyedben sétálunk. A Mátyás
templom gótikus stílusa és a Halász bás-
tyáról nyíló panoráma felejthetetlen ma-
rad.

Nagyon gyorsan véget ért ez a három
nap.

Köszönjük a tanáraiknak a szervezést,
a sofőrünknek pedig azt, hogy mindig
tudta a rövidebb, kevésbé forgalmas utat.

Füzi Zsombor 8. a
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Bék Timur, az elsőkönyves költő
bemutatkozó kötetének cí-
me: Aszterión. A szerző pályakezdő
korszaka ezzel lezárult, és kaput
nyitott jövőjének: kész költő, érett
mesterségbeli tudással, jól kamatoz-
tatott irodalmi és mitológiai művelt-
séggel, biztató filozófiai vértezettel.

Szemléltető példa ez a kötet arra,
hogy az eredetiség nem azonos a
még sosem volt, előzmények nélküli
milyenséggel. Gyanús a minden
előzménytől elzárt, minden mástól
eltérő jelleg. Az igazi eredetiséghez
régi elődök és mai pályatársak vív-
mányaira is szükség van. Jó, hogy
léteznek ama sokat emlegetett Tudás
Fájáról csent gyümölcsök. …

Bék Timur képei gyakran fölfe-
dezés értékűek, ha nem is tudós ta-
lálmányok: a gondolkodás történeté-
ből és a lélek mélyéből merített köl-
tői lelemények. A kötet végén olvas-
ható Függelékben a szerző felsorolja,
kiket idéz kötetében, akár burkoltan, akár
egy-egy versének kiragadott fordulatával,
jelzős szerkezetével. Adytól, Arany Já-
nostól a kozmológus Stephen Hawkin-
gon, Nietzschén és Fernando Pessoán át
Villonig, Rimbaud-ig, Weöres Sándorig
terjed a harminchárom nevet tartalmazó
skála. Nemcsak költők, hanem filozófu-
sok, filmesek, a fiatalok világképét életér-
zésükben befolyásoló pop- és rocksztárok
is. …

…Bék nyílt sisakkal vállalja elődjét, és
filozófiai-kozmológiai értelemben meg is

toldja világképét: azzal a buddhai létfilo-
zófiával él, amely a tizenkilenc éves Jó-
zsef Attilának még nemigen jutott eszébe
(erre csak évekkel később, Hatvani Berta-
lan hatására volt hajlandósága). A kom-
pozíció egyik bravúrja a tizennégyes
számmal folytatott játék. A tizennégy
plusz egy versből álló szonettkoszorú
címében megnevezett Aszterión ugyanis
Bék Timur lélektani alteregója, a költő az
ő nevében beszél egyes szám első sze-
mélyben…

Dűlőre nem jutott, de bizonysággá
vált számára, hogy – minden iróniája, sőt

játékossága és humora ellenére – szü-
letett kételkedőként, önironikus alkat-
ként is heroikus feladatok várnak rá a
költészetben, amelynek „labirintusa”
mélyén megfejtendő titkok rejlenek
az ember állati és héroszi kettősségé-
ről. A legfontosabb teendő: kiharcolni
a szabadságot, a legnagyobb értékek
egyikét. Azt, amitől a kárhozatra ítélt
szörnyszülöttet megfosztották…
Újító kedvéről így ír az Entrópia XI.
szonettjében: „A régi nyelvnek nincs
erélye itt, / önmagunkban elszavalni
az elme / kimondhatatlan költeménye-
it.” Ebben akkor is figyelemre méltó
költői program rejlik, ha a kételyé a
végszó: „Az új nyelven szól minden
szívverés, / de Isten nem hall – nincs,
vagy félrenéz.” Ez viszont azt is kife-
jezi, hogy az igazát kereső poéta új
nyelv, új stílus teremtésére hivatott az
egymástól elszakadt ösztönök és az
elme egyesülésének érdekében.

(A teljes cikk megjelent az Irodalmi
jelen c. honlapon)

Bék Timur: Aszterión. Előretolt Hely-
őrség Íróakadémia–KMTG, 2019.

Szászvári Hírek: Nem sokan vannak
még a régióban sem, hát még egy kis tele-
pülésen, mint Szászvár, akik önálló alko-
tással jelentkeznek, jelentkeztek az irodal-
mi közéletben. Az még ritkább, hogy egy
műről olyan méltatás jelenjen meg, mint
a fenti sorokban. Legyünk rá büszkék.

Alföldy Jenő: A szerepjáték alanya és tárgya ( részlet)

Sokan értesültek arról, hogy Szászvá-
ron a Főtér Kávézó és Étterem tetőtere
leégett. De azt kevesen tudják, hogy
egyesületünk is érintett ebben. A tánccso-
port szinte minden ruháját elvesztette,
illetve a szombati próbák helye is kérdé-
sessé vált. De ahogy Kevin Leman mond-
ta:”Az egyik legfontosabb lecke az élet-
ben, hogy megtanuljunk veszíteni, azután
talpra állni és továbblépni.” Tánccsopor-
tunk miután feldolgozta az eseményeket,
újult erővel látott neki a feladatoknak.
Elsődleges célunk volt, hogy a fellépésre
szükséges ruháinkat pótoljuk, majd hogy
a próbákat is zavartalanul lebonyolítsuk.
Hihetetlen milyen sok segítséget és támo-
gatást kapott egyesületünk. Sokszor meg-
könnyezve olvastuk a felajánlásokat. Ez-
zel megmutatkozott a szászváriak össze-
fogása és együttérzése azért, hogy tovább
működhessen a csoportunk.

