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Szászvári Hírek: Különleges időszakot
élünk át mindannyian, senki sem volt még
olyan helyzetben, amelyet most élünk meg.
Az Operatív Törzs napi tájékoztatóján közvetlenül a lakosságnak mondják el a konkrét teendőket és tiltásokat. Mi dolga marad
a helyi Önkormányzatnak a témában?
Vidák Krisztina polgármester: Nagyon
sok feladata volt az önkormányzatnak,
szinte napról napra történtek a változások,
melyekre azonnal kellett reagálni, akár
késő este, vagy kora reggel is. A központi
rendelkezések végrehajtatása, az azokkal
kapcsolatos teendők a települési önkormányzat feladata. Igyekeztem mindig a
lehető legszélesebb körben tájékoztatni a
lakosságot az aktuális teendőkről, a
facebook-on, honlapon keresztül, valamint
a fontosabb információk kihelyezésre kerültek a helyi hirdetőtáblákon is. A testület
tagjaival is folyamatosan egyeztettem,
telefonon, személyesen, vagy Email útján.
Nagy segítséget jelentett, hogy bizonyos
dolgokat a médiából is megtudhattak az
állampolgárok. Településünkön nem okozott különösebb fennakadást a korcsoportok szerint meghatározott bevásárlási korlátozás, a lakosság tudomásul vette ezt. A
helyi boltosokkal többször egyeztettem jó
magam és Alpolgármester úr is. Többen
kerestek meg a lakosság közül telefonon,
az interneten keresztül kérdéseikkel. Büszke voltam és vagyok a szászváriakra, hiszen fegyelmezetten betartották, betartják

