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Sz. H. : - Tisztelt Polgármester Aszszony! Lassan vége a nyárnak, indul az
iskola, színesednek az erdők, és majd,
nemsokára jönnek a szürke, esős őszi
napok is. Furcsa volt az elmúlt időszak,
sokan mondták már, semmi sem lesz
ugyanaz.
V. K. : - Én is így gondolom, már semmi sem lesz ugyanaz, mint a koronavírus
járvány előtt. Nem is gondolnánk elsőre,
hogy mennyire érint mindanyiunkat,
mennyire ott van a hétköznapjainkban. A
településünk életében is persze jelen van
a maszkviselés, a nagyobb rendezvények
tiltása, a távolságtartás, és még sorolhatnám.
De abban is a járvány hatásait látom,
hogy a hiteleinkkel kapcsolatban kilátásba helyezett konszolidáció, azaz, hogy az
elnyert pályázatok végrehajtásához felvett
hiteleket megkapjuk támogatásként, még
a mai napig elmaradt. Minden nélkülözhető pénzt ugyanis a kormány bevont
abba a pénzalapba, amiből a hátrányokat
próbálják orvosolni, legalábbis minket
így tájékoztattak. Ma sokkal nehezebb
támogatást kapni, mint, akár csak egy
éve.
Így sajnos napi problémáink vannak
pénzügyi területen.
Persze az iskolai ballagás is a járvány
miatt alakult másképp, a Falunapot is
emiatt nem tartottuk meg az eredeti for-

mában. Látható, nagyon is érint bennünket a válság.
Sz. H. : - Ön döntött arról, hogy nem
lesz falunap?
V. K. : - Természetesen sok egyeztetés,
vélemény és állásfoglalás kérés után a
képviselő testülettel közösen döntöttünk a
Falunap lemondásáról. Konzultáltam a
Népegészségüggyel, de ők ránk bízták a
döntést, bár felhívták a figyelmet a veszélyekre, sőt orvosaink is ezt tették. Pont
azokban a Falunap előtti napokban jöttek
a hírek a közeli településeken kialakult
gócokról, így a nagy létszámú eseményeket lemondtuk. Nagyon sajnálom, hogy
így alakult, de felelősen csak ilyen döntést
lehetett meghozni. Sokat dolgoztunk a
színes programkínálat előkészítése során,
de talán nem megy veszendőbe a munka
és lesz egy másik alkalom, amikor az elmaradt Falunapot pótolni tudjuk. Maradtak a kiállítás, a koncertek, a futóverseny,
focikupa, de oda is lényegesen kevesebben jöttek el, mint korábban. Bár úgy érzem, hogy a jelenlévők jól érezték magukat, sikerült egy kicsit kikapcsolódniuk.
Sz. H. : - Tekintsük át, milyen fontosabb események történtek az előző lapszámunk óta!
V. K. : - Rendben. Nem fontossági
sorendben, de kezdeném egy jó hírrel. A
Völgység patak mederrendezésével kapcsolatban a nyertes pályázatban megtörtént a szerződés aláírása. Várhatóan októberben írjuk ki a közbeszerzést, így jó
úton halad a százmilliós projekt megvalósítása.
A nagy villám árvizek jelentős problémát okoztak községünkben. Leginkább a
Bánya, Jókai és József Attila utcák környékén voltak komoly károk, a lezúduló
víz rengeteg hordalékot hozott az utakra,
árkokat öntött el, betont szakított fel. Vis
maiort jelentettünk be, 5 millió Ft értékben. A Bizottság kivonult a helyszínekre.
Megnéztük a káresemény utcán a kérdéses utcákat. Sajnos tájékoztattak arról,
hogy a József Attila utcában történt kár,
nem vis maior. Az utcában lakókat kérem,
azért ne keseredjenek el, keressük az ár-
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vízelvezetés, és az útburkolati problémák
megoldását. A pályázatot szeptember 8án nyújtottuk be, 3 milliós költségvetéssel. Melyből a szakértői és a műszaki
ellenőri költségek is jelentősek, hiszen az
idei évtől változott ennek a pályázatnak a
szabályozása, szakértői névjegyzékben
szereplő szakemberrel készíttethetjük a
szakvéleményt, csak azt fogadják már el.
Pozitívan várjuk az eredményt. Folyamatos készültségben álltunk a patak kapcsán
is, de eddig szerencsére még nem kellett
beavatkoznunk. A megelőzés érdekében
egyeztettem a környékbeli polgármesterekkel, Pecze Gábor fel is ajánlotta segítségét, támogatását, az esetleg kár elhárítása kapcsán. A katasztrófavédelemtől
zsákokat kértem az esetleges homokzsákolás kapcsán. Az Agroszász KFT és a
Reiser Tüzép partner volt, az azonnali
kárelhárítás kapcsán, jelezték, hogy a nap
bármely szakaszában, ha kell, segítenek.
Folyamatosan figyeltük az időjárás jelentés, úgy érzem, hogy felkészülten vártunk.
Elkészült az Óvoda új kerítése. Még jó
magam is szkeptikus voltam a megvalósítás kapcsán, hiszen a műszaki tartalom
jelentősen kötött volt (szín, méret, típus,
stb.), melyen nem lehetett változtatni. De
úgy érzem, hogy a projektből kihoztuk a
legjobbat, még akkor is, ha a beléptető
rendszerrel sokat küzdöttünk. Reméljük
most már jól fog működni. A járdát saját
kivitelezésben készítettük, a korábban
olyan heves érzelmeket kiváltott, Tematikus Parkból felszedett térkőből. A járda
használható és még szép is lett. A korábban kivágott hársfák tuskóival küzdöttünk még meg, jelentősen. Alpolgármester úr és számos helyi lakos, közmunkás,
munkagép dolgozott a tuskók elbontásán.
Az utolsót nem is tudtuk kiszedni, azt
egy sziklakerttel tudtuk álcázni.
Az Újtelepen lévő játszóteret sikerült
felújítani, az E.ON és a helyi önkéntesekből álló csapat lelkes és hatékony segítségével. A pályázat elkészítésében Bányai
Barna képviselő úr és felesége jeleskedtek. A felújítás során mindenki keze alatt
égett a munka. Láthatjuk, hogy összefogással, közös lendülettel sok mindenre
képesek vagyunk. Az Agroszász KFT.
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gépei nagy segítséget jelentettek, mely
révén sokkal könnyebb volt a munka.
Külön köszönet jár Teleki Tibornak, aki
önkéntesen vállalta, hogy részt vett a
játszótér előkészítési munkálataiban, valamint a kivitelezésben is. Közmunkásaink a szállításban, pakolásban jeleskedtek. A korábban az Ács család által felajánlott szarvashúsból Illés Jani bácsi
nagyon finom vadpörköltjéből ebédeltünk. Büszke lehettem a csapatra!
A Komlói Rendőrkapitánysággal és a
helyi KMB iroda dolgozóival jó partnerséget ápolunk. Kérésünkre, és az Arany
János utcában lakók igényeit figyelembe
véve a rendőrség több alkalommal ellenőrizte a településünkön áthajtó kamionokat a sebesség és azok tömege kapcsán. A
rendőrség az utóbbi időben a bölcsőde
épület előtt többször végeztek sebességmérést is, lakóink biztonsága érdekében.
Tudom volt olyan, aki úgy gondolta,
hogy ez felesleges, de sajnos nem az.
Célunk, hogy a falun gyorsan áthajtók
figyelmesebbek legyenek és lassítsanak a
Szent István, a Kiss György és a Szent
István utcákban járva, valamint biztonságosan lehessen közlekedni idősnek és
fiatalnak egyaránt.
Kérést juttattunk el a Nemzeti Közútkezelőhöz, hogy a belterületi közútjaink
kritikán aluli állapotát javítsák ki. A kérést tudomásul vették, az ütemterveikben
szerepel az útburkolati hibák javítása,
bízunk benne, hogy hamarosan hozzánk
is elérnek.
A piac működési engedélye folyamatban van, sajnos még mindig nem kaptuk
meg. Az már biztosan elmondható, hogy
a Nonprofit KFT lesz a hivatalos üzemeltető és bérlő pedig Kővári Lajosné. Jó
munkát kívánunk neki!
Kibővítettük az iskola zöldterületét a
Bányász park irányába. Javarészt meglévő anyagból dolgoztunk. Felhasználtuk a
korábban elbontott, még elég jó állapotban lévő óvoda kerítést, de vásárolnunk is
kellett kerítés lécet és vasanyagot is. A
munkát az önkormányzat dolgozói végezték. A festés még hátravan, de a kerítés
már így is betölti funkcióját. A tanulók
így újabb szabad zöld területhez jutnak,
hiszen a szünetekben fontos, hogy a gyerekek mozogni tudjanak.
Az idei évben is megszerveztük a Nyári gyerektábort. Nagy sikere volt, mind
eddig mindig. Erről az újságban, úgy
tudom, külön beszámoló készül. Ugyanígy a lakossági fórumról és a sikeres Civil
fórumról is találhatnak majd beszámolót
az olvasók.
Augusztus 1-től bérbe adtuk Bonyhádnak a focipályát, már volt is megyei I.
osztályú bajnoki mérkőzésük nálunk.

