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Megkérdeztük VíghTardi Valériát, Szászvár
nagyközség jegyzőjét az
elképzeléseiről
Szászvári Hírek: - Üdvözöljük Szászvár lakossága nevében! Néhány szóban
kérjük, mutatkozzon be, miért jelentkezett a meghirdetett állásra, mi az elképzelése az elnyert munkaköréről?
Vigh-Tardi Valéria jegyző: - Köszönöm a lehetőséget, hogy néhány szóban
beszélhetek az elképzeléseimről. De
előtte: hogy miért jelentkeztem? Csikóstőttősi lakos vagyok, ami igazán nincs
messze Szászvártól. Bár az elmúlt években több helyen dolgoztam, jártambankeltemben többször utaztam át a településen, és mindig is szimpatikus hely volt
számomra. Amíg a bánya működött, a
mi településünkről is jártak ide dolgozni,
de ez elmúlt, viszont azóta is látszik a
fejlődés a településen. A Mecsek, a vidék gyönyörű, de mégsem ez hozott ide.
A férjem korábban külföldön dolgozott,
én pedig Csikóstőttősön, Aparhanton,
Veszprém megyében, majd legutóbb
Zalalövőn dolgoztam. Mostanában viszont, hogy a férjem már itthon dolgozik, mindenképpen közelebb akartam

kerülni az otthonunkhoz. Ezért jelentkeztem.
A felsorolt munkahelyeimen végigjártam a ranglétrát az ügyintézőtől a városi jegyzőig. Folyamatosan képeztem
magam, három szakirányú diplomát szereztem, amelyek közül a legbüszkébb a
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karon szerzett kodifikátor
végzettségemre vagyok.
A hosszú évek alatt, amit a szakmámban eltöltöttem kialakult az az elképzelés, hitvallás, ahogy én látom, miképpen tud jól működni egy közös hivatal. Elsődleges feladatnak tartom azt,
hogy minden dolgozónk tisztában legyen
a feladat-felelősség-hatáskör kérdéseivel.
Ennek érdekében át fogom dolgozni a
Szervezeti és Működési Szabályzatot.
Tervszerűséget, szabálykövetést és pontosságot várok el a munkatársaimtól.
Másrészt mindenkinek úgy kell dolgoznia, hogy tisztában legyen azzal, hogy a
lakosságért, a településért dolgozunk.
Amikor megkezdtem a munkámat, áttekintve a helyzetet, ezekhez az elvekhez
képest sok változtatni valót találtam. Van
mit tenni. De a múlt megítélése nem az
én feladatom.
Fontosnak tartom hangsúlyozni,
hogy a munkatársak csak akkor tudnak
minőségi munkát végezni, ha az ügyfélfogadási időket betartjuk. Nem lehet percenként félretenni a folyó ügyet, mert
ügyfél érkezett a gondjával. Ezért kérem
a lakosságot, hogy igyekezzenek a megadott időben felkeresni a munkatársakat,
mert abban az időben csak az ő gondjukkal foglalkozunk. Természetesen lehetnek sürgős, rendkívüli esetek, ezeket is
segítünk megoldani.
Célom, hogy a Szászvári Közös Hivatalban folyó tevékenység hatékony,
időszerű, törvényes és eredményes legyen. Ehhez kérem mindenki segítségét
és támogatását!
Sz.H.: - Köszönjük! Sok sikert!
T.V.V.: - Köszönöm.
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Különféle okok miatt a Polgármesteri Hivatalban több poszton is változások
történtek. A régi arcokat már megszokta
a nagyközség lakossága, az újakkal most
ismerkedünk.
A munkaügyi teendőket, a törzskönyvi nyilvántartást, és a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos ügyek intézését
Sebők Szilvia végzi november óta. Hozzánk a Tolna megyei Kormányhivataltól
érkezett, Államigazgatási Főiskolát végzett.
Löbel Marianna pénzügyi területen
dolgozik. Szászvári lakos, közgazdász.
Jelenleg igazgatási ügyintéző, a szakvizsgája után a pénzügy területén számít rá a
hivatal vezetése.
Gabb-Sípos Anita pályázati referens,
végzettsége gazdasági informatikus. Pár
hete a Középületekért Közhasznú Közalapítvány kurátora. Korábban a Szekszárdi Polgármesteri Hivatalban dolgozott, pályázatokat is írt, és a szekszard.hu
felület kezelője volt.