az előírt rendelkezéseket.
A mindennapi munkában jelentős változás történt, hiszen a veszélyhelyzet következtében szinte át kellett szervezni mindent. Az óvodai, bölcsődei ellátást, a közétkeztetést, a hivatalban folyó munkát, a fertőtlenítést is meg kellett szervezni, valamint a védőfelszerelések beszerzése is feladat volt. A polgármesteri hivatalban csak
rendkívüli esetben volt ügyfélfogadás, de
telefonon bárki bármikor elért, illetve egy
fő kizárólag a lakosságtól érkező, a veszélyhelyzet miatti telefonokat fogadta. Őt
jellemzően az idősek keresték a bevásárlás
és gyógyszerkiváltás kapcsán. Számos önkéntes segédkezett ebben. Ezúton is köszönet illeti őket! Az ügyintézés, hivatali feladatok, intézmények működtetése, adó,
pénz és munkaügy a normál ütemben működött. Dolgoztak a közmunkások, számukra a fokozott takarítás, fertőtlenítés
jelentett plusz munkát, főleg a köztereken.
Az óvodát és bölcsődét is fertőtlenítették az
ott dolgozók, hogy az intézményekbe viszszatérve a gyerekek tiszta, és rendezett
környezetben vehessék birtokba a bölcsit és
az ovit. Köszönöm munkájukat!
A vírus miatt osztottunk maszkokat a
rászorulóknak és a 65 év feletti lakosoknak,
melyeket szintén önkéntesek készítettek el.
Őket is köszönet illeti!
Kérem ezúttal is a lakosságot, hogy aki
tud olyan lakótársunkról, aki szükséget
szenved a korlátozások miatt, ill. segítségre
szorul, jelezzék felénk, hogy tenni tudjunk
értük.
Sz.H. : Sokan hiányolják továbbra is az
információkat a Faluházról. A látvány nem
változik, de biztasson bennünket, hogy a
háttérben azért haladnak a dolgok.
V.K.: Mi szeretnénk a legjobban, ha látványosan, gyorsan menne a helyreállítás,
sőt az lenne a legjobb természetesen, ha
meg sem történt volna, hiszen nagy veszteség ez mindenkinek, lelkileg és anyagilag
is.
Már korábban megkaptuk a tűzvizsgálói
jelentést, és abban nem volt olyan kijelentés, amely kizárná a biztosítási díj kifizetését, legalábbis a mi értelmezésünk szerint.
Az iratokat megkapta a biztosító is, és azóta náluk pattog a labda, kéréseinkre azóta
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nem sok érdemi választ kaptunk, a munkát
ügyvéd segíti. A biztosítási összeg az elsődleges alapja az újjáépítésnek. De azért,
hogy jó hírt is mondjak, elkészült a látványterv, valamint az építési engedélyezési tervdokumentáció, ami szükséges az
újjáépítéshez, hiszen kiderült az is, hogy
statikai probléma merült fel, mely miatt
falbontás is szükséges, sajnos. Emiatt
szükséges a komplex tervdokumentáció
(ennek ára, több millió forint) és az építési
hatóság engedélye is. A tetőt nem lehetett
„csak úgy” visszarakni, mint ahogy ezt
sokan gondolják, előbb alapos tervezés,
utána járás, egyeztetés szükséges, a megfelelő szakemberekkel, ahhoz, hogy az
épület biztonságosan helyreállítható legyen. Május 22-én kerül benyújtásra egy
pályázat, mely közösségi terek helyreállítására szolgál, itt a pályázható összeg 30
millió forint, mely nem túl sok, de azért
sok mindenre elég lehet. A tervek remélem mindenkinek tetszeni fognak, az átalakítást, a praktikum miatt volt szükséges.
Sz.H.: Hogyan érinti a község anyagi
helyzetét, hogy a hírek szerint hozzá kell
járulni a vírushelyzet miatti gazdasági
recesszió hatásainak csökkentéséhez az
Önkormányzatoknak is?
V.K.: Ez nem volt kérdés, az éves gépjárműadónk 6 millió forint, ennek a felét
április 17-én el is kellett utalnunk. A kötelezettségnek határidőben eleget tudtunk
tenni. Ez komoly fennakadást jelent a költségvetés végrehajtásában. A testületi tagokkal össze is ültünk és átterveztük az
éves kiadásokat és bevételeket. A szűk
költségvetés még szűkebb lett. Az összeg
nem tűnhet túl soknak egy önkormányzat
esetében, de amikor jelentős tartozásokat
görgetünk magunk előtt, higgyék el, hogy
az. Keressük a folyamatos pályázati lehetőségeket is, a helyzet javítása érdekében.
A kifizetetlen számlák kiegyenlítésére,
támogatási igényt nyújtottunk be, kormányunknak, 6 millió forint értékben. A
pénzügyi helyzet javítása érdekében nagyon takarékoskodunk, felesleges dolgokra nem költünk. Sokat segítenek a helyi
vállalkozók, és a lakosság is folyamatos
felajánlásaikkal, melyek konkrét munkákban és pénzben is megnyilvánulnak. Kaptunk támogatást a közétkeztetés számára,
műanyag edényekre, fűnyírásra, a Főtéren
kiépítésre kerülő kamerarendszerre is. Ez
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nagyon jó érzés, sok a támogató és a segítő
kéz! Köszönet érte!
Sz.H.: Ebben az időszakban mindig felmerült a strand üzemeltetésének kérdése.
Bár most más a helyzet, mégis megkérdezem, idén kinyit a strand?
V.K.: Sajnos a strandfürdő az idei évben
zárva lesz, több okból kifolyólag. A járványhelyzet miatt országos rendelettel
bezárattak minden nyilvános fürdőt, határozatlan ideig. Emiatt mi is úgy terveztünk,
hogy az idei strandszezon elmarad. Azóta
már enyhítettek ugyan a szabályokon, kilátásba helyezték a nyitás lehetőségét, de
ennek ellenére az engedélyek beszerzésébe
most belekezdeni már nem tudunk, a gépészeti berendezések állapota miatt szinte
lehetetlen megfelelni az előírásoknak. Sajnos elmaradtak az évente szükséges felújítások, immár sok-sok éve, a gépház felújítása kb. 2-3 millió forintba kerülne. Vállalkozót megkerestünk a felújítás kapcsán, de
a vírushelyzet miatt a hibák feltárása elmaradt, nem tudtak belekezdeni a munkálatokba. A strand éves szinten, kb. 3 millió
forint veszteséget termel, ezt tudjuk, nem
is ez a gond (bár jó lenne, ha a mérleg pozitív lenne), hanem, hogy a megfelelő vízminőséget ezzel a gépházzal nem tudjuk
produkálni. Annak nincs értelme, hogy
hónapokon keresztül próbálkozzunk, hátha
jó lesz egyszer a vízminta. A tavalyi évben
is ez már jelentős gondot okozott. A strand
az egyik szívem csücske településünkön,
számomra óriási probléma, hogy nem tudjuk kinyitni, hiszen jelentős terveim voltak
a választásokat megelőzően a strand kapcsán, én nem egy hónapig szerettem volna
nyitva tartani, hanem, ahogy régen, a
„suli” végeztével már június hónapban, a
nyár végéig. De remélem a következő évben erre lesz mód, sőt egy felújított gépházzal, remélem már el fognak tűnni, a
korábbi problémák is. Sajnos két éve elmentünk egy pályázati lehetőség mellett,
mely révén ezt a gépház problémát orvosolni tudtuk volna, most nagyon jó lett
volna a támogatás a felújításra. Kérem, a
lakosság megértését. Tudom, főleg a vírushelyzet miatt, mindenki vágyik a szabadba,
kikapcsolódni, már vágyunk a vízre, és a
csobbanásra, de sajnos a strand az idén
nem nyit ki. Tovább árnyalja a problémát,
hogy kb. 2 millió forint a vízdíjtartozásunk, a korábbi évekre nézve. Természetesen ezt is ki kell fizetni. A strand körüli
fűnyírást, állagmegóvást, mindezek ellenére folyamatosan végezzük, az állapotot
tovább rontani nem szeretnénk.
Sz.H. : Folyamatos panasz a lakosság
részéről a közterületek állapota. Mi változott, mert ez korábban nem volt jellemző?
V.K. : Nem vitatom a felvetések jogosságát. Egyszerű a magyarázat, sokkal kevesebb a közmunkásunk, mint az előző
években volt, nem érnek oda mindenhova
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időben. A honlapon a Lakossági bejelentések fül alatt várjuk a panaszokat, véleményeket, javaslatokat. Annak ellenére, hogy
kevesebb a munkáskéz az önkormányzatnál, a feladatokat teljesítenünk kell, a füvet
le kell nyírni, a településüzemeltetésnek
működnie kell. A focipályára új hálót vásároltunk, még a vírushelyzet előtt, a gyerekfoci újra élesztése Rizsa bácsival is
beindulóban volt (ezt nem felejtettük el), a
gyomirtózás is megtörtént a salakos pályán
a boronálás még hátra van. A terveknek
megfelelően júliustól a bonyhádi csapat
ismét birtokba veszi a pályát. A karbantartás teljes mértékben az ő feladatuk lesz. A
játszóterek is sorra kerülnek, ezek jelenlegi
állapotukban nem maradhatnak. EON pályázaton sikeresek voltunk, támogatást
nyertünk az újtelepi játszótér felújítására,
és a Rózsadomb utcai játszóteret is felmértettük, a javításokat el fogjuk végezni,
hogy a gyerekek azokat biztonságosan
tudják majd használni. A pályázat benyújtásában való közreműködést köszönöm a
Bányai családnak! A Hársfa utcai játszótéren, sajnos a csúszdát le kell bontani, mert
nagyon rossz állapotban van, a homokozót
is fel kell javítani. Tudjuk, ezek fontos
feladatok. A közterek karbantartására is
odafigyelünk, lehet, hogy valahová lassan
érünk oda, de odaérünk.
Sz.H. : Korábban felmerült, hogy ingatlan
értékesítéssel
fogják megoldani a
szűkös
gazdasági
helyzetet, mi történt
ebben a kérdésben?
V.K. : Egy helyi
vállalkozó benyújtotta vásárlási igényét a
bánya főépületére. A
pénzre nagy szükségünk van, a mínuszos
költségvetés miatt.
Terveztünk az idei
évre még két szociális bérlakást eladni,
de sajnos ebbe is
beleszólt a vírus, a
vevők nem biztos, hogy jogosultak lesznek
CSOK támogatásra, de ezt majd meglátjuk. Nem pontosan ehhez a kérdéshez tartozik, el szeretném mondani, hogy a szociális bérlakásainkban lakók számára, a havi
5 ezer forint bérleti díjat elengedtem áprilistól augusztus hónapig, hiszen számukra,
még ez az összeg is nagy segítség van, aki
elvesztette a munkáját, így tudtam segíteni.
Sz.H. : Milyen események történtek még
az előző lapszám óta?
V.K. : Köszöntöttük az Alpolgármester
úrral két 90 éves lakótársunkat, Bakó Józsefnét és Till Jánosnét, ezúton is gratulálunk. A Középületekért Közhasznú Közalapítvány vezetése megújult, Gabb-Sipos
Anita lett a kuratórium elnöke, immár hi-
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vatalosan is. Jó munkát kívánok a tagságnak! A jegyző asszonnyal a próbaidő alatt
szerződést bontottunk, megbízással a munkaügyet eddig vezető Sebők Szilvia végzi
a jegyzői teendőket. Az ő eddigi munkáját
a hozzánk visszatérő Varga Adrienn végzi.
Újjáalakulóban van az Értéktár Bizottság, számos új ötlettel, talán új tagokkal is.
A bizottság munkája fontos, a továbbiakban is számítunk rájuk! Megújult a Buszmegálló, épül az Óvoda kerítés. A régi

kerítés terméskő anyagát ledepóztuk, gondolkodunk az újra felhasználásán, értékesítésén. Az új kerítés előtti tönkrement járdaszakaszt szeretnénk megújítani, térkővel
burkolni. A régi óvodakerítést, pedig az
iskolaudvar bővítésére szeretnénk felhasználni. A civil szervezeteink közül a
SZÖSZ elkészítette a Kiss György forrást,
köszönjük nekik! Úgy tűnik, hogy ezzel a
beruházással a korábbi vizes terület, használható lesz a gyerekek számára. A Lövészklub pályázatot nyert, fejlesztettek, a
Horgásztónál is beruházás zajlik, de erről
majd a következő lapszámban beszéljenek
ők.
Sz.H. : Köszönöm az interjút!
V.K. : Köszönöm a lehetőséget!
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PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
Egy rövid tájékoztatást szeretnénk adni a jelenlegi pénzügyi helyzetről. A helyzetünk nem rózsás, de a mellékelt táblá-

Megnevezés

2020.04.20

2020.03.31

zatból látszik, hogy egyre javuló tendenciát mutat. A szállítókkal
meg tudtunk állapodni, és a régi tartozásokat havonta rendezzük.