2

2020. szeptember

Pályánkat örömmel használják a focisták. A kistérséget érintő témákról tárgyaltunk.
Örülök, hogy ismét volt szurkolás a lelá- Nagyon fontos a jó kapcsolat ápolása és
tókon és foci a pályán, még akkor is, ha ennek megőrzése, de mindig saját telepünem a saját csapatunk játszott.
lésünk érdekeit kell szem előtt tartani. Én
Járt nálunk az országos tiszti főorvos, mindkét cél érdekében megteszek minkoncertet adott Mészáros Elek és Sasvári dent.
Sándor.
Rendszeresen, a lehetőségekhez mérSz. H. : - Visszatérő kérdés, haladt-e ten eleget teszek a környékbeli polgárelőre a Faluház sorsa?
mester urak, hölgyek meghívásának és
V. K. : - Sajnos a Biztosító nem akar részt veszek programjaikon, rendezvéfizetni. Pedig a Tűzoltóság szakvélemé- nyeiken, mint például a mázai óvoda átnye után optimisták voltunk, de a biztosí- adón, vagy a magyaregregyi Várnapokon.
tó arra hivatkozva, hogy a tüzet gondatA bányásznapon a megemlékezés után
lanság okozta, nem akar fizetni. Az eset- megemlékeztünk Csoma Pista bácsiról,
tel megbízott ügyvédnő még dolgozik az aki oly sokat tett a bányászhagyományok
ügyön, most a méltányossági alapra nyúj- megőrzéséért. Szokoly Károly közreműtottunk be igényt. Döntöttünk arról, hogy ködésével elkészült egy emléktábla, mely
ideiglenes fedést fel kell rakni a tetőre, a Bányász múzeum falára, méltó helyre
mert jönnek az őszi és téli rossz idők. Az került.
állag nem romolhat tovább. Ennek költséFontos településünk turisztikai adottságe sem lesz kevés, még várjuk az áraján- gainak kihasználása. Az utóbbi hónapoklatot helyi vállalkozótól.
ban több alkalommal jártam Sebestyén
Az Újtelepen nemcsak a játszótér újult Mónikával a térség turisztikailag frekvenmeg, hanem elkészült a sportpark is. A tált településein, turisztikai fórumokon,
kivitelezés központilag történt, a Közpon- turisztikai egyeztetéseken, melyeken töbti Beruházási Ügynökség végezte el. A bek között az volt a téma, hogy a pécsváközösségi térben így már a nemcsak a radi, a magyaregregyi és a szászvári vár
gyermekek, hanem a felnőttek is jól érez- együttműködését hogyan tudjuk javítani,
hetik magukat. Kuka kerül még felhelye- valamint mi hiányzik ahhoz, hogy felkezésre, és tavasszal fákat is fogunk ültetni, rüljünk Baranya megyében a turisztikai
hogy a nagy nyári melegben is komforto- térképre. Az egyeztetések még a jövőben
san használható legyen a terület.
is zajlani fognak, az elért eredményekről
Augusztus 16-án a horgásztónál jár- hamarosan beszámolok.
tam, Szilágyi Ferenc elnök úr meghívásáSz. H. : - Köszönjük az interjút!
nak tettem eleget. Díjakat adhattam át a
V. K. : -Köszönöm a lehetőséget!
gyermekeknek, akik
Magyar Közút Nonprofit
ügyesek és kitartóak
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
voltak a vasárnapi
Baranya Megyei Igazgatóság
napon megrendezett
horgászversenyen. Az
eseményen 55 gyer- Tisztelt Polgármester Asszony!
A Szászvár Nagyközség országos közútjai belterületi szakamek indult, amire
szainak
felújításával kapcsolatban 2020. augusztus 13-én kelt
korábban még nem
megkeresésére
az alábbiakról tájékoztatjuk:
volt példa.
Társaságunk nagyobb részben a Magyar Falu Útfelújítási
Radegund polgármestere ismét Hannes Program keretében hazai források felhasználásával, kisebb
Kogler lett, ezúton is részben uniós források felhasználásával végeztet az egész országban, ezen belül Baranya megye több mint 1600 km hosszú
gratulálunk neki!
A nyáron nem pi- közúthálózatán teljes körű felújításokat.
Az anyagi források rendelkezésre állásának függvényében az
hentünk számos páelkövetkező évek felújítási programjában szerepel az Önök
lyázatot készítettünk
nagyközségében a biztonságosabb közlekedést, az ott élők
el és adtunk be, mely- életminőségének javítását szolgáló, a 6541. j. Hirdről Gabb-Sipos Anita Mázaszászvár, illetve a 6534. j. Bonyhád-Dombóvár Összekötő
és Vajda József szá- utak Szászvár átkelési szakaszai felújításainak megvalósítása.
molnak be ebben a
Addig is amíg a felújításhoz a szükséges források nem állnak
lapszámban. Köszönet rendelkezésre, az útüzemeltetési, karbantartási feladatainkat
kitartásukért és tenni Szászvár Nagyközség területén is igyekszünk a település lakosakarásukért!
ságának megelégedésére végezni.
Vendégül láthattam
Pécs, 2020. augusztus 18.
immár
másodszor üdvözlettel:
térségünk 11 polgárKircz Gábor
Borbás László
mesterét és a Komlói
megyei fejlesztési és
megyei forgalomtechnikai és
Kistérség vezetőjét is
felújítási osztalyvezető
kezelői osztályvezető
a Közösségi Házban.
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Bányásznap

(elhangzott a Bányásznapi ünnepségen)
Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves
megjelenteket!
Engem ért az a megtiszteltetés, hogy
az idei bányásznapi köszöntő beszédet
elmondjam. Ezúton is köszönöm a felkérést, az Alapítvány vezetőségének.
Ma azért vagyunk itt, hogy a
bányásznapot megünnepeljük. Szászváron valaha bányákban dolgozott
a helyi emberek
többsége, akkoriban úgy mondták, a
bányavidékeken,
jól tudták a helybeliek, ha közeledik
az ősz, akkor hamarosan érkezik a
Bányásznap.
Ez
legtöbbünk számára annyit jelentett,
hogy
gondtalan
szórakozás, lazítás, vurstli, és tűzijáték
lesz. És ez így is volt rendjén.
De ez a bányásznap több szempontból
más, mint a korábbiak, a jelenlegi nehéz
vírushelyzetben egy kicsit másképp,
csendesebben kell országszerte ünnepelni. Másrészt ez a bányásznap évfordulós

ünnep. 70 évvel ezelőtt rendezték meg az első bányásznapot. 1951-től szeptember
első vasárnapján országosan
egységesen rendezzük meg a
bányásznapot. A 1950-ben
történt tatabányai bányász
szerencsétlenség, és a bányászok elégedetlenségének csökkentése miatt került bevezetésre az ünnep.
A korábbi bányász ünnepnapokon, délelőtt, a csendes órákban, történt a megemlékezés
azokról a bányászokról, akik már nem
lehettek velünk, akik életüket vesztették
munka közben, a bányákban. Ilyenkor
elhalkult a beszélgetés, megrendülten
énekelték a jelenlévők a Bányászhimnuszt. Majdnem mindenkinek volt rokona, közeli ismerőse, akire emlékezni kellett. Ma is ezért vagyunk itt, hogy meg-

tünk el egyetlen egy családtagot sem a
bányában végzett munka során. De többen nem mondhatják el ezt magukról.
Szörnyű tragédia az, amikor valakinek a
férje, fia, testvére elmegy reggel a munkába és nem érkezik haza többé. A bányászt nem látja többé a családtagja, nem
ölelhetik meg, és már sohasem mondhatják neki, azt hogy szeretlek.
A bányásznapon elgondolkodhatunk
azon, hogy eleget teszünk-e évente két
alkalommal azzal, ha a bányásznapon és a
Borbála napon megemlékezünk a bányászokról, a bányászatról. Nyilvánvalóan ez
nem elég. De akkor még mit is tehetünk?
Szászvár sosem engedheti meg magának, hogy elfeledkezzen arról a 200 évről,
mely során, a bányászat révén a térség
meghatározó központjává vált. Amikor
„felkerült a térképre”… Ha elfelejtjük a
gyökereinket, akkor semmik vagyunk.
Fontos, hogy gyermekeinkkel, unokáinkkal is megismertessük a múltat, méltón
ápoljunk bányász hagyományainkat.
Főleg ebben az új, vírusos felbolydult
világban, amikor felértékelődik a haza, a
valahová tartozás érzése.
Gondolkozzunk el itt, a hőseink síremléke előtt és gondoljuk végig, hogy mit
tehetünk. Először is becsüljük meg a múltat, az elődeinket, különösen azokat, akik
a bányában vesztették életüket, a bányász
hősöket. Hajtsunk fejet emlékük előtt,
vegyünk példát az életükről.
Szászvár soha nem feledi el a hőseit.
Jó szerencsét!

Vidák Krisztina

emlékezzünk, azokról, akik a szászvári
bányában veszítették el életüket. Évről
évre kevesebben állhatunk itt, de itt vagyunk.
A bányászélet korábban távolt állt tőlem, hiszen a bányászok kemény életével,
kitartásával, tenni akarásával férjem családja révén ismerkedtem meg. A családban volt földalatti vájár,
kismozdony vezető és
bányamentő is. A bányászok a jobb megélhetés
reményében és a család
jólétének
érdekében
vállalták a nehéz munkát
nap, mint nap lementek
a föld alá, ahol még a
máskor oly természetes
levegővétel is nehezebb
volt, mint máskor. A mi
családunk szerencsésnek
mondható, nem veszítet-
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Balatoni tábor

2020. július 13. és 18. között iskolánk 40 diákja Balatonszemesen táborozott. Bár az időjárás nem kedvezett a gyerekeknek
- Csak kétszer tudtak fürödni a diákok a Balatonban. -, nem
unatkoztak a táborozók, mert nagyon sok érdekes programmal
készültek a kísérő nevelők: a Katos házaspár, Szpatár Istvánné
és Kaslerné Martin Rita. Néhány program a teljesség igénye
nélkül: felkeresték a kalandparkot Balatonbogláron, városnézésen voltak a Vili vonattal, jártak a balatonlellei vidámparkban,
játékos vetélkedőkön és sportversenyeken mérték össze a tudásukat, a 8.-osok útmutatásával gyakorolták az elsősegélynyújtást, strandoltak és az élményfürdőt is felkeresték.