Ezúton is szeretnénk megköszönni
Agócsiné Császár Évának, hogy felaján-
lotta a magyar ruháinkhoz szükséges
anyagok beszerzését és megvarrását. Há-
lásak vagyunk a Magyaregregyi Hagyo-
mányőrző Egyesületnek, amiért a szüreti
báljuk bevételét felajánlották nekünk.
Köszönjük Szászvár Nagyközség Önkor-
mányzatának a sok segítséget, illetve
hálásak vagyunk a Vár dolgozóinak, ami-
ért szombatonként a díszteremben próbál-
hatunk.

Köszönetet mondunk továbbá Vidák
Margitnak és Nagy Beának a felajánlá-
sért, Mattenheim Nórának, Maglódiné
Horváth Ildikónak, Teleki Tibornak és
Dunai Péternek az eddigi segítségért.

Köszönjük Vidák Krisztinának, ami-
ért eddig is segítette a tánccsoportunk
működését és most is szívén viseli az
egyesület életét.

Hálás köszönettel tartozunk azoknak a
helyi szervezeteknek, amelyek eddig fel-
ajánlották segítségüket: Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat, Szászvári Német
Nemzetiségi Egyesület, Szászvári Önkén-
tesek Szövetsége Egyesület, Erdélyi Kör
Egyesület és a Szászvári Nyugdíjas Bá-
nyászok Egyesülete.

Szeretném megköszönni a legfonto-
sabbaknak: a Szászvári Ifjúsági Egyesület
aktív tagjainak, amiért a baj megtörténte
után újult erővel járnak próbára és foly-
tatják a munkát.

Tánccsoportunk ezek után is igyek-
szik, hogy falunkban minél színesebb
műsort tudjon adni.

Reméljük, hamarosan viszontláthatjuk
Önöket fellépéseinken!

2019. 11. 10.
Toronicza Georgina

A Szászvári Ifjúsági Egyesület köszönetnyilvánítása
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Szászvári Hírek: Sokan kíváncsiak a
településen, hogy a kívülről igen mutatós
Bóbita Bölcsödében milyen az élet. Há-
nyan dolgoznak, hány kisgyermek veszi
igénybe a szolgáltatásokat, milyen a kö-
zösség?

Endrődi-Kolip Heléna intézményveze-
tő: Nagyon jó szakmai, mindenki nevé-
ben mondhatom, hogy baráti közösség
alakult ki az intézményünkben. Négy
kisgyermek nevelő: Maischné Skobrák
Nikolett, Szabó-Szilágyi Kitti, Sőre Adri-
enn, és Koller Magdolna, a dajka: Sikló-
diné Szatmári Edina, a dietetikus:
Koprivanecz Magdolna, a szakács: Karl
Iván, a konyhai kisegítő: Urbán Ferencné,
a technikai munkatárs Dévai Zoltánné és
jómagam alkotjuk a csapatot.

Jelenleg már 20 kisgyermek jár hoz-
zánk, a teljes kihasználtság pillanatnyi-
lag, a törvény szabta létszámkeretek miatt
22 fő, ami januárra betöltésre is kerül.
Többségében Szászvárról érkeznek, de
hoznak kisgyermeket Kárászról, Váraljá-
ról, Nagymányokról és Mázáról is. Az
intézmény már reggel hattól várja a gyer-
mekeket és este hatig nyitva vagyunk. Az

adottságok miatt nem túl tágas parkolónk
egyelőre teljesíti az elvárásokat, mert a
szülők nem egyszerre érkeznek és távoz-
nak gyermekeikkel.

Sz.H.: Hogyan zajlik a napi tevékeny-
ség? Olyan az élet, mint az óvodában?

E.K.H.: Vannak hasonlóságok, de itt
figyelembe kell venni, hogy az ellátott
gyerekek többnyire 3 év alattiak, sőt, a
legkisebb még nem töltötte be az egy
évet. A mi foglalkozásaink inkább kezde-
ményezések, melyekhez a gyermekek
hangulatuknak, habitusuknak, illetve fej-
lettségi szintjüknek megfelelően csatla-
kozhatnak. Gyakran rajzolunk, ragasz-
tunk, festünk, gyurmázunk és természete-
sen a mese és a mondókázás naponta
többször előkerül. Minden munkatársam
szeretettel, türelemmel fordul a gyerme-
kekhez és szakmai felkészültségüknél
fogva észrevétlenül is motiválják őket.
De, ha egy kisgyermek elfárad, nyűgö-
sebb, akár délelőtt is pihenhet, aludhat
egyet, erre is van mód a pihenősarokban.
Ebéd után általában nagyot alszanak a
saját, megszokott helyükön a csoportszo-
bában.

Októberben kinyitottuk a bölcsőde ka-
puit az ide járó és ide készülő gyerekek-
nek, szüleiknek és testvéreiknek.
Halloween témájú Nyílt Napunk nagyon
jól sikerült. Arcfestéssel, a témához kap-
csolódó kreatív játékokkal készültünk, a
szülőkkel közösen kekszet sütöttünk,
amit meg is kóstolhatott mindenki. Re-
mek alkalom volt ez az intézménnyel
való ismerkedésre és nem utolsó sorban a
csapatépítésre is.