2019.10.31

2019.07.31

2019.04.30

Számlatartozások
Orvosi rendelő építésére felvett hitel
Bölcsőde építésre
felvett hitel

12 403 636

13 874 258

15 292 530

31 431 883

24 730 806

14 819 868

14 968 368

15 750 104

16 007 868

16 453 368

39 627 548

40 012 548

40 471 953

42 707 548

43 477 548

Összesen:

66 851 052

68 855 174

71 514 587

90 147 299

84 661 722

A pénzügyi helyzetünk folyamatosan javul annak ellenére,
hogy a költségvetés óriási károkat szenvedett el.
A rossz széria a faluház tűzzel kezdődött, amelynek jelentős gazdasági hatásai is voltak. A 2019-es évet előre láthatólag
kb. 8 M Ft veszteséggel fogja zárni a Nonprofit Kft szemben a
2018-as 7,5 M Ft nyereséggel. A tűz hatására nemcsak a bevételtől estünk el, hanem az embereket is meg szerettük volna
tartani, addig, amíg a tetőszerkezetet újra fel tudjuk építeni.
Sajnos a mai napig nincsen erre hatósági engedélyünk (sem
pénzünk).
Az idei év sem indult rózsásan, hiszen rögtön az első két
hónapban ki kellett fizetni a közfoglalkoztatási program keretében 11 M Ft-ot, amely fedezete már 2019-ben elköltésre került. Ezután a kormány a koronavírusra való tekintettel elvonta
tőlünk a gépjárműadó összegét, amely a mi költségvetésünkbe

6,5 M Ft-ot jelent. Az idei évben meg kell valósítanunk három
pályázatot, amelyeknek az összértéke 20 M Ft lesz.
Természetesen ezek a számok nem mondanak semmit a bevételek ismerete nélkül. Szászvár Nagyközség Önkormányzatának a saját bevétele kb. 40 M Ft. Ebből az összegből kell, hogy
fedezzük a 11 M Ft-os közfoglalkoztatási programot, a bölcsőde,
az óvoda fenntartását, illetve ebből az összegből vont el a kormány 6,5 M Ft gépjárműadót.
A költségvetéssel bizakodók vagyunk. Pályázatot nyújtottunk be április hónapban a REKI elnevezésű konstrukció keretében, a helyi önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására. A megpályázott összeg, közel 6 millió forint. Ebben a
pályázatban a ki nem fizetett számlák egy részét tudtuk benyújtani.
Juhász Attila

VÁR KARANTÉN

A vészhelyzet miatti kényszer pihenőben a Szászvári Várkastély munkatársai,
zárt ajtók mögött, de tevékenyen dolgoztak. Kihasználtuk a pillanatnyi csendet, és
kutattunk, alkottunk, újítottunk. Reméljük, hogy a krízis elmúltával, hamarosan
a nagyközönségnek is bemutathatjuk
munkánk gyümölcseit!
Legutóbbi projektünk egy közelben élő
képzőművész, Vida Zoltánné „Toma”
kiállításának berendezése, mely egyelőre
virtuális séta keretében látogatható. Mária
1955-ben született Kaposváron, a Tisza-

löki Gimnáziumban tanult, élt a
Balaton közelében, és Pest megyében is, néhány éve pedig Magyaregregy az otthona. A kilencvenes évek
elejétől fest TOMA művésznéven,
hagyományos és modern stílusú
grafikái, vegyes technikájú festményei rendre feltűnést keltenek és
sikert aratnak. Tagja több képzőművészeti egyesületnek, alkotásait a
Pannon Art Line Alkotóművészeti
Egyesület rendszeresen zsűrizi. Autodidakta művész, akinek a modern
képek állnak közelebb a szívéhez.
Igazán különleges a Tóth Zsuzsanna meséjéhez kapcsolódó festménysorozat is,
de a „szakma” a modern képei miatt értékeli nagyra Mária munkásságát.
Elmondása szerint, a csend és a nyugalom váltja ki alkotói vágyát, amely belülről, nagyon mélyről fakad. Nem is találhatott volna erre alkalmasabb helyet a
dombok között bujkáló „Egregynél”.
Mint minden eddigi kiállításunkon,
ezen is vannak kedvenc műveim. Az alkotóval ellentétben, nekem a hagyományos festményei érintették meg a lelke-

www.szaszvar.hu

met. Az ezek között szereplő, „Házikó”
című kép teljes árbevételét felajánlotta a
művésznő a Faluház felújítására.
Sebestyén Mónika
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Közmunka program 2020
Nincs könnyű helyzetben ma az
olyan önkormányzat, amelynek a kincstára üres, vagy örökölt tartozások törlesztése mellett kell kötelező településüzemeltetési feladatait ellátni. Sőt, ha
még az eddigi közmunka programot is
átszervezik. Kevesebb létszám, kevesebb
dologi támogatás, csökkentett futamidő.
Na, ide tartozunk mi is.
Az előző foglalkoztatási ciklusban 40
fő feletti volt a létszám, 20%-os dologi
támogatással. Ezen ismeretek figyelembevételével terveztük újra a 2020-21-es
foglalkoztatási időszakot. Nem így lett.
25 fővel vágtunk bele az új időszakba,
10 %-os dologi támogatással. Sok rászoruló embertársunknak kellett mondaniköszönöm eddigi munkáját, de nincs
tovább -van, aki másik programba tudott

elhelyezkedni, van, aki munkanélküli
segélyen próbálja megoldani minden
napi megélhetését. Sajnáljuk, de nem
rajtunk múlt. A rendelkezésre álló létszám foglalkoztatásával igyekszünk a
feladatokat ellátni. A terület ugyanakkora, a feladatok változatlanok. Mint már
biztos észrevették, vannak jelzések,
"követelések", melyek megoldására várni kell, de elfeledve nincsenek, sorra
kerülnek. (omladozó patakoldal, sportpálya füvének nyírása, kocsi bejárat alatti
átfolyó tisztítása, stb.)
Igyekszünk összefogással, melyben
Önök kiváló partnerek, széppé tenni
községünket.
Réder Péter Gábor
alpolgármester

Kérjük kedves Betegeinket, ha a
gyógyszertárba jönnek, a gyógyszerkiváltáshoz TAJ kártyájukat
(vagy egy papírra leírva a TAJ
számot) szíveskedjenek magukkal
hozni, mert csak így tudunk receptet a TÉR-ből lehívni! Ha másnak
váltanak ki gyógyszert, akkor annak a személynek a TAJ száma
kell, akinek a gyógyszert felírták!
Köszönjük!