ötszög fonással, körmöcskével; korongozás, a sváb népviselet
(Trach) és a ruhakeményítés megismerése; tánctanulás harmonika kísérettel. A tábor a NEMZ-TAB-20 pályázaton elnyert
640.000 Ft támogatásnak köszönhetően ingyenes volt a diákoknak. A pályázatot Teleki Tiborné Wáger Marianna írta, a program megvalósításában rajta kívül Bede Csabáné vett részt.

Köszönet

Iskolánk zöld területe a műfüves pálya megépülésével lecsökkent, s nem volt elegendő a tanulók mozgásigényének kielégítésére, ezért már az előző képviselő-testületnél felvetődött,
s az új önkormányzat is támogatta a kezdeményezést, hogy az
iskola területét megnöveljék a park felé. Erre a munkára a nyáron sor került, megépült a kerítés, s a diákok szeptembertől birtokba vehetik a területet. Ősszel a szülői munkaközösség támogatásával, az iskola szervezésében szeretnénk a szülőkkel és
tanulókkal együtt lefesteni a kerítést, hogy esztétikusabb legyen
a környezet.
A szülők régi kérése volt, hogy a gyerekek kerékpárja zárható helyen legyen a tanítás ideje alatt, a nyáron ezt is sikerült
megoldani, mert az önkormányzat biztosította a kerékpártárolóhoz szükséges anyagot, s Havasi György gondnok elkészítette
azt.
Mindkét támogatást köszönjük a képviselő-testületnek.
összeállította: Maglódiné Horváth Ildikó
igazgatóhelyettes

Sommer Camp 2020 – német nemzetiségi tábor
2020. augusztus 24. és 28. között 20 tanuló 2 nevelővel vett
részt a táborban, bázis a Kiss György Általános Iskola és AMI
épülete és udvara volt Szászváron, innen indultak a táborozók a
kirándulásokra: az orfűi malomtúrára, melyet fürdés követett
Magyarhertelenden, és az egyházaskozári Szupi tanyára. A tábor
programjában a következő foglalkozások szerepeltek: Szászvár
német
nemzetiségi
hagyományainak
megismerése,
kézművesfoglalkozások (pl. pólóbatikolás, tarisznya szitázása,
karkötő-nyaklánc készítése gyöngyfűzéssel és flitterekkel; karkötő, öv, fejdísz készítése fonalból sodrással, sámánfonással,
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Köszönetnyilvánítás

Meczó Jánosné a Községi Könyvtárnak adományozott
több, mint 200 értékes könyvet fia, ifj. Meczó János hagyatékából. Köszönjük a könyvtár, és a közösség, valamint iskolánk nevében is.
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Érdekességek a készülő Szászvári krónika c. könyvből
Néhány sor a bevezetőből:
„2013-ban javaslattal fordultam Szászvár nagyközség akkori
vezetéséhez. Úgy gondoltam, időszerű lenne folytatni a Várszegi
Alajos és Téczely Károly által elvégzett munkát, folytatni kellene a Szászvár c. könyvet, amit közszájon csak ”A monográfia”ként szoktunk emlegetni. Célszerű lenne kiegészíteni, ha ma már
többet tudunk valamiről, tovább írni, ami az óta történt. Elismerve, hogy a nagynevű elődök által elvégzett munka nagysága,
mélysége, értéke felbecsülhetetlen. Sőt, kijelenthetem, hogy ez a
munka, amit kezében tart az olvasó, nem is értelmezhető a monográfia ismerete nélkül. De az nem vállalható, hogy a régi
nagyszerű mű tényanyagát átemeljük ide, a teljesebb kép érdekében…
A Szászvári Középületekért Közhasznú Közalapítvány támogatásával és kiadásában 2014-ben megjelent a „Kétszáz év a
Mecsek mélyében” c. könyv, amelynek kapcsán jelentős támogatást sikerült az Alapítvány működéséhez gyűjteni. Mivel lehetőségem volt némi irányt szabni ezen támogatások felhasználására,
javasoltam, hogy az Alapítvány támogassa - többek között - a
monográfia folytatását. Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta a felvetést, majd egyhangú döntésével támogatta a kutatás
megkezdését. Így kezdődhetett meg a munka. „
Tekintsünk meg néhány, a Krónikában szereplő, Szászvárról
is említést tevő korabeli írást.
"Pedig Szolimán az ellene telt készületek s egyezkedések
hírére már neki indítá ismét Magyarországnak hadait, s útjában
Valpót, Siklóst, Pécset, Pécsváradot, Szászvárt, Ozorát, Dombót,
Simontornyát, Palotát, Esztergomot, Tatát, Sz. Fehérvárt (1513)
megvevén, diadallal Budára vonult, hol Dráva mellékét és Dunántúlt régibb hódítmányaihoz sorozta." Bocsor István: Magyarország történelme különös tekintettel a jogfejlésre (Pápa, 1863.)
494. oldal)
"Miután a vár birtokába jutott, Athinai azokat, kik a királynénak szolgálni akarnak, fölesketé Izabella hűségére. Miután ezekkel így végzett s velők megerősítette a maga gyenge csapatát,
azon volt, hogy a vidékre is kiterjeszsze Izabella felsőbbségét.
Tényleg sikerült is neki a Pécs közelében fekvő és szintén a püspökséghez tartozó Szászvárat is hatalmába ejteni, mely foglalás
következtében Izabella uralma az egész vidéken biztosítottnak
látszott. Midőn a legjobb úton volt, hogy határozottan tért foglaljon Pécs vidékén, akkor váratlanúl oly csapás érte, mely arra
bírta, hogy Pécset odahagyja. Erejének, boldogságának, családjának romlása viszi el Pécsről. (1541.)" Századok – 1905. Értekezések Sörös Pongrácz: Athinai Deák Simon (514. oldal)
" Ahmed pasát pedig a világvédő padişah, - minthogy azon
úttól nyugotra, melyen ő maga ment, volt még egy másik út - az
egész rumilii hadtesttel arra küldötte. Ennek pedig az volt az oka,
hogy az említett út mentében van egy vár, melyet Szász-nak neveznek. Ennélfogva ezzel a szigorú meghagyással küldte el: »Te
menj és kérd fel azt a várat szép szerével. Ha legmagasabb kegyelmemet elfogadva várukat a biztonság helyének akarják tekinteni és fejőket biztosítani óhajtják kardom ellen, jó rájok nézve. De ha mellüket paizsúl tartják lélekrabló nyilaim elé ha boldogtalan fejüket le akarják üttetni vérontó éles kardommal; s ha
azt akarják, hogy földjüket feldúljam és kifoszszam, tartományukat elpusztítsam : akkor harczhoz kezdve ama sárkánytorkú
ágyúkkal és tűzokádó zarbuzánokkal tedd szűkké nekik