Sz.H.: Milyen az épület elrendezése, a
környezet? Mennyire vált be?

E.K.H.: A tervezés és kivitelezés a
szakmai irányításnak és alapelveknek
megfelelően történt. Az épület mögött a
rézsűt növényekkel telepítették be a köz-
munkások, így sokkal szebb és az esőzé-
sek alkalmával hasznos is lesz. A vízelve-
zetés megoldottnak tűnik, nincs okunk
panaszra. Örülünk, hogy itt dolgozha-
tunk, büszkék vagyunk a legfiatalabb
közintézményünkre.

Köszönjük az interjút!
Köszönjük a lehetőséget!

A BÓBITA BÖLCSŐDÉRŐL

Ismét rendkívül eseménydús évet
tudhatunk magunk mögött a Szászvári
Várkastélyban. Rengeteg programot
szerveztünk, helyet biztosítottunk má-
sok által rendezett eseményeknek, és
minden alkalommal aktív részesei vol-
tunk a várban tartott rendezvényeknek,
sikereknek és az esetleges kudarcnak is.

A 2019-es turisztikai szezont Bodor
Viktória „Tusi” képzőművész alkotása-
inak bemutatásával nyitottuk, amely az
első kiállítás volt, amit teljes egészében
a saját munkánk termése volt. A tényle-
ges feladatok már hónapokkal korábban
elkezdődtek, és számtalan telefonbe-
szélgetés, egyeztetés, vita és megálla-
podás után jutottunk el a megfelelő
időpont meghatározásáig, a plakát vég-
leges formájáig, és hogy fizikailag is
minden egy helyen legyen. Kitaláltuk a
tematikát, berendeztük a helyszínt, és
csak ezután kezdtük el a paravánokat
felállítani és a képeket felfüggeszteni.
Évek óta dédelgetett álmom vált valóra,
mikor Császár Levente mesemíves el-
fogadta felkérésünket egy író-olvasó
találkozóra, és a festmény kiállítás ün-
nepélyes megnyitóján, díszvendégként
bemutatta könyveit. Meséinek különle-

gessége, hogy a történetek helyszíne
egy közeli település, Szászvárról és a
szászvári várról is írt egy-egy könyvet.

Áprilisban a Kiss György Centená-
riumra készültünk. A Szászvári Érték-
tár Bizottság tagjaival, számos önkén-
tessel, és önkormányzati dolgozóval,
terveztünk, szerveztünk, de még aszta-
lokat is festettünk, hogy 29-ére minden
a helyén legyen. Ünnepi mise, konfe-
rencia, díszvacsora, és két különböző
tárlat volt az együttműködés eredmé-
nye.

Közeledett a nyár, a főszezon, ren-
geteg csoportos és egyéni látogató.
Hogy kínálatunkat színesítsük egy új
kiállítás kapott helyet a boszorkány
teremben. Barátaink, a Siklósi Sárká-
nyos Lovagrend jóvoltából egy közép-
kori kínzóeszközökből álló bemutatót
láthatnak vendégeink. Vasálarc, hústé-
pő fogó, billog és ehhez hasonló eszkö-
zök várják a borzongásra vágyó látoga-
tókat.

A nyár számunkra a Várnappal kez-
dődött, és a nyári táborral folytatódott.
Augusztusban Szokoly Károly festmé-
nyeit és ifjabb Szokoly Károly fotóit
tártuk a nagy közönség elé. Az ismerő-

sök, falubeliek, és a kíváncsi idegenek
is csodálattal fogadták munkáikat.

Októbertől a 14-15. század harcá-
szati eszközeiből állítottunk össze egy
színes és nemzeteket átfogó bemutatót
a múzeumpedagógia teremben. Fényes
páncélok, hegyes fegyverek, díszes lo-
bogók tarkítják a téglafalakat, és többek
között egy működő számszeríj is helyet
kapott a kiállításban. Ezeket szintén
siklósi barátainktól kaptunk kölcsön, és
ez év végéig még bárki megnézheti, aki
nálunk jár.

Sok-sok projekt van jelenleg is ké-
szülőben, és terveink is igen gazdagok
a jövőre nézve. VÁRjuk látogatóinkat
továbbra is nagy-nagy szeretettel!

Sebestyén Mónika

Így telnek mindennapjaink a várban
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Óvodánkban a gyermekek minden-
napjait a jeles események, hagyomá-
nyok és ünnepek köré szervezzük – ezek
az események, valamint az évszakok
körforgása határozzák meg az óvodai
élet történéseit, a fejlesztésekhez kap-
csolódó témaköröket.

Az idei nevelési év során már több
olyan alkalom is adódott, mikor az óvo-
dába járó gyermekek és pedagógusaik
megmutathatták tudásukat kisebb-
nagyobb közönség előtt, vagy akár szű-
kebb körben, intézményen belül. Az
első jeles esemény mindig a szüret és a
hozzá kapcsolódó szüreti felvonulás,
melyre ebben az évben is meghívást
kaptunk. Hagyományosan a nagycso-
portos gyerekek vesznek részt ezen, így
volt ez most is. A Manócska csoportos
gyerekek lázas készülődés közepette
várták a felvonulást, melyen nagyon
ügyesen szerepeltek.

A szüretet követte az Idősek Világ-
napjának megünneplése, ez alkalomból
a nagy-középsős, Méhecske csoportos
gyerekek látták vendégül nagyszüleiket.
A megvendégelést és közös játékot, bar-
kácsolást megelőzően a gyerekek vidám
műsorral lepték meg a nagymamákat,
nagypapákat. A délelőtt jó hangulatban
telt, nagyon jó élmény volt kicsiknek,
nagyoknak egyaránt.