Anyakönyvi hírek
2019.11.01 – 2020.01.31.
SZÜLETÉS
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BUZAN ANNA LILIEN
GÁSPÁR BOTOND
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Kohán Timea + Bakó György
Szalai Zsuzsanna + Wágner Zsolt
Braun Bernadett + Sznopek Zsolt
Széles Alexandra + Wurst Zoltán
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MIN DOLGOZIK A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG?
A választások után a rend szerint újjáalakulnak az Önkormányzat Bizottságai. Október óta a Pénzügyi Bizottságot Juhász Attila
vezeti, a tagjai: Bányai Barna és Havasiné
Szokoly Zsuzsanna.
Az előző Testületi ülés óta 3 munkamegbeszélést tartottunk. Mivel korábban már
áttekintettük az előző Testülettől örökölt
állapotokat, megérett az idő arra, hogy az
aktuális éves költségvetést elkészítsük. Ezt
korábban a pénzügyi csoport szokta elkészíteni (és valószínűleg jövőre már újra ők
fogják), de most kíváncsiak voltunk az elmúlt év ismeretében, és a megváltozott ez
évi rendeletek tükrében, mit ígér ez az év.
Mire ad lehetőséget?
A témák közül vegyük elsőre a normatívák közül az étkeztetésit (iskolai-óvodaibölcsődei és szociális étkeztetés központi
finanszírozása). Ez idén 20 millió Ft-tal
több lesz, mint jövőre, de ez nem jelent
plusz forrást, mert ezt az étkeztetésre kell
fordítani. Most is látszik, hogy a Főtér Kávézó mit termelt, amikor működött. Sajnos
a felújítása egyelőre késik, így még nem tud
visszailleszkedni az étkeztetésbe és rendezvény szervezésbe.
Másodszorra vegyük a közmunkát. A
közmunka program nehézsége az, hogy
tavalytól 20% saját részt kell az állami finanszírozás mellé tenni, ám anyagbeszerzésre el lehet költeni. Ezt az összeget most
kell a tavalyi felhasználás után egy összegben kifizetnünk, jobb lett volna, ha ez havonként megtörtént volna korábban. Továbbra is javasoljuk, ettől eltekintve, a
programban való részvételt. Feladat van
bőven, közmunkás felvételére lenne lehetőség, majd kiderül, hányan jelentkeznek. Az
évszaknak megfelelő tevékenységek végzése zajlik.
Harmadszorra: megkaptuk a Takarékszövetkezettől a folyószámla hitel emelt keretét. Így már 30 millió a keretünk, ellentétben a korábbi hússzal, így nagyobb a mozgásterünk. E hitel új fedezete a Bölcsőde
lett. Többlet forrást nem jelent, mivel év
végén mindig újra vissza kell tölteni a teljes
összeget, de a napi mozgásteret jelentősen
növelte.
Szászvár mindig is forráshiányos település volt, ezt mind tudjuk. Forrásbevonás
szándékával ingatlan értékesítést javaslunk,
a szociális bérlakásainkat szeretnénk értékesíteni. Ezen kívül a Bánya épületére is
komoly érdeklődő van, de erre pályázatot
kell kiírni. A bánya ingatlan értékesítési
lehetőségét már fontolóra vettük, az állagmegóvás és az értékesítési lehetőségek mérlegelése még folyamatban van.
Hírek szerint a Bölcsődével kapcsolatos
hitel összege csökkenhet. A tavaly megígért
30 millió Ft-os konszolidációs összegre
kaptunk ígéretet, hamarosan utalhatja az
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Államkincstár. Ezt több módon használhatjuk fel, vagy a hitel futamidejét csökkentjük, vagy a havonta fizetendő törlesztést.
Döntést még nem hozott a Testület, de mindenképpen nagy segítség. Ezzel az összeggel a korábbi elemzéseinkben összegzett
hitel terhek értelemszerűen csökkennek.
Az óvoda esetében felmerült, hogy teljesen a Német Önkormányzat kezelésébe
kerülne, ami több szempontból előnyösebb
finanszírozást jelentene. Ennek a döntésnek
a meghozatalát egy évvel elhalasztotta a
Testület, részletesen át kell tekinteni a döntés következményeit.
Összességében elmondhatom, hogy a
költségvetési tervet elkészítettük. Nem lesz
sétagalopp, de teljesíthető. De azt is megfogalmaztuk, hogy minimum negyedévente
össze kell ülni, és áttekinteni a trendek alakulását, és ha szükséges módosítani kell,
beavatkozni a folyamatokba. Így remélhetőleg időben tudjuk felhívni a testület figyelmét a szükséges teendőkre.
Juhász Attila