nyomorúlt várukat és tedd a földdel egyenlővé bástyáikat.« Ahmed pasa tehát a nevezett várhoz menvén, egy embert küldött be,
megvinni a világhódító izenetét. A várbeliek hallván a felszólítást, összegyűltek s a többi várak sorsából elképzelve, hogy mi
fogja érni fejőket, elfogadták a padişah ő felségének legmagasabb kegyelmét; s hogy megmentsék fejőket és lelköket a véres
kardtól, családjaikat a számtalan tatár had pusztításától s tartományukat a tűztől, szívvel-lélekkel folyamodtak a világvédő
padişah kegyességéhez és meghódoltak. A várat átadták a nevezett Ahmed pasának, magokat pedig a világbíró padişah többi
szolgái közé tartozó szolgáknak kívánták számíttatni. Ahmed
pasa látván a feslett erkölcsű gyaurok dolgát, átvette a várat,
embert rendelt bele s őrizetéről és védelmezéséről kellőleg gondoskodott. Azután eljővén onnan, Szekszárd vára mellett állapodott meg és ott csatlakozott a szultáni hadsereghez.
Szászvár, régen Szász ma is megvan Baranyamegye észak
nyugoti részén, Sásd közelében." Thúry József (ford.):
Monumenta Hungariae Historica 4. Diplomáciai emlékek (Acta
extera) 2. osztály: írók / 2. Török történetírók 2. 1521-1566
(Budapest, 1896.) IV. Szinán csaus. Bevezetés • Az 1543. évi
hadjárat története (320. oldal)
"Czimzetes apátságok. Szászvári apátság. - Azon a’ helyen
állott, hol most Baranya vármegyében Szászvár falu szemlélhető,
az is mutatja, hogy még 1721 ben az apáturi templomnak elég
erős romjai valónak láthatók Kétségen kivül van, hogy a’ szászvári zárdában sz. István idejében a’benedictinusoknak, mint a’
Krisztus tanítását buzgón hirdetőknek volt lakhelyük. De kinek
kegyességéből, és mikor alakult nem külömben mikor lett rommá nem tudjuk. Ma is a plébániában a’ szerzetes laknak maradványai u. m. köves ajtóragasztékok gothus boltozatok, és legszélesebb falak szemlélhetők. A’ kövek anyagul szolgáltak a mostani templomnak és újított paplaknak felépítésére. A legutóbbi
apátur volt néhai méltóságos főtisztelendő Jordánszky Elek
tinniai felszentelt püspök ’s a’ t." Hasznos mulatságok,
1840.07.29. (34. oldal)
"Szászváriak hálája földesuruk felé. Szászvár jun. 25-kén: M.
nagykéri Scitovszky János pécsi megyés püspök, kegyes földesurunk iránt nem mulaszthatjuk el az egész hazai közönség előtt
hálás köszönetünket nyilványitani, miszerint a’ tisztelt főpásztor
nádasdi urodalma már első látogatásakor nagylelküségét s atvai
gondosságát kegyes volt szegény, de hű alattvalói iránt tanúsítani, többi közt győrei helységebeli lakosoknak mintegy 40 év előtt
öszszeomlott szentegyházuk (mellynek most csak puszta helye
látható) jövő tavaszra ön költségin ujdon felállíttatását igérte.
Továbbá faluinak ezután csinos elrendezését ’s hogy a’ lakosság
vagyona is biztosittassék, a’ tűzelleni czélszerübb előkészületekre felügyelést, az uradalmi tisztségnek ’s elöljáróságnak pontos
teljesítésül meghagyta. Áraszsza minden áldásit az ég ura illy
kegyes földesurra. " Jelenkor, 1840.07.08. 217. o.
" Szász f. régente hires Szászvár, mellynek erős kerített falai
és sánczai most is egészen megvannak. A régi apátság épülete
most a plébános lakául alkalmaztatott. Kőszénbányája van." Fényes Elek: Magyarország leirása 2. (Pest, 1847.). Dunántuli kerület (61. oldal)
A könyv várhatóan jövő év tavaszára készül el. Addig még
van elég sok tennivalóm, de szeretem, ezért csinálom. Remélem
sok érdeklődőnek tudok majd örömet szerezni ezzel a könyvvel.
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Erdélyi Kör Szászvár Egyesület
Egyesületünk életét is jelentősen befolyásolta a koronavírus
megjelenése. Április hónapra tervezett programjainkat már nem
tudtuk megtartani. Július második felében volt az első összejövetelünk. Júliálisunkat a borház udvarán tartottuk meg, ahol 70
főre főztünk és a zenét újra Nyisztor Gyuri szolgáltatta.
Sétát tettünk még a pincesoron, ahol Juhos Dániel, Füzi
Béla és a Fink Erzsike pincéje volt nyitva. Lehetőséget adva
finom borok kóstolására. Sajnos az ezt követő határon túli kirándulásunk is meghiúsult. Következett volna a falunap, ahol egyesületünk főzött volna, de a vírus sajnos ezt a közös programunkat is felülírta.
Augusztus 22-én viszont elmentünk idei egynapos kirándulásunkra. Elsőként Kiskőrösön álltunk meg és Petőfi Sándor
szülőházát látogattuk meg. A XVIII. század utolsó harmadában
épült emlékház már az 1880-as években zarándok hellyé vált.
Közel ezer verset írt rövid élete alatt Petőfi. Felkerestük még a
katolikus templomot és a szlovák tájházat is. Következő megállónk a soltvadkerti Szent Korona cukrászda.
A Szent Korona cukrászda fagylaltjait és süteményeit az
egész országban ismerik. Innen tovább indultunk Kiskunhalasra,
a csipkeházba. A csipkék királynője, a királynők csipkéje a halasi csipke. 1902-ben kelt életre ez a fajta csipke. Ez nem csak egy
alkotás, hanem Magyarország nagykövete is a világban. A nap
utolsó programjaként Kecelen a Fürtös vendéglőben egy közös
ebédet fogyasztottunk el. Tele élményekkel és vidáman indultunk el hazafelé. Jó érzés volt újra együtt lenni.
Simon István

Dolgozik az Értéktár Bizottság
2020. év július hó 30-án Szászváron a Polgármesteri Hivatalban, az
újjáalakult Szászvári Települési Értéktár Bizottság tartott ülést. A korábbi üléseken elhangzott ötletek, javaslatok közül négy téma is terítékre került ez alkalommal.
Elsőként a nívódíj kérdését járták körül az egybegyűltek. Jó ötletnek
tartották, hogy azok a szászváriak, akik építkezéseik, felújításaik során
a faluképet javító, abba illeszkedő, a hagyományokat megőrző megoldásokat alkalmaznak, díjazásban részesüljenek. A díjat a képviselőtestület alapítaná és legkorábban jövő évben kerülne átadásra.
Második napirendi pontként a helyi építési szabályzat módosításának
szükségességéről, lehetőségeiről esett szó. A Bizottság több javaslatot
is megfogalmazott a Főtér arculatának védelme érdekében. Egy lehetséges változat szerint a Stella – Vadrózsa – Borház övezet határain belül
üdvözlendő lenne az egységes színek, színtónusok használata. Mindenképpen előnyös lenne a tetőfedő anyagoknál a természetes anyagok
használata. A döntés ebben az esetben is a képviselőtestületé lesz.
Szászvár főtere 1783-tól a Szentháromság tér nevet viselte, 1925-től
1957-ig pedig Főtér névvel illették. Számos alkalommal felvetődött
többekben is, hogy a mostani Május 1. tér elnevezést jó lenne a régi
nevek valamelyikére cserélni. A Bizottság megállapodott abban, hogy
javaslatot tesz a képviselőtestület számára, hogy a helyi igények felmérése mellett tegyen lépéseket ez ügyben.
Szó esett két új köztérről is. A Vadrózsa előtti parkot - a művészhez
való sokrétű kötődése okán – Kiss György térnek, Császtában az emlékmű körüli területet pedig Hősök terének nevezhetnénk. A javaslat
alapján a képviselőtestület fog dönteni a kérdésben.
A negyedik napirendi pontban a Szászvárért díj, és a díszpolgári cím
több jelöltjére is javaslatot tettek a jelenlévők. Természetesen ez esetben is a képviselőtestület fogja meghozni felelős döntését.
Sz.H.
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Szászvári Horgász Egyesület
A Szászvári Haladás Horgász Egyesület minden évben rendez horgászversenyt
és halászléfőző versenyt, idén a vírus
miatt ezt a rendezvényt (a nagy létszám
miatt) nem lehetett megtartani.
Az egyesület mindig szem előtt tartotta
és partner volt a gyerekek és az ifjúság
nevelése terén.
A fiatalok a szabadidejüket, a pihenésüket, kikapcsolódásukat friss levegőn
hasznosan eltölthessék, erre törekszünk.
2020. 08 16.-án Gyermek Horgászversenyt rendeztünk. Augusztus 16 vasárnap
reggel kicsit borongós szélcsendes idő
várta a horgászpalántákat.
Később napos, szép időben sok gyermek, szülőkkel benevezett a gyerek horgászversenyre.
A horgászhely kihúzása után, etetőanyaggal és csontikkal látta el a Horgász
Egyesület a versenyzőket.
Nagy örömmel és reményekkel indult
a verseny. Kis szülői segítséggel a kisebb
gyerekeknél, itt-ott fogásoktól hangos lett
a tó a gyerekek örömétől.
Zömében kárász, keszegek kerültek a
haltartóba, de volt egy kapitális ponty
fogás is, ami szülői segítséggel került
partra. Több mint 30 kg keszegfélét fogtak a gyerekek, a nagy ponty 11.87-kg-al
került mérlegelésre. Mérlegelés után minden hal vissza került a tóba!
A díjkiosztást a gyerekek nagy örömmel fogadták.
A végén minden gyerek ajándékot
kapott!
Végeredmény: 3-10 éves korig:
I./ László Zalán
II./ Papp Martin
III./ Szabó Csepke
IV./ Bálnt Zétény
V./ Gulyás Erik

14,91 kg
3,67 kg
2,67 kg
2,32 kg
2,26 kg

10-14 éves korig
I./ Forrai Gergő
II./ Benda Vivien
III./ Wágner Anna
IV./ Bandl Dominik
V./ Hajnal Georgina

1,79 kg
1,13 kg
0,58 kg
0,53 kg
0,36 kg

Szeptemberben tartunk még egy Bojlis
horgászversenyt, ezt is minden évben
megtartjuk, amelyet áprilisról kellett
későbbre eltolnunk.
Nyílt nevezésű és nemzetközi.
XV. Szászvári Bojlis Verseny 2020. szeptember 24-27-ig.
Infók: a szaszvarihorgaszto.hu honlapon! Képeink is a honlapon a galériában megtekinthetők!
Tisztelettel: Szilágyi Ferenc
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Mozgáskorlátozottak B.M.E. Szászvári csoportja