Október első hete az Állatok Világ-
napjának jegyében telt, a hét minden
napjára jutott változatos program. Min-
denki találhatott olyan elfoglaltságot,
játékot, mely közel állt hozzá. A na-
gyobb gyerekek részt vehettek egy sé-
tán, melynek végcélja egy háziállatokkal
teli tanya volt, a kisebbek az óvodán
belül ismerkedtek a különböző házi ked-
vencekkel. Rengeteg érdekes feladat
várta őket a folyosón, állatos akadálypá-
lya a tornaszobában és igen kreatívan
berendezett tematikus kiállítás a fejlesz-
tő szobában. Az óvodások még a tehén-
fejés rejtelmeibe is beavatást nyerhettek.

Október végén – immár hagyomá-
nyosnak mondható módon – a Mozgás-

korlátozottak Szervezetének rendezvé-
nyére kaptak meghívást az óvodába járó
gyerekek. Ezen az események minden
évben a nagy-középsősök képviselik az
intézményt, így idén a Méhecske cso-
portosok léptek fel műsorukkal.

Már novemberi esemény, de az őszi
témakörhöz tartozik a Márton-napi ün-
nepség, mely alkalmából a két nagyobb
csoport az idei évben is színdarabbal
készült a kisebb csoportba járó gyerme-
kek számára. A bemutatót komoly ké-
szülődés, próbák előzték meg, és idén is
nagy sikert arattak a nagyok.

Dobó Dóra
óvodavezető

ŐSZI ESEMÉNYEK A HÁRSVIRÁG ÓVODÁBAN

Anyakönyvi hírek
2019.09.01 – 2019.11.11.

SZÜLETÉS
SZENDRŐ IZABELL

NAGY JOHANNA
SIPOS RAMÓNA

HARASZTI OLIVÉR
ORSÓS DÁNIEL

MEDGYESI ANNA LILIEN
BUZÁS PATRICIA TIFANI

HALÁLOZÁS
HRUBOS ISTVÁN LÁSZLÓNÉ

LEIPOLD ISTVÁN
GYŐRI KÁROLY
GLOIBER JENŐ

SZIKLAI JÁNOSNÉ
KRIZSÁN PÁLNÉ

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Tar Zsolt + Karsa Lívia
Hernádi Nikolett + Jung Péter
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A szászvári Főtér Kávézó és Étterem (régi nevén Falu-
ház) a térség egyik kedvelt vendéglátóhelye és közösségi
színtere - volt…2019. október 8-án a tetőszerkezet, és ezzel
a panzió rész leégett, s az égés következtében az alsó szin-
ten is jelentősebb kár keletkezett. Ez kárösszegben mintegy
160-180 MFt-ot jelent. A tetőszerkezet újjáépítéséhez 24,8
M Ft-ra van szükség– ehhez kér segítséget most a szászvári
önkormányzat.

Ez év tavaszán fejeződött be teljesen a vendéglőként és pan-
zióként is funkcionáló épület felújítása, mely során még ottho-
nosabb, komfortosabb belső tér, megújult a’lacartés változatos
menükínálat várta az idelátogatókat. Itt főztek az óvodások,
iskolások számára is, s innen bonyolították le a felnőtt szociá-
lis étkeztetést is – többek között ezért jelentett központi szere-
pet a helyiek életében. Ez utóbbi feladatokat ideiglenesen már
másnaptól megoldottuk a Bölcsőde konyháján.

Az étterem a kialakításának, helyiségei nagyságának kö-
szönhetően számos közéleti és magánrendezvény helyszínéül
is szolgált. Szerették az emberek. Ahogy a falu központjában
állt, büszkén újjáéledve, úgy az emberek fejében és szívében is
ott volt lehetséges helyszínként. Ezért amikor híre ment, hogy
„tűz ütött ki a Faluházban”, bizony sokan küszködtek a sírhat-
nékkal, és álltak döbbenten a történtek előtt.

A hatósági vizsgálatok még javában folynak, de lehetősé-
günk van a tetőszerkezet újjáépítésének megkezdésére, amihez
az önkormányzat örömmel és tisztelettel elfogad bármilyen
segítséget. Aki építési anyagot, eszközt, vagy munkát tud fel-
ajánlani, az kérjük jelentkezzen a kapcsolattartók valamelyiké-
nél:

Vidák Krisztina polgármester: 06/30-432-4358
Réder Péter Gábor alpolgármester: 06/30-427-4260
Peilert Béla, a Szászvári Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
vezetője: 06/30-252-9419
vagy a központi e-mail címen: szaszph@bonet.hu

A pénzbeli felajánlásokat az alábbi számlaszámon lehet meg-
tenni:
Szászvári Középületekért Közalapítvány számlaszáma:

71800068-11104782.

A közleményben kérjük feltétlenül tüntesse fel:
Faluház-tető 2019.
Felajánlásaikat nagy tisztelettel és hálával előre is köszönjük!

Szászvár Nagyközség Önkormányzata

Közösségi tervezési folyamat indul Szászváron „Közösség - Tér -
Település” program keretében. A tervezési munka célja, hogy egy, a
helyi közösség számára kiemelkedően fontos helyszínen közösségi
együttlétekre alkalmas helyet alakítsunk ki.