AKTUÁLIS KÉRDÉSEK
Szászvári Hírek: - Úgy tudjuk, hogy a
Polgárőrség segítségével jó minőségű kamera lesz a Május 1 téren. Igaz a hír? Kérdezzük Réder Péter Alpolgármester Urat.
Réder Péter alpolgármester: - A korábbi
lapszámban és a közösségi csatornákon is
közzé tettük, hogy a Polgárőrségünk kitüntető címet és pénzjutalmat is átvehetett az
Országos Rendőr-főkapitányságon tavaly
év végén. Tagságunk úgy döntött, hogy a
jutalmul kapott 100 000 Ft-ot kiegészítjük
azért, hogy a kor követelményeinek megfelelő minőségű köztéri kamerát vásároljunk.
A kamerát az Önkormányzatnak kínáljuk
fel használatra (mivel a Polgárőrség nem
végezhet megfigyelést). A kamera a Főteret
figyeli majd, és rögzíti a felvételt. Képességeiről csak annyit, hogy nappal 80 méterig
akár arcfelismerésre is képes, ugyanezt éjjel
is tudja 60 méterig. Remélhetőleg bűnmegelőző szerepe lesz a legforgalmasabb közterületünkön.
Sz.H. :- Sokan kíváncsiak, van-e előre
lépés, mi történik a háttérben a Főtér Kávézó és Étteremmel kapcsolatban?
R.P. :- A Faluházzal kapcsolatban mindenki joggal tart igényt az információkra.
Noha úgy nézhet ki, hogy semmi nem történik, azért ez nincs így. Elkészült a tűzvizsgálati jelentés, amely megítélésünk szerint
nem tárt fel olyan okot, amely a biztosítási
kártérítést kizárná. A Biztosítóhoz eljuttattuk a kért iratokat, várunk az ő kárszakértőjük eljárására, és a biztosítási kárösszeg
megállapítására.
Tervezési folyamat indult be az újjáépítésre vonatkozóan. Néhány ponton változ-
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tatni szeretnénk, ha már így alakult. Megszüntetnénk minden speciális tetőfedéssel
járó részt az épületen (korábbi bádogozott
rész az udvar felőli részen, a bejárat feletti
rész). Mindenhol cserépfedés lesz. Szeretnénk a panziót kibővíteni úgy, hogy az eddig funkció nélküli nyugati részen elhelyezkedő két helyiségből is szállást alakítunk ki,
mivel korábban előfordult kapacitás hiány,
növelnénk ezzel a férőhelyek számát.
Sz.H. :- Az időjárás a közelmúltban igen
sokat tett azért, hogy nőhessen a kár. Szélvihar napokon át, özönvízszerű esőzés. Milyen az épület állaga?
R.P. : - Folyamatosan karban tartjuk,
amennyire lehet, a jelenlegi állapotokat. A
fóliát megtépi a szél, újra rögzítjük, ha új
leázás keletkezik, meggátoljuk a további
károkat. Gondoltunk ideiglenes áltetőre is,
de az jelentős összegbe kerülne, levettük a
napirendről. A jobb állapotok a konyhai
részen vannak, a lépcsőház részén több
leázás is van.
Sz.H. : - Milyen esélyek vannak a helyreállítás finanszírozására?
R.P. : - A decemberben benyújtott vis
maior pályázatot elutasították, hiszen a kár
nem sorolható be vis maior problémaként.
De beadtunk egy 60 milliós pótlólagos forrásra igényt, Pogácsás Tibor önkormányzati
államtitkár számára, ez bíztató, amint lesz
rá keret, ebből lehet valami. A lakosság
példásan a támogatási felhívásunk mellé
állt, és mi minden egyes forintért kifejezetten hálásak vagyunk. Jelenleg 1.3 millió Ft
körül tartanak a felajánlások, ezt én jónak
tartom. Több cég is vár a konkrét tervekre,
segíteni akarnak, egyelőre a jelenlegi helyzetben még nem tudnak. Két kamionnyi
építőanyagot kaptunk a Laurus Alapítvány
segítségével Németországból, de természetesen a helyreállításhoz az alapot a biztosítási kártérítés jelentheti.
Sz.H. : - Hogy bírja a fokozott igénybe
vételt a Bölcsőde konyhája?
R.P.: - Nem könnyen, de ellátjuk a feladatokat. Néhány éttermi és konyhai dolgozónk sajnos nem tudta vállalni a megváltozott körülményeket, de a csapat zöme
együtt van. A szociális és közétkeztetést, a
kiszállítást is végezzük. Nagyon hiányzik a
gazdálkodáshoz a Főtér Kávézó és Étterem
bevétele, a rendezvények, az a’la cart étkeztetés, azon dolgozunk, hogy a konyha minél
előbb üzemelni tudjon.
Sz.H.: - Közeledik a tavasz, legalábbis az
időjárás a tavaszias arcát mutatja. Milyen
munkák lesznek a közeljövőben?
R.P.: - A Magyar Falu Programban elnyert járda kivitelezést fogjuk majd megkezdeni, a Jókai utcai horgost tesszük rendbe, az általános iskola zöldterületét növeljük majd a Bányász tér felé, és az Óvoda
kerítése, ezek lesznek a nagyobb projektek
a közeljövőben.
Sz.H.: - Köszönjük az interjút!
R.P. : - Köszönöm a lehetőséget.
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Versenyeredmények novembertől februárig
„Út a csúcsra”
Iskolánk tanulói 2019. november 27-én Bonyhádon jártak, ahol
részt vettek az „Út a csúcsra” tehetségkutató atlétika versenyen.
Diákjaink 7 iskola tanulóival versengve a következő eredményeket érték el:
Berki Botond - medicinlabda hajítás
I. helyezés
Rapcsák Csenge - medicinlabda hajítás
I. helyezés
Szabó Zsófia - magasugrás
III. helyezés
Menyes Vilmos - 1000 méteres síkfutás I. helyezés
- 60 m-es síkfutás
IV. helyezés
Klemm Ádám - medicinlabda hajítás
II. helyezés
Kiss Márton - medicinlabda hajítás
III. helyezés
A tanulók testnevelő tanárai: Szpatár Istvánné és Csernyik Máté.
2019. november - Az OMME Komlói Helyi Szervezete által kiírt
“Legyen Önnek is minden nap mézes nap” című gyermekrajz
pályázat eredményhirdetésén iskolánk tanulói a következő eredményeket érték el:
Lakatos Fanni
(3.a) I. helyezést ért el.
A következő tanulók emléklapot és mézet vihettek haza jutalomként:
Ládás Maja
2.a
Rausch Kamilla 5.b
Gelányi Dorka
2.a
Bakó Leonetta
5.b
Banai Szabina
3.b
Somogyi Vivien 5.b
Somogyi Evelin 3.b
Illés Laura
6.a
Szabó Bernadett 3.b
Dunai Réka
6.a
Orsós Alexandra 4.a
Perényi Nikolett 7.a
Ujvári Kiara
4.a
Bakó Luca
7.b
Berki Botond
5.b
Dobos Dorina
8.a
Rapcsák Csenge 5.b
Kiss Márton
8.a
A tanulókat tanító nénik és Trinklné Molnár Ida rajztanár segítették.