A „maradj otthon” időszak alatt a
mozgáskorlátozott -i fogadó órák helyett,
telefonos segítségnyújtás működött, valamint e-mail és sms küldés, mert fontos a
kapcsolattartás. Hosszú volt ez a három
hónap, mert nem találkozhattunk egymással. Már mindenki nagyon várta, hogy
történjen valami és engedélyezzék a találkozást: végre készülhettünk az éves taggyűlésre június végén, ami eredetileg
márciusban lett volna.
A biztonsági előírásoknak megfelelően: a távolság betartásával, kézfertőtlenítő, szájmaszk mindenkinek, hogy vigyáztunk egymásra. Köszönjük Vidák Krisztina polgármester asszonynak a szájmaszkokat, melyet kérésemre biztosított nekünk, így 2020.06.23-án tartottuk meg az
éves taggyűlést a Szászvári Várkastély
konferencia termében, melyen 16 év után
ismét megválasztottatok csoportvezetőnek. Hálásan köszönöm a bizalmat. A
vezetőség és küldöttek is ugyanazok maradtak: Téczely Istvánné és Bács Györgyné. Köszönöm a tagság aktív részvételét.
Nagyon jó volt veletek találkozni, öröm
volt látni benneteket. Köszönöm. Szomorú esemény történt: Bács Gyuri bácsit
elkísértük közösen utolsó útjára & közös
koszorúval.
A Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete megyei „senior” sportnapot szervezett 2020.07.18. szombaton
Szászvár-Egyházaskozár
helyszínnel.
Szép környezetben, Egyházaskozáron az
Általános Iskola udvarán kaptunk helyet:
köszönjük szépen. A rendezvényen rajtunk kívül a többi csoportok is részt vettek: Mohács, Pécsvárad, Komló, Sásd,
Siklós, Pécs, Szigetvár, valamint a BácsKiskun Megyei Baja és vidéke csoport,
továbbá Weisz Kornélia helyi polgármester és Vidák Krisztina Szászvár polgármestere. Hálásan köszönjük Weisz Kornélia, Egyházaskozár polgármester aszszonynak támogatását. Jelen volt Marosvölgyi Józsefné Megyei elnökünk, Gungl
János Megyei titkár. Minden csoport Emléklapot kapott. A rendezvény szimbóluma tiszteletére egy szép Generációs kupát
készíttettünk: köszönet a György Kft-nek.
A köszöntők után egy táncos közös tornával kezdtünk, melynek nagy sikere volt.
Mindenki dobálhatta a darst nyilait: izgalmas pillanatok voltak. Várnagy Gyula,
köszönjük. A kosárlabda-dobásnak is
nagy sikere volt, továbbá a medicinlabdával is ügyeskedhettek, a lengőtekét is
lendíthette bárki kedvére és Takács Zsolttal érdekes kvízjátékban vehetett részt.
Közben szólt a zene, melyet Nyisztor
György szolgáltatott: sokan táncra per-
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dültek. Az ebédet Szászvár, Várkert Pizzéria, Szalma Zsolt csapata készítette.
Köszönjük a finom, házias ízeket. Mindenkinek nagyon ízlett: pörkölt, nokedli
és savanyú uborka, ásványvíz, kenyér,
utána kávé, kuglóf és kalács. Köszönjük
Ruppl és Társa Kft-nek a finom kuglófokat. Az idő kegyes volt hozzánk: jó hangulatú, vidám szép napot töltöttünk el
közösen. Piroska hálásan köszönjük a
lehetőséget. Mindenkinek köszönjük az
aktív részvételt: jó volt együtt lenni veletek. Szeretnék köszönetet mondani a
sportnapon végzett önkéntes munkátokért: Téczely Istvánné Sárika néni, Hang
Zoltánné Erzsike, Székelyné Schneider
Anita, Puskás Ádámné Veronika és Tálász István, Gyurka Jánosné Juli,
Delibókné Kuczi Gabriella, Poór Tituszné Éva néni, továbbá mindenkinek, aki
bármiben segített, hogy ez a szép napunk
ismét jól sikerüljön. Köszönöm a munkátokat. Számítok rátok a jövőben is.
A Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete 2020.07.30-án tartotta
tisztújító küldött-közgyűlését Pécsváradon a várban, melyen mi is részt vettünk
Sárika nénivel: jelen volt Szakály József
MEOSZ főtitkár és felesége, Julika. Gratulálunk a régi és az új vezetőknek. Megtörténtek a helyi, a megyei és országos
választások is. Gratulálok mindenkinek.
Sikeres munkát és jó együttműködést
kívánok. Még óvatosak vagyunk a
„maradj otthon” megpróbáltatások időszak után: most nem szervezünk összejövetelt, így az idén mi nem főzünk a szászvári falunapon. Köszönöm a megértést.
Közben elmaradt a rendezvény, helyes
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megfontolásból.
Mindenkinek jó egészséget kívánok,
köszönöm a figyelmet!
„Az életben mindig azt kapod, amit
keresel, ha jó dolgokat keresel, megtalálod, ha a szépet keresed, nyújtsd ki a
kezed és eléred.”.
Bécziné H. Ilona,
mozgáskorl., csoportvezető

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS
ILLÉS ÁDÁM
KAPUS SZABOLCS
SZALMA ZALÁN
TAMÁS EVELIN
AUER KARINA ADÉL
BODZÁSI BELLA ÉVA
BODZÁSI LÁSZLÓ
NAGY-MÉLYKÚTI MARCEL
JUNG OLIVIA

HALÁLOZÁS
CSIKÓS FERENC
ÉBERT JÁNOS
STRUNG GYÖRGY
JENCZER TIBORNÉ
FÜLEKI IMRE
MECZÓ JÁNOS

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Vadászi Dóra + Czébán Attila
Simon Brigitta + Tóth Sándor
Péntek Hajnalka + Orsós Márkó
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Szászvári Hírek

Veszélyes fák kivágása
Sajnáljuk, ha fákat kell kivágni,
de eljön az az idő, amikor meg kell
tenni. Ha egy fa lábon száradt
(ahogy az erdészek mondják),
vagy veszélyezteti az áramvezetékeket, vagy tönkreteszi a környező
műtárgyakat (járdát emel, kerítést
feszít szét), akkor nincs mit tenni,
azaz, dehogyisnem!
Az egyik legveszélyesebb munka a fakivágás. Ezen belül olyan
helyen, ahol nem lehet dönteni,
hanem figyelni kell védendő műtárgyakra, ott csak speciális felkészültségű szakemberek végezhetik
el a feladatot. Ez történt a párizsi
háznál, és a ravatalozó mellett.
Sz.H.
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PÉLDAKÉPÜNK KISS GYÖRGY
A
Várbaráti
Kör
Egyesület
„Példaképünk Kiss György” elnevezésű
pályázatában (NEA-KK-19-Ö-V-0430)
két fő célt tűzött ki: könyv kiadatását a
szobrász életművéről és sírjának lefedetését.
Idén februárban megjelent Nagy Ildikó
-Szokoly Károly: Szászvári Kiss György
szobrászművész életműve (1852-1919)
című könyvünk. Tisztelettel köszönjük a
szekszárdi Séd Nyomda vezetőjének,
Katona Szilviának is, hogy ez létrejöhetett.

Előadást, könyvbemutatót tartottunk
Szászváron, Kárászon. Továbbiakat is
tervezünk ilyet a környező településeken.
A helyi könyvtáraknak, a Szászváron
ballagó 8. osztályosoknak ajándékoztunk
könyvünkből.
Örömmel tapasztaljuk, hogy szászvári,
környékbeli emberek gyakran látogatnak
el olyan helyekre (Zengő, Magyaregregy,
Nagymányok, Máriagyűd, Máriakéménd,
Kishajmás, Pécs, Mohács, Szombathely,
Székesfehérvár, Budapest, Esztergom,
Komárom…), ahol Kiss György alkotás
is megtekinthető. Sokan tudják ezt, szándékosan keresik fel azokat, mások, csak
fényképezkednek egy szép szobor mel-
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lett,
majd
felteszik
a
Facebookra, és az utólagos
hozzászólásokból derül ki
számukra, hogy a „mi” szobrászunk művét látták. A lényeg, hogy a méltatlanul elfeledett, annak idején nemzetközi hírű művész egyre ismertebbé válik. Itt kell megemlítenem, hogy határainkon kívül
is állnak még alkotásai: Ausztriában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban. A Kiss
György Életmű méltó arra,
hogy a Baranya Megyei Értéktárban, a
Szászvári Várral egyetemben, képviselje
Szászvárt.
A másik pályázati célunk, Kiss
György sírjának lefedetése volt. A nyughelye a budapesti Fiumei Úti Sírkertben
van. Korábban is egyesületünk tetette
rendbe a sírt, Téczely Károly elnöksége
idején. A helyiek még emlékeznek arra,
hogy Karcsi bácsinak a Kiss György
Életmű kutatása mennyire szívügye volt.
Júniusban pedig, hosszas papírügyek
rendezése, engedélyeztetés után sikerült a
nyughelyet lefedettetni. A kivitelezői
munkát köszönjük Hang Csaba kőfaragónak, akinek a nevéhez fűződik az évente
megrendezésre kerülő Kiss György Emléktúra ötlete és megszervezése.
Természetesen a Kiss György Centenáriumi Emlékév lezárása számunkra
nem azt jelenti, hogy kipipáltunk egy
aktuális feladatot. Személy szerint hiszek
abban, hogy a mai embereknek is igényük van a szépre, a művészet ismeretére, és aki ebben segíthet, annak ez kötelessége!
Ha valaki szeretné bővebben megismerni Kiss György életét, vagy ajándékozna egy könyvet, az a Szászvári Várban, ill. a Közösségi Házban megvásárolhatja könyvünket, amellyel egyesületünket támogatja. A várban látható még két
szobra a művésznek, ezeket a budapesti
Magyar Nemzeti Galériából kölcsönöztük. Címük: Királyi Pál (márvány mellszobor), Faun gyermekével (bronz szobor).
Vida Zsolt atya jóvoltából megtekinthető templomunkban, a Szent Anna kápolnában, Kiss György: Szent Anna
szobra. A nyár folyamán ismét felkereste
településünket Csinos Mihályné Miskolcról, aki a szobrász bátyjának unokája.
Kutató munkánk során, fotókkal gazdagította könyvünk anyagát. Köszönjük!
Természetesen továbbra is látogatható
a Szent István Közösségi Házban a fotó-
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kiállítás, a Kiss György művekről.
Szokoly Károly készíti már Téczely Károly tiszteletére az emléktáblát, amely itt
kerül elhelyezésre, hiszen a kiállítás
anyagának összeállítása nagy részben
Karcsi bácsi érdeme. Csoma István emléktábláját is ő készítette, amely a
„múzeumban” látható. A Csoma család
birtokában lévő Kiss György szobrok,
eredeti fotóanyag felhasználása szintén
nagyban segítette kutató munkánkat a
könyv megírásakor.
Iskolánk Kiss György nevét viseli,
minden év áprilisában emléknapot szerveznek, hogy a gyerekek megismerkedjenek a művész életével, alkotásaival. Áprilisban a Szászvári Önkéntesek Szövetsége az iskola mögötti forrást rendbe tette,
neve Kiss György forrás lett.
Ígéretet kaptunk arra, hogy a Pécsi
Székesegyházról már korábban eltávolított két Kiss György által készített apostolszobrot Szászvárnak ajándékoznák, a
Szászvári Várban elhelyezhetnénk.
Összefoglalva, a Kiss György Életmű
kutatás nem állt meg, továbbra is szívesen
vesszük mindenkinek a segítségét! Köszönet támogatóinknak!
Nagy Ildikó
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Nyár a Várban - képes beszámoló az idei programokról
Gyereknapi kalandjáték:
Rendhagyó gyereknapi programmal kedveskedtünk a szászvári családoknak a
vészhelyzet alatt. A június eleji rendezvényen a Rizni parktól a főtérig, 12 állomáson találhattak szórakoztató feladatokat a résztvevők.