A helyi lakosok ötletei nyomán kibontakozó helyszínen egy épí-
tészetileg átgondolt és funkcióiban az itt élők igényeit szolgáló kö-
zösségi tér épül. Ez lehet egy nyitott közterület, de akár egy meglé-
vő épület adott helyiségének innovatív újragondolása, átalakítása is,
a település társadalmi-gazdasági történetiségéhez, jelenéhez, vala-
mint az épített és természeti környezetéhez is illeszkedően. A szak-
emberek mellett a Pécsi Egyetem közösségszervező- és építész sza-
kos hallgatói 6 hónapon át segítik a közös gondolkodást.

A program 2019. októberében indult a település felmérésével, és
2020. július második felében zárul egy egyhetes építőtábor kereté-
ben. A lakosokkal decembertől májusig havi rendszerességgel szer-
vezünk találkozókat, ahol műhelymunkák keretében felmérjük a
helyi közösségi szokásokat, igényeket, szükségleteket, megismerke-
dünk az aktív civil szervezetekkel, interjúkat és lakossági kérdőíve-
ket készítünk. A tervezőmunkában és a kivitelezésben egyaránt
számítunk a helybeliek aktivitására, az itt élő szakemberek, meste-
rek részvételére is.

2019. december 11-én, szerdán 17.00 órakor a Szent István Kö-
zösségi Házban várjuk Önöket az első találkozóra, ahol bemutatásra
kerül a Közösség-Tér-Település program, és egyben megkezdődik a
helyi tervezőfolyamat.

Számítunk Önökre!
A programról bővebb információ található a https://

kozossegtertelepules.hu/ oldalon. A programot az Emberi Erőforrás-
ok Minisztériuma támogatja.

Szászvár Nagyközségi Önkormányzat

Gyűjtés a szászvári Faluházért Közösségi tervezés
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2019.10.19-én az Országos Polgárőr
Szövetség Elnöke, Dr. Túrós András
meghívására az Országos Rendőr-
főkapitányság Auditóriumában képvi-
selhettem a Szászvári Polgárőr Egye-
sület tagságát.

A közelgő nemzeti ünnepünk, Októ-
ber 23-a emlékének alkalmából ki-
emelt rendezvény részese lehettem.

Pogácsás Tibor úr, a Belügyminisz-

térium önkormányzati államtitká-
ra ünnepi beszéddel emlékezett a for-
radalomra.

Ezen a rendezvényen más megyéből
érkezett polgárőr társaimmal közösen
vehettünk részt. Az Országos Polgárőr
Szövetség elnökségének döntése értel-
mében, itt vehettem át Pogácsás Tibor
államtitkár úrtól és Dr. Túrós András
elnök úrtól az

" Év Polgárőr Egyesülete"
kitüntetést.

Köszönetemet fejezem ki minden
tagtársamnak, család tagjainak, szász-
vári polgároknak, vezetőinknek, hogy
segítették munkánkat.

Tisztelettel: Réder Péter
elnök

Pillanatkép életünkről, ahogy mások látják.
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Aki előzőleg nem figyelte a meghívó-
kat, plakátokat, az Avia Benzinkútra me-
net csodálkozhatott, hogy újra lesz Vá-
sár? Mert ennyi autó talán még akkor sem

volt, hogy egészen a régi gázcsere telepig
érjen a kocsisor.

A tájékozottabbak, a természetet és
mozgást kedvelők viszont várták, hogy
eljöjjön a nap, 10.27.

Szászvári Hírek: Ilyen jó híre van a
"Mocorgós" rendezvényeknek, vagy mi az
oka a nagy érdeklődésnek? Hányan dol-
goznak a szervezésben, lebonyolításban?

Hang Csaba elnök: Idén negyedik

alkalommal hirdettük meg az Aranyló
Ősz Teljesítménytúránkat. Az idei azért
volt kicsit más, mert jótékonysági rendez-
vény volt, ami itt annyit jelentett, hogy a

nevezési díjakból a leégett
faluház újjáépítését támogat-
juk. A Vásártér épp elég
nagy volt, hogy a vidékről
érkezők biztonságosan par-
kolhassanak az autójukkal.
Lassan már a másik oldalt is
igénybe kell vennünk.
A szervezést már korábban
megkezdtük. Engedélyeket
szereztünk be a Kormányhi-
vataltól, megjelentettük a
felhívást a Teljesítmény-
túrázók Egyesülete honlap-
ján, kijelöltük az útvonalat,

megszerveztük a frissítő pontok személy-
zetét, térképet nyomtattunk minden részt-
vevőnek.

A szervezésben és lebonyolításban
sokan vesznek részt. Most a Berki család,
Kozsán család, Vidák család, Koller Ti-
bor és párja, Gelányi Attila, Réder Zsolt
és Kovács Jani, Orsós
(Kenya) Feri, Nagyné
Aranka, Pintér Robi,

Nagy Imre és
Kecskés Évi,
valamint a párom
Vidák Margit és
én vettünk részt a
munkában. Re-
mélem senkit
sem hagytunk ki!
A Császtai Bolt
ingyen adta a
kenyeret és a

zsírt az étkezéshez. Ők így járultak hozzá
a felajánláshoz. Az Önkormányzat adta a
padokat, az Új Vadrózsa étteremnek is
köszönjük a segítséget. Butschi Péternek
a Dobogó Egyesület elnökének külön
köszönet jár a kitűzőkért, aki az előzőleg
becsült 300 teljesítést igazoló kitűzőn túl,
a több nevező miatt hazament, és gyártott
még 150 db-ot, hogy mindenki megkap-
hassa a megérdemelt jelvényt.