Kiss György-nap forrás átadással
Idén rendhagyó módon emlékeztünk meg iskolánk névadójáról, mert
nem voltak gyerekek az ünnepségen,
és egy emlékhely is átadásra került
iskolánk területén: a Kiss György nevét viselő forrás. A Szászvári Önkéntesek Szövetsége Egyesület - vezetője
Maischné Skobrák Nikolett - 2019ben 2 millió forintot nyert egy NEA
pályázaton a Kiss György centenáriumi év programjainak megvalósításához, s ennek keretében tudták kialakítani intézményünk területén az emlékhelyet, melynek megvalósításához a
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terméskövet az önkormányzat biztosította. Hang Csaba, a Mocorgók Egyesület vezetőjeként és önkormányzati
képviselőként emlékérmek átadásával
köszönte meg a jelenlévők Kiss
György szobrászművész emlékének
ápolásában kifejtett munkáját. Iskolánk köszöni a SZÖSZ és az önkormányzat
támogatását,
valamint
Mühlbert Eriknek az emlékhely színvonalas kivitelezését.
Maglódiné Horváth Ildikó
igazgatóhelyettes
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Befejeződött a Kiss György Centenáriumi Emlékév
Eltelt egy év az emlékezetes napok óta,
amikor megnyílt az Emlékév. A hangos
kezdést jó néhány esemény tarkította még
az év során, majd csendesen lezárult a jeles
időszak. ( Kiss György forrás avatásával a
SZÖSZ pályázatából). Biztosan szerepet
játszik ebben a bénultságra kényszerült
ország, de megjegyzendő, hogy a vidéki
korlátozásokat már feloldották.
Lelkes kis csapat tervezte meg, és jó részt
ők is bonyolították le az egyes eseményeket
az emlékévben. Ennek gerincét a helyi értékőrök végezték sok-sok segítővel. A korábbi lapszámokban már elhangzottak köszönetek a közreműködők felé, de nem árt
megismételni: mindenkinek hála és köszönet!
Mi marad velünk az emlékévből? Egy jó
ideig még remélhetően eltakarja a ronda
tűzfalat a nagyszerűen sikerült emlékév
molinó, sokkal tovább állni fog, és a leendő
megemlékezések helye lehet a Kiss György
-forrás. (Bár aggályos, hogy még inkább
eldugott helyen fog a néhány koszorúzómegemlékező évente megjelenni, ki fogja
ezt észrevenni?). És velünk marad a Kiss
György életművének emléket állító könyv.
Álljon itt emlékeztetőül a könyv ajánlója
dr. Schmelczer-Pohánka Évától:
Ajánló: Nagy Ildikó – Szokoly
Károly: „Küldjetek nekem az Andrásgödriből mecseki szederbokrokat…” Kiss
György (1852–1919) szobrász életműve.
Szekszárd, 2019.
„Egy település identitásának nemcsak
fontos alapköve a régmúlt megismerése és a
helyi hagyományok megőrzése, hanem –
mondhatni – kötelező feladata is történeti
értékeinek mind teljesebb feltárása, ismerete, hiszen ez segíti a jelen és a jövő irányvonalának kijelölését is.
2019-ben volt 100 éve, hogy tartalmas és
színvonalas munkássága után 1919. április
29-én, Budapesten, 66 éves korában elhunyt
Kiss György szobrászművész, a magyar
épület- és köztéri szobrászat kiemelkedő
alakja. Szászvár méltán büszke neves szülöttjére, így 2019-et a Szászvári Nagyközség Önkormányzata a felvezető évek megvalósított célkitűzései után Kiss György
emlékévvé nyilvánította. Nem titkolt céljuk
az volt, hogy a sokrétű megemlékezés kapcsán ne csak szűk körben, hanem országos
szinten is megismertessék Kiss György
életútját és munkásságát.
A neves képfaragóról szóló kutatások
alap szakirodalma Bucsky Mihály, a Baranya Megyei Tanács nyugalmazott művészeti főelőadójának 1975-ben megjelent életrajzi monográfiája. Őt megelőzve már a
helyi lakosok is fontosnak tartották Kiss
György életének adatait, forrásait, továbbá
ismert alkotásainak jegyzékét összegyűjte-