A nyári napközis tábort július 27-től augusztus 14-ig élvezhették a gyerekek.
Megtartottuk hagyományos programjaink jó részét és újakkal is igyekeztünk
kellemesebbé tenni a nyári hőséget. A
tábornak idén is nagy sikere volt, számos

pozitív visszajelzés érkezett szülőktől és
lurkóktól egyaránt.
Nagy büszkeséggel tölt el, hogy a
Szászvári Várkastély ad otthont Walke
Márti első élő fotókiállításának. A bemutatót Vidák Krisztina polgármester aszszony nyitotta meg augusztus 15-én, és
szeptember végéig látogatható.

Fabók Mariann és Keresztes Nagy Árpád Azért a kis bolondságért….című
darabját láthatta a színházkedvelő közönség a Vár udvarán felállított szabadtéri
színpadon augusztus utolsó hétvégéjén.
Színvonalas és szórakoztató előadásban
volt részünk, melyet szeretnénk megismételni több alkalommal is, más-más
előadókkal és műsorral.
Sebestyén Mónika

Július 25-től, 3 héten át láthattuk Kálmán
Éva, szolnoki képzőművész festmény
kiállítását a Várkastély nagytermében. A
tárlatot Terescsényi Katalin nyitotta meg,
közreműködött: Szabó László népzenész.

Volt egyszer egy SZÁSZ TV
Talán sokan észre sem vették, de kb. másfél év óta már nincs helyi tv adás. Mintegy
27 éven át működött helyi tv műsor a kábel
hálózaton. A Tv stúdió először a hivatal épületében kapott helyet, később átköltözött a
Faluházba.
A helyi tv csatorna rövid története:
Mázaszászváron 1991. nyarára kiépült a
kábel tv hálózat. Még azon az őszön elkezdte
a működését a helyi tv csatorna, SZÁSZ TV
néven. A nagyközség lakói (Máza és Szászvár) ettől kezdve akár a fotelből nézhették a
helyi képújságot, a testületi üléseket, az óvoda és az iskola különböző rendezvényeit, a
falu fontosabb eseményeit, akár a Szászvári
focicsapat meccseit is.
A tv csatornánál, a műsorokat Horváth

László és Katos Sándor készítette.
Rövid idő után csatlakozott hozzájuk Deér
Zsuzsanna, Havasi György és Maglódi Imre.
Kezdetben voltak tv bemondók is, az elsők Győri Enikő és Bayer Attila voltak. A
majdnem 3 évtized alatt sokan dolgoztak
azért, hogy helyi információkkal ellássák és
szórakoztassák a szászváriakat.
Sajnos a műszaki berendezések elmaradtak
a kor színvonalától, amit az akarat és lelkesedés sem mindig tudott pótolni. A tv stúdió, és
vele a majdnem 3 évtized anyaga is a tűzvész
áldozata lett. Szerencsére a Youtube-ra sok
videó fel lett töltve, azok ma is megtekinthetők. Pl: Bányabezárás, Göncz Árpád látogatása Szászváron, Testületi Ülések, Falunapok
stb.
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https://www.youtube.com/user/
TelevizioSzaszvar
A Szász Tv-nél, későbbi nevén a Televízió
Szászvár-nál dolgozók névsora a következő:
Bemondók: Győri Enikő, Bayer Attila,
Bakó Mariann, Nyisztor Melinda, Sebestyén
Zsuzsa.
A Tv műsorok készítői: Horváth László,
Katos Sándor, Deér Zsuzsanna, Havasi
György, Maglódi Imre, Hermesz Antal,
Hermesz György, Pölczmann Balázs, Sziebl
Csaba, Bék Gerzson, Ginder János, Ágoston
Balázs, Wágnőder Tamás, Bálint Kitti.
A helyi Tv utolsó munkatársa Walke Márti
volt.
Ginder János, Havasi György
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Újtelepi játszótér és sportpark - fotó riport

Hátrányos Helyzetű Emberekért Egyesület
Az Idetartozunk Egyesület az OSI
által finanszírozott RIO nevű programban
40 település bevonásával, a COVID-19
vírus negatív szociális hatásainak enyhítése érdekében együttműködéseket generált a civil és állami intézmények között.
Az együttműködés célja minden esetben
az, hogy a járvány alatt a nehéz sorban
élő gyermekek és családjaik kapjanak
lehetőség szerint minél nagyobb figyelmet, és valós segítséget. További fontos
cél, hogy egy esetleges újabb járvány,
krízis idején hatékonyabb, gyorsabb és
kiszámíthatóbb legyen a kommunikáció!
A program keretében Szászvár tele-
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pülésre a Hátrányos Helyzetű Emberekért
Egyesület koordinálásával 40 db élelmiszer csomagot kaptunk, melyet további
10 db csomaggal a helyi roma önkormányzat pótólt ki, amit az arra rászoruló
roma és nem roma családoknak osztunk
ki. A csomagok értéke összesen 150 ezer
forint. A programban megkerestük a helyi települési önkormányzatot, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot, illetve a
helyi katolikus plébániát, akik információs és logisztikai segítség mellett, későbbi
programokban való együttműködésükről
biztosítottak.
Köszönetünket fejezzük ki a prog-
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ramban segítő Idetartozunk Egyesület
munkatársainak, az ADRA Egyesületnek,
a pécsi Khetanipe Egyesület munkatársainak és mindenkinek, aki a járvány ideje
alatt segítette a nehéz sorsú embereket.
Felhívjuk figyelmüket, hogy minden további támogatást szívesen fogadunk és
várunk, melyet az arra rászoruló családoknak továbbítunk!
Raffael István
Hátrányos Helyzetű
Emberekért Egyesület
alelnök, proram koordinátor
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Walke Márti fotókiállítása

(elhangzott a kiállítás megnyitóján)
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves
megjelenteket. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a mai kiállítást megnyissam.
Mártit régóta ismerem, többször is dolgoztunk már együtt, de kiderült, hogy sok
mindent nem tudok róla. A héten egyik
délelőtt hosszan beszélgettünk, mely során egy másik Mártit ismerhettem meg,
akit most be is mutatok Önöknek.
Márti 1991-ben Bonyhádon született.
14 éves koráig Mázán élt a családjával, a
mázai általános iskolába járt. Az utolsó
évet Egyházaskozáron végezte. A középiskolába Dombóvárra, az Illyés Gyula
gimnáziumba járt. Rajzolni már akkor is
szeretett, a tanárai azt mondták neki,
hogy tud is, a választott tantárgya így a
rajz lett, melyből érettségizett is. Úgy
érzi, hogy a középiskolában már elkezdődött valami. Már az általános iskolában is
tudta, hogy a rajzoláshoz közel álló dologgal szeretne foglalkozni. Lányként
operatőrnek menni elég fura volt akkoriban, nem volt hétköznapi dolog, elmondása szerint már akkor kilógott a sorból.
Pécsre került az egyetemre és ott végezte
el a két éves szakmát, mely során az első
évben a fényképészetet tanulhatta, a második évben pedig a vágást, interjúzást,
kamera használatot. Szondi Imre tanára
azt mondta, hogy tovább kellene tanulnia
Pestre a filmművészetibe, mert ott a helye, tehetséges, ezért gyakran plusz feladatokat is kapott, reklámfilmet készített
még az egyetemnek is. Mesélte, hogy a
pécsi Tudásközpontnak is készített egy
kisfilmet, annak idején osztályelső is volt.
Sok híres ember tanította. Szakdolgozatát
a dombóvári TV-ről készítette.
Azt