Grimm verseny
Az idei tanévben is megrendezésre került - 2019. november 18-án
- a Megyei német Grimm mesemondó verseny a Lenau Ház szervezésében. A vetélkedőt a Szliven Rendezvényközpontban tartották ötödikes és hatodikos korcsoportoknak. Minden csapatban 4
tanuló vehetett részt. Az ötödikeseknél 12 csapat szerepelt, míg a
hatodikosoknál 19 csapat.
Iskolánkból az ötödikes korosztályból Szabó Zsófia, Szontág Virág, Genczler Dalma és Rausch Kamilla vettek részt. Ők első helyezettek lettek.
A hatodikosok az ötödik helyen végeztek. A csapat tagjai Illés
Laura, Dunai Réka, Kővári Kata és Juhász Iván voltak.
Összesen 9 feladatot kellett megoldani. Voltak ügyességi feladatok és a szellemi feladatok között is volt olyan, ami igényelte a
mesék pontos ismeretét.
A csapatokat Bede Csabáné és Radics Beáta szaktanárok készítették föl.

Az I. félév értékelése
2020. január 24-én véget ért az I. félév, s a következő diákok
vihettek haza csupa ötös félévi értesítőt:
Rózsár Réka (4/A)
Csobot Vivien (3/A)
Berki Botond (5/B)
Dicső Dóra (3/A)
Genczler Dalma (5/B)
Juhász Gergely Koppány (3/A)
Szabó Zsófia (5/B)
Krájer Balázs (3/A)
Dunai Réka (6/A)
Banai Szabina (3/B)
Kővári Kata (6/A)
Dobó Bence (3/B)
Sebestyén Bence (6/A)
Gebhardt Ábel (3/B)
Szalai Jázmin Aisa (6/A)
Szabó Bernadett (3/B)
Bakó Luca (7/B)
Bakó Ádám (4/A)
Gebhardt Gergő (8/A)
Maurszki Jázmin (4/A)
Sajnos 25 tanuló 56 tantárgyból nem tudta teljesíteni a követelményeket, nekik a II. félévben lesz lehetőségük a javításra.

A közeljövő programjai - rendezvényei iskolánkban:
- A korábbi évek hagyományainak megfelelően alsó tagozaton az
első 2 órában, felső tagozaton az 1-3. órákon ülhetnek be az osztálytermekbe a szülők, nagyszülők, és megnézhetik, hogy iskolánkban hogyan folyik a nevelés-oktatás.
- Pénz7: 2020. március 2-6.
- Egészségnevelési nap: március 7. (szombat)
- Bemutatóóra a leendő elsősöknek: 2020. március 28. (szombat)
- Föld napja projekt: 2020. április 22. (szerda)
- Kiss György-nap: április 29. (szerda)
összeállította:

Maglódiné Horváth Ildikó
Igazgatóhelyettes

Új hangszereket nyert a fúvószenekar
A
Mecsek-VölgységHegyhát
Egyesület
leader térségek közötti
együttműködések pályázatának
segítségével
„Nemzetközi Együttműködés Erdélyben” címmel több térségbeli fúvószenekar nyert hangszert. A szászvári zenekaron kívül a mázai, a
mágocsi és a sásdi is új hangszerekhez jutott.
A Szászvári fúvószenekar egy tenorkürtöt (550 000 Ft), és egy
F-tubát kapott (1 100 000 Ft).
Jó hír, hogy a Szászvári Ifjúsági Egyesület
táncruhái, amelyek elégtek a Faluház-tűzben,
szintén ebből a pályázati
forrásból lesznek pótolva.
Gratulálunk a pályázat
íróknak és a nyerteseknek
is!

Gratulálunk a versenyzőknek és az őket felkészítő nevelőknek.
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KENYAI KOBRA
Orsós Feri joggal mondhatja, „benne
voltam a tv-ben”. Felkapta ugyanis a
hírnév Orsós Ferenc szászvári lakost.
Mi, akik itt lakunk, régóta ismerjük az ő
dolgait, tudjuk, hogy rengeteget sportol,
fut, edzést tart, szerepel.
Az országos média érzékelési küszöbét valamiért most érte el az az
„érdekesség”, hogy van itt egy vidéki
gyerek, aki roma, és mégis fut. Mert
ugye az igaz, hogy nem sok roma származású futót, egyáltalán sportolót ( kivéve talán az ökölvívást), lehet látni a képernyőn, versenyeken.
Annak is teret adtak, hogy Ferit sokan támogatják a faluban, akár nevezési
díj, vagy utazás kérdésében. Aki itt helyben eddig erről nem tudott, most itt a
lehetőség, lehet támogatni Kenyai Kobrát. Mert ezt a nevet adja meg Feri már
jó néhány éve a nevezésekkor. Egyik
társa elnevezte, és azóta sokan csak ezen
a néven ismerik. Ahogy meséli, a versenyeken sokan már ezen a néven szólítják, még ismeretlenek is.
Büszkék lehetünk falubelinkre, mert
saját erejéből teszi a dolgát, munka mellett (közfoglalkoztatott) szakít időt
edzésre, hétvégenként több versenyen is
indul.
Célokat tűz maga elé, és addig küzd,
amíg el nem éri. Gyerekkori vágyait
követve jutott el Párizsba, ott futott
maratont. Láttuk a tévékben szerepelni,
délután meg már a szomszéd háznál fát
hasogatott, mert élni kell valamiből.
Nem akar másnak látszani, mint ami.
Példaértékű, tiszteletet érdemel.
Szokoly Károly
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ÖTPRÓBÁS BARÁTSÁG!