ni. Így Várszegi Alajos kántortanítóigazgató a Szászvár monográfiaírás kapcsán, Téczely Károly pedig a helyi értékek
feltárása során került közelebbi kapcsolatba
a Kiss-életművel: és így lettek mindketten
elkötelezett hívei a szobrászművész munkássága mind teljesebb feltárásának. A
szintén lelkes amatőr kutató, Dr. Olajos
Pálné kutatásai, valamint a leszármazottak,
Csoma István és családja gyűjteményei
számos hiányosságot tudtak pótolni a korábbi ismeretekhez képest. 2000-ben a
Nemzeti Kulturális Alap program és a helyi
önkormányzat támogatásával Csiffáry Tamás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Vitéz János Tanárképző Központ főiskolai
docense és Csiffáry Gabriella, a Budapest
Főváros Levéltárának főlevéltárosa CDROM-on, majd online is elérhető, virtuális
gyűjteményt hoztak létre a Kiss-féle alkotásokból.
Az emlékév szervezőiként, valamint Kiss
György elkötelezett tisztelőiként a nagyközség két lelkes amatőr kutatója, Nagy
Ildikó pedagógus és Szokoly Károly bányamérnök, 2018-ban nagy fába vágta a fejszéjét a szobrászművész életművének újbóli,
kritikai szempontokat is figyelembe vevő
feltárásával. Noha a vázat a felsorolt kutatások adták, nem álltak meg a már meglevő
szakirodalmak, műjegyzékek feldolgozásánál, rendszerezésénél, továbbá az abban
foglalt állítások kritika nélküli elfogadásánál, hanem ismét az eredeti forrásokhoz
nyúltak vissza. Kihasználva az internetes
kutatás módszertani újdonságai által nyújtott lehetőségeket, a modern technikai eszközökkel, online adatbázisok, full text-es
dokumentumtárak segítségével egy minél
teljesebb alkotói katalógus összeállítása
lebegett a szemük előtt. Végső céljuk az
volt, hogy feltárják és összegyűjtsék a valaha készült, bármilyen módon – levelezés,
újságcikk, rajz vagy fénykép, múzeumi
leltár, esetleg visszaemlékezés révén – dokumentált, Kiss György keze munkáját
dicsérő szobrokat, domborműveket.
Eme hatalmas munkának első tematikai
egységét Kiss György számos elemében
kiegészített életrajza vezeti fel. Ezt követően a Nagy–Szokoly szerzőpáros Kiss
György életpályájának helyszíneihez rendelve, időrendbe szedve veszik az alkotásokat lajstromba. Két tematikai elemet emelnek csupán ki az időrendi egységből: a parlamenti alkotásokat és a Kossuth-szobrokat.
Nagy tisztelettel adóznak az életmű korábbi
kutatóinak munkássága előtt: alapnak, vezérfonalnak tekintve feltárási eredményeiket. Vizsgálatukat a dokumentált adatok
ellenőrzésével kezdve, a kutatási lehetőségek révén újabb és újabb szálon bővítették
az adathalmazt. Kezdeményezésükre a feladatvégzéshez a szászvári önkormányzat
értékmegőrző pályázatai révén anyagi for-
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rást is sikerült szerezniük. Végigjárták a
nagyobb országos gyűjteményeket, így a
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár
és Információs Központ, a Magyar Nemzeti
Galéria, Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Képzőművészeti
gyűjteménye mellett a Pesti Vigadó, a Kiscelli Múzeum, az esztergomi Keresztény
Múzeum és a Bazilika, az Operaház, valamint a pécsi Janus Pannonius Múzeum kiállított vagy raktározott állományait, a Kiss
György szobrokat befogadó városok vonatkozó helyszíneit, továbbá felvették a kapcsolatot Apatin, Nagyvárad, Temesvár közgyűjteményeivel, köztéri szobrainak felelőseivel. Kutatásaikban a magánszemélyektől
kapott információkat is beépítették: így
Csinos Mihálynétól, Dull Zoltántól, Hetves
Bélától, Fekete Lászlótól, Patton Gábortól,
Raýman Jánostól, a Rozsár családtól, ifj.
Szokoly Károlytól és Teleki Tibortól.
A kiadott munka legfőbb újdonsága a
több mint 350 oldalon dokumentált Kiss
György alkotások sora. Míg Bucsky 1975ben 130 alkotást jegyzett fel, 2000-ben a
Csiffáry-féle adattár pedig már 159 meglétét dokumentálta. Nagy Ildikó és Szokoly
Károly kétéves kutatása 409 szobor, szoborcsoport, dombormű és gipszminta forrásokkal kiegészített leírásával tette teljessé a
Kiss György életművét. Az újonnan feltárt
szobrászati munkák, vagy azok fotójának,
leírásának száma eléri a csaknem százat. A
kutatás a ma ismeretlen sorsú alkotásokra
(123 darab) is figyelmet fordított.”
A történeti kutatások szépsége abban
rejlik, hogy szinte soha sem lehet lezárni
azokat: mindig kerülhetnek elő újabb és
újabb források, amelyek akár korábban tett
megállapításokat, tényeket dönthetnek meg,
vagy egyszerűen újabb ajtókat nyitnak meg.
Összegezve elmondható, hogy Nagy Ildikó és Szokoly Károly fáradtságot nem ismerő, dicséretre méltó, önszorgalomból
végzett kutatómunkájával egy hiánypótló és
mindezidáig a legteljesebb lajstromát adja a
szászvári Kiss György szobrászati életművének. Ezzel egyértelmű választ adva a
„képfaragó” örök tépelődésére, amely munkásságának hasznosságára vonatkozott:
„Nem tudom sikerült-e olyat alkotnom,
hogy tovább éljek az emberek emlékezetében.” A válasz: –IGEN! A szászvári szerzőpáros kutatási eredményeinek nyilvánosságra hozatalával nagyban hozzájárul
Szászvár nagyközség helytörténetének még
részletesebb megismeréséhez, valamint az
új adatok és ismeretek révén tovább gazdagítja a 19–20. század forduló magyar képzőművészetének és szobrászatának históriáját, egyúttal új, több szálon is bővíthető
kutatási alapot teremtve a korszak művészettörténeti kutatói számára.”
Sz. H.
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A Bányászati és Helytörténeti kiállításról

Gondolom sokan ismerik ezen a hivatalos elnevezéssel a „Bányász-múzeumunkat”. Ez a név tükrözi azt az állapotot,
hogy nem tudunk hivatalosan múzeumként funkcionálni, már a kezdetek óta. Mi
kellene ehhez? Legalább egy muzeológus
végzettségű alkalmazott, a dokumentumok tárolására alkalmas klimatizált helyiség, digitális leltár minden múzeumi
tárgyról, vezetett forrásjegyzékkel, raktárhelyiségekkel.
Megkezdődött korábban egy együttműködési lehetőség kidolgozása a Pécsi Janus Pannonius Múzeummal (JPM). Erre
többek között azért is van szükség, mert a
Működési Engedélyünkben a Mecseki
Bányászati Múzeum szerepel fenntartóként, amely ma már nem létezik, felügyeleti szerve a Mecseki Szénbányák… Ezek
magukért beszélnek, látszik, lépni kell.
Azért azt jó tudni, hogy a működtetés
adminisztratív hátterének rendezetlensége
mellett az élet (egészen a vírus megjelenéséig) itt sem állt meg. Évente 400-800
fő között volt a látogató számunk, amelyet nálunk komolyabb intézmények is
megirigyelhetnek. Minden évben több
osztály felkeres minket történelem és
földrajz óra keretében.
Facebook oldalunkon jelentkeznek be
csoportok, és a közelmúltban már bevett
gyakorlat volt, hogy faluséta keretében a
Várral, és a Tájházzal együtt minket is
meglátogatnak az érdeklődők.
A vendégkönyv szerint a vendégeink
nagyon elégedettek voltak a látottakkal és
a kapott tájékoztatással. sajnos, ma már
egzotikumnak számít a szakmánk, Szászvár múltjának e gazdag fejezete érdekességként funkcionál. Ha valaki nem tudja
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mit jelentett községünknek a bánya, jöjjön el a múzeumba, nézze végig, beszéljen idősebbekkel, és vegye számba, mi
készült, épült a bánya időszaka alatt
Szászváron.
De említettem, hogy nem állt meg az
élet. Nagyszerű dolog, hogy a helybeliek
úgy érzik, hogy, amennyiben eltávozott
rokonuk hagyatékában bányászattal kapcsolatos iratokat, térképeket, tárgyakat
találnak, azt elhozzák a múzeumba. Mert
itt értékén becsüljük meg a bányász ruhát
(Lakos család), térképeket (Kapus család), korsókat (Deák család) lámpákat,
szerszámokat (Molnár család), mérőműszert (Vadászi család), bányamentő eszközöket (Gyenis család), és nem lehet itt
mindenkit felsorolni, mert nem elég a
terjedelem. A kiállításon jelezzük is a
tárgyak eredetét, gyűjtőjét. Várjuk továbbra is az adományokat.
Sőt, még a nem helybeliek is fontosnak
tartják a munkánkat, és támogatják azt.
Varga Péter volt zobáki főaknász vezetésével komlói hagyományőrzők látogattak meg bennünket. Nagyon jó kapcsolat
alakultki közöttünk, aminek következtében több tárggyal is gazdagodott a gyűjteményünk. Ezek közül elsőre említeném
a klopacskát. (ez egy fakalapács, üllő
kombó), amivel a bányász temetéseken
szoktak a bányászhimnusz ütemére kopogni. Másrészt VargaPéter hatalmas
munkával elkészítette a volt szászvári Új
akna makettjét! És ezt nekünk ajándékozta! Gyűjteményünk büszkesége! Köszönjük!
Feltett szándékunk, hogy a hagyományőrzésben élen járóknak is emléket állítsunk a Múzeumban. Elkészült Csoma
István tablója, már a helyén lóg a falon,
folyamatban van Téczely Károlyé.
A változásokhoz tartozik, Teleki Tibor
segítségével összeraktunk egy korábbi
pályázatból származó üveg vitrint. Rendkívül exkluzív, meg is fogjuk tölteni relikviákkal. A Várbaráti körtől kaptunk
két páramentesítő berendezést, ezek is
hozzájárulnak a klimatikus állapotok
fenntartásához. A rendezett, tisztán tartást
a bölcsődei takarítónőknek köszönhetjük.
Lassan újra indul az élet, mi is kinyitunk, és várjuk a látogatókat! Nagyszülők
hozzák el az unokákat, mutassuk meg a
következő generációknak múltunk e fontos részét.
Jó szerencsét!