mondták, hogy van ehhez a munkához
érzéke. Bedolgozott a pécsi és a dombóvári TV-nek is. Ezt követően egy marketinges szakmát is elvégzett Pécsen. Ekkor
kereste meg a szászvári TV-t, gyakorlatra
jött hozzánk. Ginder János volt a mentora, vele ment mindenhová, sok mindent
tanult tőle. Egy év gyakorlati munkát
követően kapta meg a lehetőséget, hogy
2012-ben hivatalosan is a Szászvár TVnél dolgozzon. Filmkészítést és vágást
végzett a TV-nél, a fényképezés akkor
még nem érdekelte annyira. Itt kapta az
első fizetését, egy idő után szinte egyedül
csinált mindent. Az adást is ő indította el.
Ha baj volt azt is neki kellett megoldani.
2010-ben, amikor az egyetemi kurzusra járt, került be az első képe az RTL
Klub időjárás jelentésébe. Másfél, két éve
más szemmel néz körül a világban, mindig van nála telefon, vagy fényképezőgép, és amit érdekesnek lát azt lefotózza.
Családjában történt változások következtében fordult a művészethez, a fényképészethez, melyben megtalálta az örömöt.
Ha szépet, érdekeset lát, akkor azt le
kell fényképeznie, a spontán fotózás híve.
Ma már sokan megállítják és gratulálnak
neki, sok pozitív visszajelzést kap. Márti
a beszélgetésünk alatt szenvedélyesen
beszélt a fényképészetről, de egyben szerényen is.
A szászvári hivatalba a jegyző aszszony kérésére a képei felkerülnek a folyosóra, hogy barátságosabb legyen a
légkör. A facebook-on induló fotóversenyeken, már többször is részt vett. Sokszor megnyeri ezeket a megmérettetéseket. Gyakran előfordul, hogy fotóját a
nap képének választják meg.
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Komlón a vírus időszak alatt került
megrendezésre, az első fotó kiállítása,
mely online formában jelent meg. Gyakran előfordul, hogy ráírnak, hogy vállalna
e fotózást. De véleménye szerint neki
még fejlődnie kell. Csak barátoknak, rokonoknak vállal egyelőre fotózást. Azt
gondolja, hogy a természet fotózása megy
jobban neki, a portréfotózás terén még
fejlődnie kell. Volt már hivatalos munka
megkeresése is fotózás kapcsán, de azt
nem vállalta el. Nagyon kritikus magával
szemben. Nem hisz még annyira képességeiben, pedig már van mire büszkének
lennie. Ez a mai kiállítás is jól jelzi ezt.
A jövőben komolyan szeretne foglalkozni a fényképészettel, ez okoz igazán
örömöt, úgy gondolja, hogy ez való neki.
Van olyan helyi vállalkozó is, aki már
most is kéri a véleményét fotózás és vállalkozás marketing kapcsán. Márti érdekes, színes személyiség, csak egy kis önbizalomra van szüksége, ahhoz, hogy
elérje céljait. Kívánom neki, hogy még
sok szép fotót készítsen, és hogy a továbbiakban is büszkék lehessünk rá. Gratulálok!
Vidák Krisztina
polgármester

Háziorvos
Dr. Horváth László
7349 Szászvár, Rózsadomb u. 1.
Háziorvosi rendelő: 06-72/589-004
Gyermekorvos
Szakorvosi rendelő és
Védőnői Szolgálat
Dr. Andrási Friderika
7349 Szászvár, Arany János u 30.
Elérhetőség: 06-72/389-021
Labor
Elérhetőség: 06-72/589-044
Fogorvos
Dr. Úr Andrea
7349 Szászvár, Rózsadomb u 1.
Elérhetőség: 06-72/389-309
Körzeti Állatorvos
Dr. Csősz Gyula
7333 Kárász, Fürdő u 14.
06-30/986-0969
Gyógyszertár:
7349 Szászvár Május 1 tér 3.
Elérhetőség: 06-72/389-060
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Miért van a határban szerteszét szemét?
Már jónéhány éve, hogy elkezdték a Tüzép telep szomszédságában a nagyszabású földmunkát, amelyből lassan kibontakozott
egy új szolgáltatás.
Akit érdekelt, megállhatott, és elolvasta, a ma már megszokott
tájékoztató táblát, miszerint mi épül, milyen forrásból, és milyen
céllal. Megtudhatta, hogy egy veszélyes hulladék begyűjtő telep
épül. Elég sok rosszat hallott már az ember ezekről a lerakókról,
így biztosan akadt olyan is, aki úgy gondolta: miért éppen a mi
nyakunkba kellett ezt tenni?
Valahol kicsit elferdült a valóság, a közgondolkodás nem kapott kellő információt, így több évnek kellett eltelnie, amíg a mai
kedvező állapot kialakult.
Genczler Zoltán telepvezetőt kérdeztük.
Sz.H. : - Mi ennek a telepnek a feladata?
G. Z .: - Azokról a településekről, a környéken, ahol a Biokom
végzi a szemétszállítást, a lakosság különféle anyagokat, eszközöket adhat itt le, a fajtától függően korlátozott mennyiségben.
Hangsúlyozom, hogy csak a lakosságnak szolgáltatunk, közületeknek nem. Tehát Magyaregregytől Kismányokig, plusz Tófű, és
Györe hozhatja ide a hulladékát. Mindenki, aki fizet szemétszállítási díjat, az hozza a csekkjét a befizetésről, és lerakhatja a hulladékát.
Sz.H. : - Mit hozhat a lakosság?
Közben érkezik az irodához egy férfi, és megkérdezi,
hogy a számítógépet, és egy hűtőszekrényt, porszívót,
televízót, hova rakhatja le. A telepvezető kilép, megszemléli a kisteherautót, és útba igazítja az embert.
G. Z. : - Szóval, hogy mit hozhatnak ide? Ez most
nálam nincs papíron, de olvasom a számítógépről magának. Lomot, papírt, fémet, műanyagot, elektronikai hulladékot, üveget, építési törmeléket, 1 köbmétert évente,
háztartásonként, személygépkocsi gumiabroncsot, fáradt olaj, évente 50 litert, elemet, fénycsövet, növény
védőszer maradékot, akkumulátort, olajos göngyöleget,
festékes göngyöleget, kb. ennyi.
Sz.H. : - Mi lesz a sorsa az itt begyűjtött hulladéknak?
G. Z. : - Változó. A lomot a kökényi lerakóba viszik,
a papírt a válogatóba, meg a műanyagot is. Az abroncsot vitték Beremendre, mostanában inkább ledarálásra
viszik a másodlagos felhasználók. Elektronikai hulladékot külsős cégek veszik meg. Amikor egy-egy tároló
megtelik, szólok a központba, jön egy kamion és elviszi
a tele konténert a célállomásra, és hoz egy üreset helyette.
Sz.H. : -Mi a jellemző, honnan jönnek leginkább az
emberek?
G. Z. : - Szászvár és Máza a legtöbb, de azért jönnek
vidékről is.
Sz.H. : - Nekem úgy tűnik, mintha egyre nagyobb
lenne a mozgás a telepen.
G. Z. : - Igen, folyamatosan emelkedik a forgalmunk,
nézze meg, most is bent áll hat kisteherautó, és négy
személykocsi, utánfutóval. Torlódásnak tűnhet, de igazság szerint jó tágas a terület, nem nehéz a konténer mellé közvetlenül beállni. Így gyorsan megy a lepakolás.
Én regisztrálom a befizető adatait, és már fordulhatnak
is. Mivel ennyire ügyesen megy a dolog, ez a szerdai
nyitva tartás (10.00-16.00) egyelőre elegendő. Aki akar,
az igénybe tudja venni a szolgáltatást.
Sz.H. : - Genczler úr, én úgy látom, hogy a kommunális szemét szállítással és ezzel a lerakóval már min-
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den hulladéknak megvan a helye. Ön szerint miért lehet találni
még mindig a határban szemetet?
G. Z. : - Ezt nem tőlem kell megkérdezni. Inkább adjanak hírt
a szolgáltatásról, akkor talán előbbre lehet lépni.
Sz.H. : - Ezt tesszük. Köszönöm az interjút!
G. Z. : Köszönöm a lehetőséget.
Szokoly Károly
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Falugyűlés
A lakossági fórumon bemutatásra került az elmúlt fél év történése. Beszámoltunk a pályázatokról, a települést érintő fejlesztésekről.
Tematikus Park:
A Közösségi Tér Program keretében lakossági fórumokat tartott a szervező, a Közösségi Házban, több alkalommal. Az egyeztetéseknek megfelelően, az iskolaudvar bővítése, játszótér kialakítása volt az elsődlegesen
felmerült ötlet. A projekt keretében a szükséges építőanyagot megkapjuk,
a kivitelezési munkát helyi és egyetemista önkéntesekkel fogjuk megvalósítani. Az akkor, a fórumokon jelenlévők ezt az elképzelést támogatták.
Felmerült még szabadtéri színpad felállításának a lehetősége is a Bányászparkban. Ezt az elképzelést a lakossági fórumon jelenlévők elvetették. A projekt megvalósítása a jövő évre húzódik át.
REKI, önkormányzati működést segítő pályázaton 4 millió forintot nyertünk, melyeket a közüzemi tartozások rendezésére tudunk felhasználni.
Köszönjük a támogatást országgyűlési képviselőnknek, Hargitai Jánosnak!
Folyamatos javítási és karbantartási munkálatokat végzünk a Hársvirág
Óvodában, lefestettük az egyik csoportszobában a székeket és asztalokat
és redőnyöket tettünk fel. Pályázatból elkészült az óvodakerítés és beléptető rendszer is. Az óvoda előtti járda is megújult. Az elbontott kerítést az
iskolaudvar bővítésére fogjuk felhasználni, a kerítésnek szeptember elseje
előtt készen kell lennie.
A Szászi Piacon új kamerák kerültek felhelyezésre, valamint fűnyírót,
söprőgépet és kukákat tudtunk még a pályázatból beszerezni.
Úgy tudjuk, hogy a Völgységi-patak pályázaton, nyertünk. Köszönjük a
támogatást!
A zártkert pályázat előkészítése folyamatban van. Az út, tervezés alatt áll
jelenleg. A 2846 hrsz-on lévő földút 180 méteres szakasza szilárd, beton
burkolatot kap, valamint közvetlenül a fejlesztendő út mellett vadkerítés
kerül telepítésre. Mivel a földút jelen állapotában nem alkalmas a szabványos engedélyeztetési eljárás lefolytatására, ezért a Magyar Közút Nzrt.
Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságához „útügyi műszaki előírástól
való eltérés" tárgyú kérelmét nyújtottunk be. A kérelem kedvező elbírálása esetén kerülhet sor a tervezés befejezésére valamint az engedélyek
beszerzésére. Mindezt követően a kivitelezésre kiírt beszerzési eljárás
győztese, a Clever-Complex Bt. fogja elvégezni az építési munkákat. A
kivitelezés mikéntjéről a szőlős gazdákkal egyeztetni fogunk. A kivitelezésnek még az idén meg kell történnie, figyelembe fogjuk venni szüreti
időszakot is. A feltöltéshez szükséges földet nagy mennyiségben kapunk
majd a Lövész Egylettől, a lőtérről.
Hang Csaba kivitelezésében és Balogh Zoltán támogatásával elkészült a
Trianoni Emlékmű, Császtában, melyet Zsolt atya plébániai kormányzó
fel is szentelt. Köszönet a támogatásért!
A Magyar Falu Program keretében számos civil szervezetnek segítünk
elképzeléseik megvalósításában, a pályázatok megírásban. Többek között
a Lövész Egyletnek, a Horgász Egyesületnek, a Szászvári Nőegyletnek,
Szászvári Nyugdíjas Bányász Egyesületnek, a Szászvári Ifjúsági Egyesületnek, a Polgárőr Egyesületnek, a Fúvószenekarnak is. A fejlesztések
között szerepel önkormányzati ingatlan felújítása, eszközbeszerzés, rendezvény megvalósítása, kisbusz beszerzése is. Remélem senkit nem hagytam ki a felsorolásból.
Faluház:
Pályázatot nyújtottunk be Magyar Falu Program keretében közösségis tér
felújítására, 30 millió forint értékben. A biztosítóval kapcsolatosan már
egyáltalán nem vagyunk bizakodóak, bár az üggyel megbízott ügyvéd,
még reménykedik a méltányosságban. Az épület felújítása kapcsán, a
tervdokumentáció rendelkezésre áll. A Közalapítvány közel 1,5 millió
forintot gyűjtött, melyet a tervek fizetésére és állagmegóvásra fordítunk.
Köszönjük a lakosság, a vállalkozók és a civil szervezetek támogatását! A
téli időszakra készülünk, megtesszük a szükséges óvintézkedéseket.
Játszótér felújítások:
E-ON pályázat keretében 500 ezer forint nyertünk az Újtelepen lévő
játszótér megújítására. A munka E-ON önkéntesek segítségével fog megtörténni, szakmai segítséget Teleki Tibor nyújt. Készül a sportpark is,
hamarosan befejezik a munkát. Folyamatban lévő EFOP pályázatból a
Rózsadomb utcai játszóteret szeretnénk felújítani, a nyár végén.
Tervezzük a Falunapot, augusztus 15-ére, színes programokkal, de tűzijáték nem lesz.
A focipályát várhatóan július végétől, augusztus elejétől veszi bérbe a
bonyhádi focicsapat, ez év novemberéig. A pálya karbantartása, a zöld
felület rendezése az ő feladatuk. Bérleti díjat fizetnek, havi 110.000 forin-