A Szászvári Mocorgók immár harmadik éve dolgozik együtt az Ötpróba csapatával.
Az Ötpróba Magyarország egyik legnagyobb, közel 25 000 tagot számláló
szabadidősport-közössége, amely a legszínvonalasabb hazai sportprogramokra
kalauzol el. Ezen programokon a sportolóknak lehetőségük van pontokat gyűjteni, melyeket beválthatnak Adidas sportfelszerelésekre, de a szerencsésebbek
akár a tokiói olimpiára is eljuthatnak, ha
sok pontot szereznek. Ehhez az országos
csapathoz csatlakoztak a Szászvári Mocorgók is 2017-ben.
A szervező egyesületek, cégek minden
év elején ünnepélyes évnyitó keretében
vehetik át elismerő okleveleiket és érmeiket a Parlament egyik legimpozánsabb
termében, a Felső-ház teremben. Ezt követően álló fogadáson vendégelnek meg
minden meghívottat, ahol lehetőség van
olimpikonokkal, államtitkárokkal beszél-
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getni és közös képek is készülhetnek.
A közös munka folytatódik, idén az
"Érd utol a szökőévet" jótékonysági mocorgáson, a Kiss György emléktúrán és a
Csongor Győző emlékversenyen szerezhetnek Ötróba pontokat a rendezvényeinkre ellátogató aktív sportolók.
A képeken:
A 2018-as munkánkért járó oklevél és
üveg plakett a sikeres együttműködés
jutalmaként, ezt 2019-ben vettük át.
Kiss Gergely háromszoros olimpiai
bajnok vízilabdázó és Storcz Botond háromszoros olimpiai bajnok kajakos közé
szorultunk Attilával. (2019-ben)
A 2020-as évnyitó gálán az Ötpróba
igazgatójával, Szemán Róberttel, Dr.
Szabó Tünde sportért felelős államtitkár
asszonnyal és Révész Máriusz országgyűlési képviselővel készült a közös kép.
Hang Csaba
a Szászvári Mocorgók elnöke
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Tisztelt Olvasók!
Újságunkban szerepeltetünk olyan
plakátokat, amelyek már megvalósult eseményeket
hirdetnek. A negyedévente megjelenő újságunk készítésekor ugyanis
előfordul,
hogy
nem minden, jövőben előforduló eseményről
kapunk
információt lapzárta előtt. Ezekről
utólag, a plakáttal
adunk némi hírt.
Szászvári Hírek

FARSANG - KÉPRIPORT
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Adventi vásár - képriport

MEGJELENT!
Nagy Ildikó
és
Szokoly Károly
Szászvári Kiss György szobrászművész
életműve című könyve.
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Az elmúlt másfél év, és az idei tervek a Plébánián
Szászvári Hírek: Tetszik emlékezni
Zsolt atya, hogy amikor megkezdte helyi
működését, az Önt bemutató interjú során
mondtam, hogy számomra az ideális kép
az, hogy a fekete reverendás pap a Főtéren sétál, és odamennek hozzá a helyiek,
üdvözlik, megszólítják, tisztelettel körülzsongják, tanácsot kérnek tőle, majd útjára engedik. Mi a hétköznapi valóság?
Vida Zsolt plébániai kormányzó: Hát
a fekete reverenda biztos nem, de jártamban keltemben megszólítanak az emberek, úgy érzem befogadtak, elfogadtak.
Nekem közvetlen a természetem, és ezt
néha félreértik egyesek, de szerencsére
ők kevesen vannak. Szívesen beszélgetek
az emberekkel, megszólítanak.
Amúgy otthon érzem magam, nagyon
tetszik minden. A táj, a környezet, az
emberek. A munkaköröm sokkal-sokkal
több terhet jelent, mint gondoltam volna,
hiszen már tíz település tartozik hozzám,
de ez nem panasz, csak a feladat nagysága, ami sok erőt és hitet kíván. Hitemet
erősíti, hogy összetartó csapat alakult ki
körülöttem, sokan aktívan segítenek minden feladatban, rendezvényen.
Azt természetesnek tartom, hogy
eleinte tömve voltak a padsorok a miséken, és ez mára kicsit csökkent. Elkoptak
a "csak kíváncsiskodók", ám az állandó
jelenlét a miséken növekedett. Örvendetes a fiatalok növekvő száma, ami a ministránsok számában is megmutatkozik.
Sokat köszönhetek Fábián Krisztinának
aki, mint főministráns remekül fogja öszsze ezt a csapatot. Életvitelem mellett
igyekszem időt szakítani némi mozgásra
is, ami annyit jelent, hogy intenzíven
sétálok a nagyközség utcáin. Eleinte furcsállották, de mára már ez se újdonság.
Sz. H.: Beszélgetésünk során elmondta, hogy közösségteremtő, megtartó céllal
komoly munkába fognak idén a Plébánia
szervezésében.
V.Zs.: Szigetvári Zsuzsanna programszervező munkatársammal arra készülünk, hogy az előző évekhez képest
sok olyan új kezdeményezést indítsunk,
amelyek fokozzák a közösség megtartó
erejét a közös élmények megélésével.
Mind a 10 községben, amelyek hozzám
tartoznak, kérjük a hívőket és a világiakat
is, hogy vegyenek részt, élvezzék a kulturális kincseket, érdekességeket, amit idehozunk számukra. Az a cél, hogy vidéken
is jól érezzék magukat az emberek.
Lesz egy előadás sorozat a szászvári
Katolikus Klub keretein belül, kilenc
alkalommal, havonként. Az előadók nem
feltétlenül hitéleti személyiségek, hanem