Sz.H.: Hányan vettek részt?
H.Cs.: Készítettünk egy kis statiszti-

kát a vasárnapi túránkról. Összesen 78
településről jöttek el az országból. A leg-
távolabbi túrázó Salgótarjánból érkezett.

A legidősebb résztvevő elmúlt 77 éves, a
legfiatalabb kb. 3 éves. Az esemény része
volt az Olimpiai Ötpróba sorozatnak. 81
fő ötpróbázó gondolta úgy, hogy Szász-
váron gyűjt túrapontokat hétvégén! Ösz-
szesen 408 fő nevezett be a két távra.

A teljes befolyt összeget a Faluház
újjáépítésére fizetjük be. A több, mint
300 000 Ft nem sok, de jó érzés segíteni.
Köszönet mindenkinek a közreműködé-
sért!

Sz.H.: Köszönöm az interjút!
H.Cs.: Köszönjük a lehetőséget!

ÚJRA TELE VOLT A VÁSÁRTÉR!
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Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári Csoportja
Beszámolónkat folytatom, ahogy ígértem.

Mozgáskorlátozottak B.M.E. Pécsvá-
radi Csoportja: Gungl Jánosné, Marika,
meghívott bennünket: 2019.10. 05-én, a
Művelődési Házban tartandó 25 éves
jubileumi rendezvényére. A köszöntők
után szép, színvonalas műsort láthattunk:
utána finom, ízletes vacsora, torta, majd
zene és tánc. Nagyon jól éreztük magun-
kat. Köszönjük a meghívást: gratulálunk
a tartalmas, szép esthez és további sikeres
munkát kívánunk. Szomorú és sajnálatos
dolog történt: leégett a Faluház, (Főtér
Kávézó), ahol minden rendezvényünket
tartottuk. Most a hagyományos év végi
rendezvényünk következett volna, ezért
mindent újra kellett szervezni.

Hálásan köszönöm mindenkinek, aki
valamilyen formában segített nekünk
ebben. Mozgáskorlátozott-i vezetőként,
ahol tudok, segítek, ezért nagyon jól
esett, hogy most bárkitől kértem segítsé-
get, készségesen segített. A bajban tudjuk
meg, kire számíthatunk: mert fontos az
együttérzés, a segítségnyújtás, az össze-
fogás. Nagyon jó érzés. Hálásan köszö-
nöm Nektek. "Az összevisszaságban
találd meg az egyszerűséget, a hangza-
varban a harmóniát. A nehézségek közt
mindig ott van a lehetőség. "

Mozgáskorlátozott-i fogadó óra októ-
berben: Egyházaskozár, Civilek Háza:
utána énekpróba Rózsikával, Szilviával
és Józsi bá'val. Megbeszéltük a műsort,
közben énekeltünk, mert készülünk az év
végi rendezvényünkre. Nagyon szép dél-
után volt: jó volt veletek. Köszönöm.
2019.10.26-án tartottuk a hagyományos
év végi rendezvényünket a szászvári
sportcsarnokban. A köszöntők után a
helyi Hársvirág Óvoda Méhecske csoport

fellépését láthattuk. Köszönjük a kedves
kis műsort: Szücs Tünde és Kissné
Plesz Gabriella óvoda-pedagógusnak,
Pukszklerné Kozsán Szilvia dadusnak.
Nagyon ügyesek voltatok. Nagyon örül-
tünk a szép rajzoknak: Köszönjük szépen.
Köszönjük az ovis szülőknek, hogy elkí-
sérték gyermekeiket. Az emléklap, a vi-
rág és a megvendégelés után Mi is egy
kis műsorral készültünk: Ládás József
Moldvai köszöntője után, Ládás Józsefné,
Szilvia Moldvai balladát adott elő szépen
csengő hangján, majd mi ketten Rózsiká-
val énekeltünk: Tamás Gábor: Gyere
velem a Hargitára. Befejezésül négyen a
Halló magyar hallhatták a jelenlevők.
Megköszöntem aktivistáink önzetlen
munkáját: Hang Zoltánné, Erzsike,
Delibókné Kuczi Gabriella, Molnárné
Szép Ibolya, Poór Tituszné, Éva néni,
Gyurka Jánosné, Juli, Sárkány Istvánné,
Marika, Benkő Lászlóné, Marika néni.
Számítok rátok a jövő-
ben is. Köszönöm.

Jubiláltunk mi hár-
man: Bács Györgyné,
Rózsika, Téczely Ist-
vánné, Sárika néni,
Bécziné H. Ilona: 15
éve dolgozunk együtt.
Mi hárman mindig
együtt: a Mozgáskorlá-
tozott-i önkéntes mun-
kában, a baráti beszél-
getésben és a kikapcso-
lódásban. Köszönöm a
munkátokat. Szeretek
veletek dolgozni. Kö-
szönöm, hogy mindig
számíthatok Rátok.