tot. A lelátó tetőszerkezetét kijavítottuk, mert egy vihar letépte a tetőt. A
biztosítónak bejelentettük a kárt és a munkát térségbeli vállalkozóval
csináltattuk meg, a munkába 100 ezer forint önrészünk volt.
Tervezzük még az idei évben az Egészségház külső homlokzatának,
részleges, állagmegóvó megújítását.
A temetőbe szelektív kukák kerültek elhelyezésre, a hulladék különgyűjtésére.
Megkezdtük a foci pálya mögötti terület rekultiválását, reméljük hamarosan tudjuk fogadni a zöld nyesedéket a lakosságtól. Erre türelmet kérünk.
Új kamerák kerültek felhelyezésre a Polgárőr Egyesület és helyi támogatók jóvoltából a Főtérre, melyek segítségével, szinte már az egész Főtér
figyelhető.
A korábban megvalósult beruházásaink helyszínein jártunk a korábbi
kivitelezővel: Zárda, orvosi rendelő, bölcsőde, óvoda. A térburkolatok
javítása több helyen, garanciában javításra kerültek.
A veszélyhelyzet időszaka alatt számos intézkedést kellett végrehajtanunk, melyek napi szinten jelentettek feladatot, az intézmények működtetése és a közétkeztetés kapcsán.
Honlapunkon létrehoztunk egy Lakossági bejelentő fület, ahol várjuk a
lakosságtól érkező panaszokat.
Településünkön számos gázbekötés történik az utóbbi időben, mivel a
szolgáltatás díjmentessé vált. Figyelünk, vigyázunk meglévő önkormányzati útjainkra, Havasi Béla látja el a kérelmekkel kapcsolatos ügyintézést,
csakis kizárólag nagyon indokolt esetben engedjük felvágni az útburkolatot.
Több csőtörés történt az utóbbi időben falunkban. A hálózat elöregedett,
cseréje nagyon fontos lenne az ivóvíz biztonságos rendelkezésre állása
érdekében. A csőtörést követően az útburkolatok javítása a Baranya Víz
KFT. révén valósulnak meg.
Megkezdtük településünkön a kátyúzást, a templom előtt próbáltuk ki
először. A munkát közmunkásaik végzik el, költséghatékonyság miatt. A
kátyúzás nem tökéletes, nem fog örökös megoldást kínálni, de muszáj
volt a nagyobb gödrök kitöltése, aszfalttal történő feltöltése.
Turisztikai együttműködéseket kezdtünk meg a környékbeli településekkel: Magyaregregy, Pécsvárad, Mecseknádasd, stb. A vár kapitányával,
Sebestyén Mónikával több ízben vettünk részt fórumokon, tájékoztatókon, műhelymunkákon az együttműködések erősítése érdekében. Fő
szempont a várak (Szászvár, Magyaregregy, Pécsvárad) közötti partnerség kiépítése és a közös akciókban való részvétel.
Több bejelentés érkezett a település lakosaitól, hogy sok helyen nagy a
fű. Első körben kimegyünk a helyszínre, megnézzük, fotók készítünk (ezt
a feladatot a hivatal egy köztisztviselője látja el). Amennyiben szükséges
és máshogy (előzetes kéréssel, egyeztetéssel) nem működik, akkor felszólítjuk a tulajdonost, hogy szíveskedjen a zöldfelületet lenyírni, karbantartani. Jók a tapasztalatok, sok esetben elegendő csak kommunikálni, beszélni, kérni. Több elhagyott ingatlannal is célt értünk, jegyző asszony
felvette a kapcsolatot az illetékesekkel és felszólította a bozót, zöldfelület
irtására. Egyetlen egy helyen egy lakatlan háznál nem sikerült „dűlőre
jutnunk” eddig.
A (ivóvíz) tartalék kút feltárási munkálati folynak, több alkalommal
történt kamerázás, a szivattyút kiemelték. Várjuk az eredményt, bízunk
benne, hogy használható lesz.
A Szászvári Vár működtetése fontos számunkra, nemcsak a programkínálat bővítése, színesítése a cél, hanem a várudvar csinosabbá, vonzóbbá
tétele is, valamint a szolgáltatások növelése is. Kávégép került a várba,
székek, asztalok kerülnek kihelyezésre az udvarra, lakossági felajánlásból, pedig virágok az udvarra.
Egy térségi pályázatból információs terminál került kihelyezésre a Vadrózsába, mely révén a betérő turista a terminál segítségével tájékozódhat
a térség nevezetességei és látnivalói kapcsán. Szintén ennek a térségi
projektnek az eredményeképpen a vár Kincsesházként fog működni,
melyről most egyelőre többet nem mondanék.
A Főtéren lévő buszmegálló felújításra került.
Értéktár bizottságunk újjá alakult, új tagok is felvételre kerültek, jó ötletek, javaslatok vannak, melyek révén a helyben található értékek megóvása és bemutatása a cél.
Újra alakult a Szászvári Középületekért Közalapítvány, vezetője GabbSipos Anita, tagjai Marcsekné Zag Bernadett és Patton Gábor lettek. Jó
munkát kívánunk nekik!
A pályázatokról bővebben az újság másik cikkében olvashatnak.
Sz.H.

www.szaszvar.hu

15

Szászvári Hírek

2020. szeptember
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Nyertes pályázatok

Tervezett projektek
Hársvirág óvoda régi épületrészének felújítása
Temető felújítása
Kerékpárút kialakítása
Önkormányzati építési telkek (2 db) kialakítása és
értékesítése
 A Bányász Klub feletti ingatlan közcélra történő
megvásárlása





A helyi körzeti megbízott szolgálati lakásának felújítása
 Koncert- és szakkörterem kialakítása az általános
iskola tetőterében
 Önkormányzati étkeztetés fejlesztése (Faluház
konyhájának felújítása)
Készítette: Gabb-Sipos Anita
és Vajda József
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Ovis ballagás - képriport

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