sokkal inkább olyan szakemberek, akik
az adott szakterületen jártasak, segítséget,
tanácsot tudnak adni az érdeklődőknek. A
Házasság hete keretében dr. Balikó Eszter fog előadást tartani "Hallgassak vagy
mondjam?" címmel. Későbbiekben itt
lesz még dr. Csókay András idegsebész
professzor, dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, Pécsi Rita nevelés
kutató, aki az érzelmi intelligencia fejlődéséről, dr. Mihalec Gábor nemzetközi
előadó és tréner, pár és családterapeuta a
"Kiégés a házasságban" címmel fog előadást tartani. Nagyböjtben dr. Gürtler
Katalin bibliai régész és Frend László
lelkész pedig Krisztus halálának történeti
és régészeti nyomairól fognak előadást
tartani. Mind olyan téma, ami sokakat
érint, ezért gondoltuk, érdekli majd a
helyieket. Minden előadás ingyenes, és az
érdeklődéstől függően a helyszín lehet a
templom, a Vár nagyterme vagy a Közösségi Ház.
Folytatjuk a 2018-ban elkezdett
templomi koncert sorozatunkat is. Nagyböjtkor, áprilisban jön a Szent Efrém
férfikar, a Szászvári Adventi Hetek keretében négy szombat estén lesznek koncertek, szeretet-vendégség, és lehetőség találkozni a fellépőkkel. Fellép majd László Attila énekes, a ”Csillag Születik” műsor első győztese, a Siklósi Dolce Hegedű
Egyesület, Kéméndi Tamás harmonika
művész, majd a Pécsi Székesegyház Mozart Kórusa, szimfonikusokkal.
Nyáron lesz Missziós-Családi Nap
főzőversennyel, rétes verseny és bemutató, koncertek, játékok. Erről részleteket
majd később tesszük közzé. Júniusban
hittan tábort tartunk az Izményi erdei
iskolában, ez mindig nagyon sikeres és
népszerű program.
Tavasszal és ősszel zarándoklatokat
szervezünk mind a felnőtteknek, mind a
hittanra járó gyermekeknek. Ezen zarándoklatok célja elsősorban lelki töltődés,
valami érdekes, értékes vidék vagy hely
megtekintése, megismerése.
A fenti programokon kívül az épített
környezetünkben is szeretnénk változásokat elérni. A régi plébániára nyert pályázati pénzekből közösségi és zarándok
házat szeretnénk kialakítani.
Jelen vagyunk a közösségi oldalakon,
a részletekről ott, a hirdető táblákon is
tájékozódhatnak az érdeklődők.
Mindenkit szeretettel várunk programjainkon.
Sz.H.: Köszönjük az interjút.
V.Zs.: Köszönöm a lehetőséget.