Meglepetés tortát kapott mindenki, amit a
Katica Cukrászda készített. Nagyon fi-
nom volt: mindenkinek ízlett. Hálásan
köszönjük Maglódiné Horváth Ildikónak
és Katos Sándornak,

A helyi Ált. Iskola vezetőinek, hogy
biztosították a helyet nekünk. Köszönjük
Weisz Kornélia Egyházaskozár polgár-
mesterének, hogy mindig számíthatunk
rá. Külön köszönet Marosvölgyi Józsefné
megyei elnökünk és Gungl János megyei
titkár jelenlétét és támogatását, továbbá a
mohácsi, pécsváradi, sellyei, komlói, pé-
csi csoport vezetőinek és tagoknak, hogy
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.
Hálásan köszönjük a szászvári Várkert
Kft-nek: Szalma Zsolt, Szalma Balázs,
Szalma Gyula, hogy vállalták a mai va-
csorát, ami finom, ízletes volt és a büfét
is. A zenét Nyisztor György szolgáltatta.
Nagyon jó hangulatú, szép este volt. Min-
denki jól érezte magát. Köszönöm az
aktív részvételt.

Hálásan köszönöm mindenkinek, aki a
Mozgáskorlátozottak év végi rendezvé-
nyének sikeres lebonyolításában bármi-
lyen formában segített. A hagyományos
egészség napunkat most a Várkastély
konferencia termében tartjuk: a jó taná-
csok mellé egy kis gyógyteát kortyolunk.
Részt veszünk az adventi készülődésben.
Készülnek a beszámolók és a 2020. éves
munkatervek.

A közelgő ünnepekre: Békés, Boldog,
Áldott Karácsonyt és Szerencsés Boldog
Új Évet kívánunk Mindenkinek: hozzá jó
egészséget, sok-sok szeretettel.

Szászvár, 2019.11.09.

Bécziné H. Ilona,
mozgáskorl. csoportvezető
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Szászvári Hírek: Gratulálunk a kitün-
tetéséhez! Hogyan kezdődött a személyes
kapcsolata a lövész sporttal, hogyan lett
országszerte híres a Szászvári Lőtér?

Pogrányi Gyula, Elnök: Édesapám
vadász volt, így már gyermekkoromtól
kezdve ismertem a fegyvert, később én is
vadász lettem. A Magyar Dinamikus Lö-
vészsport Szövetség (MDLSZ) 1999. évi
megalakulása után, 2000-ben az Albert-
falvai Lövész Klub tagja lettem. E klub
tagjaként 2001-ben sörétes puska kategó-
riában országos bajnoki címet szereztem.
Ezután jött a gondolat, hogy a déli régió-
ban, ahol nem volt MDLSZ klub, létreho-
zok egyet.

Megkezdtem a klub és a lőtér feltét-
eleinek a megteremtését. 2004-ben be-
jegyzésre került az egyesület, mint Szász-
vári Lövész Egylet és engedélyezték a
lőtér megépítését. Ezután a rendszeres
versenyzésre kevesebb időm jutott, arra
törekedtem és törekszem a mai napig,

hogy az eddig elért lőkészségemet szinten
tartsam. A hangsúlyt az egyesület fejlesz-
tésére és a lőtér minél magasabb színvo-
nalú kialakítására helyeztem. Ennek érde-
kében szponzorokat kerestem, majd a
pályázati lehetőségeket kihasználva sike-
rült napjainkra nemzetközi versenyek

megtartá-
sára is
alkalmas
lőteret
kialakíta-
ni. Taglét-
számunk
folyamato-
san 150 fő
körül mo-
zog. Ren-
delkezünk
haditech-
nikai engedéllyel, melyből adódóan az
évi lőtér látogatottság 3500-4000 fő.

Tagjaink kb. 100 km-es körből kerül-
nek ki, Kalocsától Mohácsig, de van mis-
kolci tagunk is. A pályánk gyönyörű,
mindenki csodálja a környezetet is, de a
pálya technikai adottságait is. Egyszerre
230 ember tud lőni a különféle pályákon.
Itt tart lőkiképzést két megye teljes rend-
őri állománya, és a paksi biztonságiak.
Ilyenkor a mi embereink csak koor-
dinálnak, magát a kiképzést a rend-
őrök maguknak végzik.

Szászvárról a felügyeletet jóma-
gam, valamint Pogrányi Balázs,
Tanner István és Károly Norbert
szokta végezni. Sok a segítőnk, ren-
geteg társadalmi munkát végzünk.

Sz.H.: Engedje meg, hogy idéz-
zem a hivatalos sajtóközleményt:

"Az egyik legnagyobb létszámú
amatőr sportolói tömeget számláló
hazai sportági szakszövetség, a Ma-
gyar Dinamikus Lövészsport Szövet-
ség, 2019. november 7-én ünnepelte
1999-es alapításának 20 éves jubile-
umát, mely egyben a szövetség életének
első két évtizedében kiemelkedő szerepet
játszó sportolók életműdíj kitüntetéseinek
átadására is kitűnő lehetőséget adott. A

2018-as év nemzeti bajnokai és
nemzeti csúcsait beállító sportolói is
most vehették át elismeréseiket.
Dr. Fábián Lajos MDLSZ alelnök
megnyitóját követően a jubileumi
megemlékezés fővéd-
nöke, Dr. Simicskó
István országgyűlési
képviselő, a hazafias és
honvédelmi nevelés
ügyéért felelős kor-
mánybiztos, a Honvé-
delmi Sportszövetség
elnöke köszöntötte a
résztvevőket. A fővéd-
nöki köszöntőt és a
díszvendégek kedves
szavait követően kilenc

olyan sportszakember kapott értékes
tárgyjutalmat, oklevelet, valamint örö-
kös tiszteletbeli versenybírói címet,
akik a szövetség alapításában, építésé-
ben, összetartásában kiemelkedő szere-
pet vállaltak. A díjakat Szalai László
elnök méltatását követően Dr. Simicskó
István fővédnök adta át, mely önmagában
is emelte a díjak értékét, és melyeket a
díjazottak meghatottan vettek át."