Szokoly Károly
okl. bányamérnök
„múzeum” vezető

www.szaszvar.hu

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a településünkön is megjelentek olyan személyek, akik az idősebb lakosok jó szándékát kívánják kihasználni. Ezek a személyek általában valamilyen hivatalos személynek adják ki magukat, de ezt természetesen semmiféle dokumentummal
igazolni nem tudják. Sem önkormányzatunk, sem más hivatalos szervezet nem
oszt az idősek számára gyógyszer - vagy
egyéb csomagot.
Kérjük, figyeljenek arra, hogy idegen,
hívatlan személyt otthonunkba ne engedjenek be. Amennyiben Önöket idegenek
zaklatják, hívják a 112-es segélyhívószámot. Másodsorban lehetőség van a helyi
polgárőrség vezetőjénél Réder Péternél is
jelezni.
Vidák Krisztina
polgármester

Kedves Szászváriak,
temetőbe járók!

Mint ismeretes Önkormányzatunk hosszú
évek óta lehetőséget biztosít a sírokon
Önök által elhelyezett koszorúk, virágok
cseréje utáni elszáradt, feleslegessé vált
tárgyak gyűjtő konténerben való elhelyezésére. Most egy új szolgáltatást szeretnénk bevezetni, melyhez kérjük az Önök
segítségét és együttműködését. Gondot
jelent a konténerbe helyezett vegyes hulladék kiválogatása, első sorban az üveg
és műanyag mécsesek, virágtartó üvegek
vonatkozásában. Egyelőre kísérleti jelleggel két kukát helyezünk el a temető
területén, melyekbe kérjük az fentiekben
megjelölt tárgyakat elhelyezni.
„MÉCSESEK” felirattal jelöltük meg.
Köszönettel Réder Péter Gábor
alpolgármester
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Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári csoportja
Az elmúlt időszak eseményeiről röviden:

Anyakönyvi hírek
2020.02.01 – 2020.04.30.
SZÜLETÉS
FARKAS NOEL
GLINKA ANTON BENEDIKT
JUHOS ÁDÁM ZSOLT
JUHOS ZALÁN
HUCKER VENCEL

HALÁLOZÁS

Mozgáskorlátozotti kézműves foglalkozást tartottunk 2020. február 27-én, a
Szászvári Várkastély konferenciatermében. Nagyon kreatív volt mindenki: díszes tojások, szívek és virágok készültek
ragasztással, varrással. Mindenki hazavihette a munkáját és otthon befejezte, ha
nem készült el vele. Nagyon jól éreztük
magunkat: jó hangulatú, szép délutánt
töltöttünk együtt.
Márciusban, a klub délutánunkon
ismét kézműves foglalkozást tartottunk a
Szászvári Várkastély konferenciatermében, melyre meghívtuk Tiszuczkiné Ancsát, a foltvarrók mesterét: kulcstartót és
tűpárnát készítettünk együtt, közösen,
amit szintén mindenki hazavihetett. Közben vidám beszélgetés volt. Ismét egy jó
hangulatú, szép délutánt töltöttünk
együtt. Mindenki jól érezte magát.
Egy kis nőnapi megemlékezést tartottunk: „mert mi megérdemeljük”: a szokott helyen: Szászváron, a Várkastélyban,
ahol mindig szeretettel fogadnak bennünket: köszönjük szépen. Puszi nélkül is
nagyon jó hangulatú, szép délutánt töltöttünk együtt: rétes, kedves versek és vidám beszélgetések. Köszönjük Molnár
Árpád kis meglepetését. Nagyon örültünk
neki.
„Legalább naponta egyszer hallgass
meg egy szép dalt, olvass el egy jó verset,
nézz meg egy szép képet, és ha lehet,
válts néhány okos szót valakivel.”
Mozgáskorlátozotti vezetőként: ismét egy
kis önkéntes munka: Szászvár és Egyházaskozár után Nagymányokon jártam a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában és

környezetvédelmi tájékoztatót tartottam
2020.03.09.én. Hálásan köszönöm
Wusching Mária Rita itézményvezetőnek
a lehetőséget, valamint a tanulóknak az
együttműködést és a kedves fogadtatást:
jól éreztem magam veletek. Pár nap múlva: 2020.03.12-én Györében jártam a
Templom Általános Iskolában, mely egy
csodálatos környezetben található: belül
színes falak, tele vidám tanulókkal és
kedves pedagógusokkal. Köszönöm
László Olga igazgatónőnek a lehetőséget
és az együttműködést, valamint Fink Zitának a kedvességét, hogy bemutatta az
iskolát és a finom kávét, jól éreztem magam köztetek. Sajnos Mágocsra a Hegyhát Általános Iskolába már nem jutottam
el, de bepótolom, ha már lehet menni.
A sok színes programból, amire nagyon készültünk, sajnos több rendezvényünk is elmaradt, amit majd későbbi
időpontokban tartunk meg, ha már lehet.
Mozgáskorlátozott –i fogadó óra helyett,
most a telefonos segítségnyújtás működik: addig is rendszeresen tartom a kapcsolatot tagjainkkal, sorstársainkkal, hogy
érezzék a törődést, mert jó egy kis közösséghez tartozni, ahol jól érezzük magukat, ahol szívesen vagyunk együtt. Köszönöm.
„Nincs nagyobb boldogság, ha szeretnek bennünket embertársaink és úgy találjuk,
hogy jelenlétünkkel hozzájárulunk
ahhoz, hogy jól érezzék magukat.”
Bécziné H. Ilona,
mozgáskorl. csoportvezető
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Fúrt kutak bejelentési
kötelezettsége

Egyre több a megkeresés a fúrt kutakkal
kapcsolatban, hisz terveink szerint ebben
az ülésszakban tárgyaltuk volna az
engedély nélkül létesített kutak vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárásának
rendjét. Ember tervez.... nem így lett. A
világjárvány sokmindent átírt. Szeretném
jelezni, hogy a kormány úgy döntött, a
fúrt kutak ügyintézése kapcsán a
moratóriumot 2023. december 31.-ig
meghosszabbítja. A további 3 év
haladékot elrendelő törvényt ezekben a
percekben
megszavaztuk.
Ennek
értelmében, az előbbiekben említett
időpontig az érintetteknek semmilyen
teendője nincs, hacsak közben nem jelenik meg egy elrendelő jogszabály. Természetesen ha lesz ilyen, annak létéről is
tájékoztatni fogom az érintetteket.
(Font Sándor országgyűlési képviselő
facebook bejegyzéséből)
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KORONAVÍRUS IDEJÉN AZ ÓVODÁBAN