BÖJT A TESTNEK
ÉS A LÉLEKNEK
Farsang a vízkereszt napjától hamvazószerdáig terjedő időszak. A kezdete pontosan meghatározható, január
hatodikával indul, a vége a nagyböjt
első napjától függően változik. A farsang lehetőséget adott a szórakozásra.
Nem csak a fiatalok használták ki a
farsang felszabadultabbá vált légkörét,
hanem a felnőttek is. Hamvazószerdával kezdődik és húsvét vasárnapjáig tart
a negyven napos nagyböjt. Lelki tartalma lassan feledésbe merül. Pedig a böjtölés szólhat többről, mint a test tisztítókúrájáról. A hamvazószerdán kezdődött nagyböjt a testet és a szellemet is
felfrissíti. A test a lélek temploma, tartja a keresztény hagyomány, amely a
testet és lelket egyetlen egységnek tekinti. Az egészség és a belső tisztaság
tehát szorosan összefügg.
A nagyböjt negyven napja alatt a
feltámadás ünnepére, a húsvétra készülünk fel külső-belső megtisztulással.
Ezt fejezik ki a régi böjtölési szokások,
amelyek eredete a zsidó vallásig nyúlik
vissza. A negyven napos böjt egyébként
a IV. századtól fokozatosan alakult ki
és 1091-ben Orbán pápa iktatta törvénybe. A magyar vidéken még a 19.
században is elmosták a zsíros edényeket hamvazószerdán és csak húsvétkor
vették elő őket. Húst és zsíros ételt nem
ettek, külön edényben olajjal vagy vajjal főztek. Böjti étel volt a korpából
készült savanyú leves.
A lányok és a menyecskék egyszerűbb sötétebb ruhát hordtak. Egyes családokban tilos volt a dalolás, a fütyülés,
a tánc, a muzsikaszó. Abból jócskán
kivehették részüket a népek a húshagyó
kedden végződő farsangkor. Elérkezett
a befelé fordulás, a lelkiismeret vizsgálat, a bűnbánat, azaz a lelki megtisztulás hetei. Mindennek rendelt ideje volt.
A keresztény gondolatkörben a test
reakciói a lélekre is hatnak. A böjt megakadályozza, hogy eltelítődve elhanyagoljuk a lelkünket. Koplalni azonban
nem kell. Többet ér a mértéktartó étkezési fegyelem, mint a látványos éhezés.
Észre sem vett vagy elfojtott lelki
szükségeleinket intenzívebben éljük át,
szellemünk és lelkünk megtisztul.
Simon István
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XXX. SVÁB BÁL SZÁSZVÁRON
Egy kerekszámú évforduló
mindig okot ad a nagyobb figyelemre, így történt a Szászvári
Német Nemzetiségi Egyesület
szokásos sváb báljával is, mely
ebben az évben február 8-án 30.
alkalommal került megrendezésre.
Az egyesület szerette volna
emlékezetessé tenni és méltó
módon megünnepelni ezt az eseményt. A szervezés már egy
évvel korábban kezdetét vette. A
megfelelő zenekar kiválasztásával a fellépők meghívásával, a
dekorációs design megálmodásával egy
összeszokott team foglalkozott. Egy maradandó emlék létrehozása is szóba került, mely egy kiadvány formájában valósult meg. Ebben az elmúlt 30 év történései elevenednek meg, kronológiai sorrendben, leírásokkal, fotókkal, a vezetőség alakulásával és a pillanatnyi tagnévsorral. Az emlékkönyvet a bálon mutattuk be, melyből minden érintett kapott

egy-egy példányt. Lehetőség van bárki
számára e könyv megvásárlására is,
melyből a befolyt összeg az egyesület
támogatását szolgálja.
A báli előkészületek legnagyobb
kihívása a terem berendezése, ami jó példája az összefogásnak. Ilyenkor 30-40
önkéntes szorgoskodik minden alkalommal, a már megszokott munkamegosztás
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szerint. Így történt ez most is, csekély öt
órás munkával sikerült az ünnepi alkalomnak megfelelő díszbe öltöztetni a
termet és a nagyszámú érdeklődő számára, az asztalokat, székeket ülésrend szerint elhelyezni.
A rendezvény kulturális műsorral
indult, az érkezőket a Szászvári Fúvószenekar muzsikája fogadta, majd a Mároki
Német Tánccsoport és a Bonyhádi
Kränzlein Tánccsoport mutatták be vidám műsorukat.
A bál díszvendégei voltak
Dr. Őri László, a Baranya
Megyei Közgyűlés elnöke,
valamint Dunai Péter alelnök, akik köszöntötték a
jelenlévőket. A korábban
Szászvár polgármesteri székét betöltő alelnök köszönetét fejezte ki a helyi németségnek a település közösségéért végzett munkájáért és
azért a támogatásért, amelyet a tagságtól kapott. Egyben biztosította az itt élőket arról, hogy új
tisztségében továbbra is szem előtt tartja
Szászvár fejlődését, boldogulását. A jubileumi sváb bál megrendezését a Baranya
Megyei Önkormányzat 100 ezer forinttal támogatta.
Külön köszönet illeti meg Szászvár Nagyközség polgármesterét, Vidák
Krisztinát és a képviselőtestület tagjait,
hogy részvételükkel megtisztelték a jubileumi rendezvényt.
A bálon emléklapok átadására is sor került, melyet az alapító tagok kaptak. Őket név
szerint is meg kell említeni,
hiszen ők azok, akik miatt ez a
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bál hagyománnyá válhatott, bekerülhetett a szászvári értékek közé és általuk válhatott az egyesület
egy példa értékű közösséggé. Róluk van szó:
Katona
Szilveszterné,
Zirkelbach
Jánosné,
Mattenheim Richárdné,
Győriné
Szásznádasi
Gyöngyi, Wáger József,
Gabb József, Mattenheim
Richárd, Fauszt András,
Strung György, Endrődi
Tibor, Vadászi Imre,
Zirkelbach János.
A hangulatról az Unterrock zenekar
gondoskodott, akik csak a tombolasorsolás ideje alatt szüneteltették a zenét, sőt,

jövőre is ők játszanak. A következő dátumot és eseményt mindenki jegyezze fel a
naptárba: 2021 február 13. Sváb Bál
Szászvár
Az egyesület rendszeresen pályázik
működési célú pályázatokra, ebből a
megnyert két legutóbbi:
NEMZ-CISZ-19-0206: 400 000 Ft
NEMZ-CISZ-20-0116: 800 000 Ft