Sz.H.:Mit jelent ez Önnek, és az Egy-
letnek?

Pogrányi Gyula, Elnök: Nagyon meg-
hatott az elismerés, de ezt nem egyedül
érdemeltem ki. A tagtársak és a családom
támogatása nélkül ez nem ment volna. A
lőterünk eddig is jelentős hírét tovább
öregbítjük ezzel is, reméljük, hogy a fej-
lődésünk töretlen lesz ezután is.

Kitüntetést kapott a Szászvári Lövész Egylet Elnöke

A KEZDETEK

A fedett lőállás változása az idők során

A díjátadás pillanatai

A 2014-ben megrendezett Országos Bajnokságon az
MDLSZ főtitkárával beszélget a pályázataink segítője,

Vidák Krisztina, akinek köszönhetően a lőterünk elnyer-
hette a mai állapotát.
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– ezeken a szigeteken, országokban
járhattunk az idei őszi szezonban a kép-
zeletünk szárnyán, fotók, hangok és szak-
értőnk segítségével.

A nevek szerintem legtöbbünknek
csak az iskolai tanulmányokból derenge-
nek, no meg néha a médiából, ha éppen
történik az adott helyen valamilyen ter-
mészeti vagy éppen emberi közreműkö-
désű esemény…

Nekünk, akik részt vettünk ebben az
évben Gruber László előadásain a Szász-
vári Várban, ma már sokkal többet jelen-
tenek a szavak a puszta tulajdonnévnél:
tartalommal töltődtek fel, ismeretanyag,
sőt, hangulatok, érzelmek is kapcsolód-
nak hozzá. Nem az a lényeg egyik eset-
ben sem, hogy a számunkra sokszor ki-
mondhatatlan és általában megjegyezhe-
tetlen /minden tiszteletem a mai diákoké
ezek megjegyzéséért!/ földrajzi neveket
tartsuk meg emlékezetünkben, hanem az,
hogy eszünkbe jussanak a csodálatos
vallási emlékhelyek és ünnepek, az éppen
turistákra szakosodott, vagy csak a csa-
ládjuk körébe idegent is szívesen látó
helybeliek arca, színes kavalkádként kö-
röttük hullámzó viselete, a különleges,
időnként színpompás, máskor csak kóró-
szerű növényekkel, furcsa képződmé-
nyekkel teli táj, a hegyek-völgyek szikla-
felületei, amelyek néhol csak a szürke-
barna árnyalataiban játszanak, de néha
felvillan a vörös, vagy éppen az élénk-
zöld, mindehhez az ég kékje és fehérje, a
különleges állatok a majmocskáktól az
emberre is veszélyes hatalmasságokig.
Aztán az ételek: a bálnasteak-től a
fehérjedús rovarokig, fura gyümölcsöktől
a helyi szeszesitalokig – érdekesebbnél
érdekesebb dolgok voltak ezek is.

…no és a hangok: néha a vízesések
több száz méterről is hallható robaja,
máskor egy egyházi ünnepen a különös
hangszerekkel előadott, néha órákon át
szóló, a mi fülünknek kissé idegen, mégis

feledhetetlen zene, az embe-
rek hangja, nevetése, aho-
gyan próbálják a számukra
teljesen idegen nyelven pró-
bálni a „kulcsszavakat” ,
vagy éppen a gejzírek
puffogó gömbjei …
Feledhetetlen – talán ez az a
szó, amivel össze lehet fog-
lalni mindazt, amit láttunk,
hallottunk.
Ismételten csak a köszöne-
tünket tudjuk kifejezni Gru-
ber László tanár úrnak, aki
lehetővé tette számunkra

ezeknek a csodáknak a megismerését.
Már a második szezonban számíthattunk
rá ezeken az „ismeretterjesztő előadáso-

kon”, amiket olyan hévvel, olyan közvet-
lenséggel adott elő számunkra, hogy pl.
az utolsó előadáson /Izland/ több mint
100-an hallgattuk őt két órán keresztül, de
biztos vagyok benne, hogy senki nem
unatkozott!

November 27-én az idei utolsó elő-
adás Üzbegisztánról fog szólni, ahová
Vámbéry Ármin nyomában jutottak el az
utazók.

A végére pedig egy jó hír: jövőre ismét
három előadás megtartására kértük fel
Tanár urat, erre pályázik – többek között
– a Szászvári Nőegylet.

Hívunk, várunk mindenkit szeretettel
ezekre a programokra, érdemes eljönni!

Havasiné Szokoly Zsuzsa

BALI, JÁVA, CELEBESZ, IZLAND



Szászvári Hírek 2019. november

14 www.szaszvar.hu

Házi és gyermekorvosi
ügyelet UNIMEDKER Kft.

Tel. : 72/481-510
7300 Komló

Kossuth Lajos u. 103.

Munkanapokon összevont
ügyelet (hétfőtől, péntekig)
du. 15:00- reggel 7:00-ig,

hétvégén és munkaszüneti
napokon külön gyermekor-
vosi ügyelet is, 0-24 óráig.

Halloween 2019
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