Aki járt mostanában a Posta felé,
láthatta, hogy szemben nagy változások
vannak. Eltűnt az Óvodánk képéhez oly
régen hozzátartozó kőkerítés. Követte
az iskola kerítés korábbi sorsát, a csodálatos régi mesterek kőmunkáját felváltja
a modernebb, és mindenképpen sokkal
jobb állapotú új kerítés. De nemcsak az
új kerítés a változás a Hársvirág Óvoda
életében, hiszen a koronavírus is eddig
ismeretlen helyzetbe hozta az intézményt. Dobó Dóra óvodavezetőt kérdeztük.
Szászvári Hírek: Hogyan érintette a
koronavírus járvány az óvodát?
Dobó Dóra óvodavezető: Sok mindent megváltoztatott a nevelési terveinkhez képest a járvány. A rendkívüli
helyzet első két hetében a polgármester
asszony döntése értelmében, (a képviselő-testülettel egyetértésben) teljes zárva
tartás volt. Egyáltalán nem fogadhattunk gyerekeket, viszont ez idő alatt
elvégeztük az intézmény teljes fertőtlenítését az utolsó LEGO kockáig. Ezt
követte egy ügyeleti rendszer, amikor
olyan szülők gyermekeit fogadtuk, akik
esetében a rendelet indokoltnak minősítette a gyermek elhelyezési igényt. Ma
már (lapzártakor) különös indok sem
szükséges, aki jelzi, hogy szeretné hozni a kisgyerekét óvodába, fogadni tud-
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juk a csökkentett
létszám erejéig. Azt
a fő szabályt be kell
tartanunk,
hogy
maximum öt fős
csoportokban lehetnek a gyerekek, egy
óvónő és egy dadus
felügyeletében.
Persze azért vannak
egyéb megkötések
is, mint, hogy a
gyermeket az ajtóban vesszük át a
szülőktől, mert ők
nem jöhetnek be az óvoda épületébe. A
felnőttek szájvédő maszkot hordtak,
hordanak, gyakori a kézmosás, kézfertőtlenítés stb.
Sz. H. : A kicsiknek nem volt furcsa,
hogy nem látják az óvónők arcát a
maszk miatt?
D.D. : Eleinte megkérdezték, hogy
az miért van az arcodon, de
ma már mindenhol ezt látják. Mivel egyre többen
viselkednek az utcán és a
boltokban felelősségteljesen, védik magukat, és egymást a védőeszközzel, ma
már ez elfogadott..
Sz. H. : Bennfentes információim vannak arról, hogy
az óvoda is végzett online
kapcsolattartást a kicsikkel.
Milyen sikerrel tudták ezt
megoldani, hiszen ez a korcsoport még talán nem teljesen érett
erre a formára?
D.D.: Nem kell félteni a Z, vagy alfa
generációkat! Nekik már sok minden
egyszerű, ami még a felnőtteknek sem
mindig. De természetesen a szülők segítségével végeztük az „online óvodai
foglalkozásokat”, a visszajelzések alapján jelentős sikerrel. Nagyon sok esetben olyan gyerekek is sikeresen oldottak meg a különböző feladatokat,
akik a közösségben bátortalanabbak voltak. Nagyon érdekes és
hasznos tevékenység volt. Azért is
fontos volt, mert a kicsiknek nem
szakadt meg teljesen a kapcsolata
az óvónénivel, és a társakkal.
Sz. H. : Az év további részére lesze kihatással az eltelt időszak?
D.D.: Szerintem igen. A szülők
közül sokan kénytelenek voltak
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szabadságot kivenni a teljes leállás idejére, így a szabadságok jó része elfogyott. Ha pedig a szülőknek dolgoznia
kell nyáron, akkor a gyermekek felügyelete gondot fog okozni számukra.
Ebben tudunk segíteni a nyári nyitva
tartással. De ez még nem eldöntött kérdés.
Sz. H. : Hogy állnak a beiratkozással?
D.D.: Időarányosan jól. A járvány
miatt itt is voltak változások, a körzetünkhöz tartozó szülőknek nem kellett
személyesen jelentkezniük, elég majd
csak szeptemberben megjelenni. A körzeten kívülről érkezők nagy része már
beiratkozott. Jó hír, hogy sokan költöztek Szászvárra, kisgyermekesek, így
még az is elképzelhető, hogy nagyobb
lesz a létszámunk, mint idén.
Sz. H. : Megújult az Óvoda, nagy
változások voltak a közelmúltban. Hogyan látja ezt a vezető belülről?

D.D.: Az új részek, a felújítás, a játékok beszerzése, az udvar rendezés, a
területbővülés mind-mind nagyon jó
dolog, örülünk neki. Nagyon jó körülmények között dolgozhatunk. Sajnos a
régi rész vizes blokkjának igencsak időszerű felújítására beadott pályázat most
sem nyert, de újra próbálkozunk. Annak
is örülünk, hogy az omladozó kerítés
megújul, bár mi is szerettük a régit, de
az balesetveszélyes volt. A pályázat
nagyon feszes volt, így arra nem volt
lehetőség, hogy a régi kőből újra építtessük a kerítést, de hát ez van. Nagyon
örülünk ennek is.
Várjuk a gyerekeket vissza, majd
lassan minden visszazökken a régi kerékvágásba. Az lesz majd az igazi, ha
újra teljes létszámban együtt lehetünk.
Sz.H. : Köszönöm az interjút!
D.D.: Köszönöm a lehetőséget!
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Tájékoztató a folyamatban lévő uniós és hazai pályázatok alakulásáról
Egy település sikeréhez sok minden
kell. A siker meghatározása már sokkal
bonyolultabb: lehet értelmezni sikeres
településpolitikaként, sikeres fenntarthatósági politikaként, sikerként a járások versenye között, sikerként az élhetőség szempontjából.
Egy helyi önkormányzat számára a legfontosabb a lakosainak az érdeke, így sikerként értelmezhető minden olyan tevékenység, ami jobbá teszi az ott lakók életét.
Szászvár Nagyközség e tekintetben is
sikeres. Az elmúlt három évben számos
hazai és uniós finanszírozású projekt valósult meg, és jelenleg is több pályázat van
folyamatban, melyek a település fejlődését,
a szolgáltatások minőségének javítását és
az itt élők elégedettségét növelték, növelik.
A szóban forgó pályázatok még az előző
önkormányzati ciklusban kerültek beadásra, megvalósításuk pedig ebben az évben
történik majd meg. Szászvár Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete
ezúton is szeretné megköszönni az előző
vezetésnek a nyertes pályázatok előkészítését.
A három legnagyobb uniós – Orvosi
rendelő felújítása, Bölcsőde építése és a
Szászi Piac kialakítása - projekt fizikai
befejezése megtörtént, a beruházások átadásra kerültek.
A hivatalos átadások utáni, a nagyközönség számára nem látható háttérfolyamatok, pl. adminisztrációs kötelezettségek,
hatósági engedélyeztetési, parkolók és
egyéb területalakítási ügyek, stb. teendők
továbbra is napirenden vannak, ezek a
projekt végső lezárásához szükséges és
elengedhetetlen feladatok. A pályázatok
zárását nagyban nehezítik a COVID-19
járványügyi intézkedések is.
Nehézséget okoztak a mindhárom beruházást érintő, átadás után jelentkező minőségi problémák. Ezeket sikerült korrekt
módon, garanciális csere illetve javítás
útján megoldani. A fogorvosi rendelőben a
várótermi padokat azok rozsdásodása miatt
a forgalmazó cserélte, a bölcsőde játszókertjében a kisgyermekek védelme érdeké-