2020. március

Szászvári Hírek

Mozgáskorlátozottak Szászvári Csoportja

A Mozgáskorlátozottak Dél-BácsKiskun Megye Egyesület, Sümegi Lajosné, Évike meghívására, Baján a Malom
étteremben részt vettünk egy rendezvényen, ahol a veszprémi kerekes székes
tánc után, ami csodálatos volt, mi is egy
kis meglepetés műsorral készültünk: Józsi bá' vidám köszöntője után együtt énekeltünk négyen: Szilvia, Rózsika, Ilona,
Józsi bá`. Nagyon szép, hangulatos est
volt: jól éreztük magunkat. Köszönöm a
részvételt.
Mozgáskorlátozotti vezetőként egy kis
önkéntes munka, Egyházaskozáron az
Általános Iskola 8. osztályban környezetvédelmi tájékoztatót tartottam. Hálásan
köszönöm Weisz Kornélia polgármesterasszonynak és Frucht Renátának a lehetőséget és a kedves fogadtatást.
Mozgáskorlátozottak B.M.E. csoportvezetői megbeszélést tartott 2019.11.27én Pécsett, a központi irodában, ahol öszszegeztük az elmúlt időszak eseményeit,
továbbá a 2020. éves programokat terveztük, továbbá készülődés a december 15-i
rendezvényre. Tartalmas, szép nap volt.
Mozgáskorlátozottak
vezetőjeként:
ismét egy kis önkéntes munka: Kiss
György Á.M.K. Szászvár, 8. osztályban
környezetvédelmi tájékoztatót tartottam.
Hálásan köszönöm Maglódiné Horváth
Ildikó és Katos Sándor intézményvezetőknek a lehetőséget, valamint a tanulóknak az együttműködést és a kedves fogadtatást: jól éreztem magam veletek.
Albert Endre "Együttélés Egyházaskozáron" című könyvének bemutatója vettünk részt Egyházaskozáron, a Civil Közösségek
Házában.
Szép
délután
volt. Szívből gratulálunk.
Mozgáskorlátozott fogadó óra új helyen: Szászvár Várkastély, Konferencia

terem, utána egy kis vezetői megbeszélés
volt. Köszönöm a munkátokat és a barátságotokat: Rózsika & Sárika néni
Elkészültek a mozgáskorlátozotti
2019. éves programok, rendezvények
összegzése: beszámolók, valamint a
2020. éves munkatervek. Szép munka:
nagyon szeretem: miközben dolgozom,
újra átélem az eseményeket.
A Mozgáskorlátozottak B.M.E. év
végi megyei rendezvényén voltunk Pécsváradon, a Művelődési Házban. Köszönjük a meghívást. Nagyon szép délután
volt: mi is egy kis műsorral léptünk fel.
Köszönet a sok szép színvonalas műsorért, amit láttunk és a kedves fogadtatásért. Nagyon jól éreztük magunkat. Hálásan köszönöm az elismerő oklevelet.
Mozgáskorlátozotti vezetői megbeszélést tartottunk 2020.01.15-én, a Szászvári
Várkastély konferencia termében, csodálatos történelmi környezetben: közben
Sárika néni születésnapját ünnepeltük.
Nagyon szép napunk volt: jól éreztük
magunkat. Köszönjük a lehetőséget.
Mozgáskorlátozotti fogadó órát tartottam 2020. januárban és februárban a
Szászvári Várkastély konferencia termében: jól megközelíthető helyen: közel a
buszmegállóhoz. Köszönöm a lehetőséget.
Mozgáskorlátozottak B.M.E. 2020.01.
30-án Pécsett megtartotta első vezetői
összejövetelét, melyen megbeszéltük az
idei év fontos változásait, elosztottuk a
feladatokat és készülünk a választásokra.
Nagyon tartalmas szép nap volt: jó hangulatban.
Sok színes programmal készültünk,
melyről folyamatosan beszámolunk.
Bécziné H. Ilona, mozgáskorlátozott
csoportvezető

www.szaszvar.hu

Szent István
Közösségi Ház
programterve
Március:
03.12. Zeneiskolások Nőnapi koncertje
03.13. Március 15.-ei megemlékezés
03.15. Mesélő Március a Szászvári Várkastélyban
03.21. Borverseny
Április:
04.04. – 04.30. Toma festménykiállítás a
Szászvári Várkastélyban
04.09. Húsvétváró a Szászvári Nőegylettel
04.29. Kiss György Centenáriumi emlékév lezárása a Szászvári Várkastélyban
Május:
05.01. Majális
05.01. – 05.30. Fotókiállítás Walke Márti
és Lippai Szabolcs képeiből a Szászvári
Várkastélyban
05.30. Gyereknap
Az időpontok tájékoztató jellegűek, a
későbbiekben változhatnak.

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 teszszük 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
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Hétköznapok a Bölcsődében - képriport

Házi és gyermekorvosi
ügyelet UNIMEDKER Kft.
Tel. : 72/481-510
7300 Komló
Kossuth Lajos u. 103.

Impresszum
Kiadja: Szászvár Nagyközség Önkormányzata
Cím: Szászvár, Május 1. tér. 1.
Felelős kiadó: Vidák Krisztina polgármester
Szerkesztő: Szokoly Károly, Holler Krisztián
Lapzárta: 2020.02.21. Nyomdai munkálatok:

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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