ben több módosítást eszközöltünk, valamit
a piaci asztalok rozsdásodása miatt szakértőt vontunk be, melynek hatásra a forgalmazó javította azokat.
A helyi piac nyitásával kapcsolatosan a
lakosság részéről több megkeresést is kaptunk. Jelenleg az Irányító Hatóság állásfoglalására várunk a működtetésre vonatkozóan. Amint ez megérkezik, rövid időn
belül az önkormányzat dönteni tud és természetesen tájékoztatást is ad a nyitás
időpontjáról.
Régi problémát old meg a „Települési
kö rn ye zet véd el mi i n fra s t ru kt ú ra fejlesztések” című felhívásra beadott pályázat, mely a Völgységi patak mederrendezésére irányul. A projekt jelenleg elbírálás alatt van, eredményhirdetés hamarosan
várható.
Az Uniós projektek sorát a két Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
(EFOP) zárja. Az egyikben Szászvár, mint
konzorciumi partner vesz részt. Ennek
keretében valósult meg a NEOTON koncert, a családi foglalkozások pl. a Várban
és a Közösségi Házban, Fogathajtó verseny és rock koncert, Amatőr
ZenekaROCK Fesztiválja, és ebből került
megvalósításra a gyermekek nyári táborának egy része. A program jelenleg is fut, a
soron következő rendezvényeket tervek
szerint a korlátozások feloldása után tartják meg még az idei évben.
A másik futó EFOP pályázat az Innovatív Köznevelésért program. Ennek keretében Hon- és Népismereti foglalkozássorozat zajlik a Várban 5 iskola részvételével.
Fejlesztő foglalkozásokat és szakköröket
tartunk az iskolában és az óvodában is. A
pályázat keretében nagy értékű fejlesztő
eszközök és hangszerek kerülte beszerzésre, melyek a Kiss György Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola használatába
kerültek. A program május végén zárult
volna, de a kialakult helyzet miatt valószínűleg az idei év végéig tart majd.
Hazai pályázatok közül a leglátványosabb a Magyar Falu program keretében
2019. október 24-én és november 18-án
elnyert és jelenleg kivitelezésre váró illet-
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ve már kivitelezés alatt álló két projekt.
A Hársvirág óvoda régi kerítésének
elbontása és új, modern kerítéselemekkel
történő felszerelése, valamint beléptető
rendszerrel történő ellátása jelenleg kivitelezés alatt van, nyár elejére elkészül.
A program keretében 2 járdaszakasz is
felújításra kerül, valamint két új szakasz is
kiépül. Ennek a beruházásnak csak az alapanyag-költségét fedezi a pályázat, a munkadíj és a járulékos költségek
(területvásárlás, engedélyek, műszaki ellenőr) biztosítása az önkormányzat feladata lesz.
Önkormányzatunk a „Zártkerti Program” című projektre is pályázott. A támogatásról szóló okiratot 2019. 12. 18-án
vehettük át. Ennek keretében közel 10.000.000,- Ft támogatást kapott a 2846
hrsz.-on lévő (Jókai Mór út) földút 180 mes szakaszának felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására és az út mentén
futó vadkerítés telepítésére. A fejlesztés a
pincetulajdonosok régi problémáját orvosolja.
Legproblémásabb le nem zárt pályázatunk a Kisfaludy projekt, mely a Faluház
panzió részének felújítására szólt. A sajnálatos tűzeset következtében a fejlesztésben
érintett rész teljes egészében megsemmisült, és az épület azóta is használhatatlan.
Az Irányító Hatóság az önkormányzatot
kötelezte az épület teljes helyreállítására
vagy a teljes támogatási összeg visszafizetésére. A Képviselő-testület ügyvéd segítségét kérte a kárrendezéshez.
A cél első sorban az újjáépítés, melynek
első elemeként az új látványtervek elkészültek. Ezt az adományozók nagylelkű
felajánlásai tették lehetővé, melyet ezúton
is köszönünk!
Következő lépésként a már megjelent
Magyar Falu „Közösségi tér átalakítás,
felújítás” program keretében megnyílt lehetőséget kihasználva 30.000.000,- Ft-ra
pályázunk, melyből a legsürgetőbb munkálatokat szeretnénk elvégezni.
A településen jelenlévő, több területet
felölelő civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok aktívan közreműködtek
eddig is a település fejlesztésében, pályázatok megvalósításával, kisebb nagyobb
rendezvények megszervezésével. A közszféra is minden eszközzel igyekszik a
helyi közösség életkörülményeinek javításában közreműködni, így évek óta segítünk a pályázatok megírásában és azok
menedzselésében.
Önkormányzatunk már az idei évben is
számos pályázatot nyújtott be, melyekről
a következő lapszámban nyújtunk tájékoztatást.
Gabb-Sipos Anita és Vajda József
pályázati referensek
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Továbbra is csak időpontfoglalással van
lehetőség a kormányhivatali ügyintézésre
A KORONAVÍRUS TERJEDÉSÉNEK LASSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ORSZÁGOSAN TOVÁBBRA IS CSAK ELŐZETES IDŐPONTFOGLALÁSSAL VAN LEHETŐSÉG A
KORMÁNYHIVATALOKBAN, KORMÁNYABLAKOKBAN ÉS JÁRÁSI HIVATALOKBAN TÖRTÉNŐ ÜGYINTÉZÉSRE.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy személyesen kizárólag halaszthatatlan esetben keressék fel ügyfélszolgálatainkat, helyette válasszák az elektronikus ügyintézési felületeket, és
telefonon kérjenek tájékoztatást!
Online ügyintézés: www.magyarorszag.hu.
Időpontfoglalás kormányablakba: interneten vagy a 1818-as
telefonszámon.
Időpontfoglalás okmányirodába: interneten vagy a 1818-as
telefonszámon.
Az időpontfoglalás megkönnyítése érdekében ügyfélkapus azonosítás nélkül is lehet időpontot foglalni az online felületen,
kivételt képeznek a gépjárműügyek (pl. gépjármű átírás, forgalomba helyezés stb.).
Amennyiben mégis elengedhetetlenül szükséges az ügyfélszolgálaton való személyes megjelenés, úgy kérjük, tájékozódjanak
a kormányhivatalok weboldalain:
A szervezeti egységek elérhetőségei itt, a kormányablakok elérhetőségei itt találhatóak.
További kérdés esetén hívja az ingyenesen hívható 1818-as
telefonszámot. (kormanyhivatal.hu) 2020.05.12-i közlés
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
gyermek-orvosi ügyelet is, 0-24 óráig.
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