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ból hozott sérelmet és a hibákat nem le-
het varázsütésre kijavítani. Bevallom, azt
hittem, hogy ennek a feladatnak a megol-
dásában könnyű dolgom lesz, de nem így
történt. Több egyeztetésen vagyunk túl,
több alkalommal láttam vendégül a tér-
ségbeli polgármestereket (a Borházban, a
Szászvári Várban, a Közösségi Házban
és a Hivatalban is). Volt olyan is, amikor
bizony parázs vitákra került sor, de a
beszélgetések jellemzően konszenzussal
zárultak.  Már a választásokat követően
leültünk beszélgetni Egyházaskozár pol-
gármesterével, Weisz Kornéliával az
együttműködési lehetőségekről, a közös
polgármesteri hivatal működtetése kap-
csán. Anyagilag ez az „egyesülés” sem
nekünk, sem az Egyházaskozári Közös
Hivatalnak (jelenleg 10 település) nem
érte volna meg. Fontosnak tartom a tema-
tikus együttműködéseket is, például a
turizmus tekintetében, mely során távo-
labbi települések vezetőivel is fontos
egyeztetni, együtt gondolkodni. Büszkén
mondhatom el, hogy a környékbeli tele-
pülésekkel létezik a napi kommunikáció,
Máza településen több alkalommal jár-
tam, és a mázai polgármester is gyakori
vendég polgármesteri hivatalunkban.
Többször előfordult, hogy a szomszédos
település polgármesterétől kértem taná-
csot és útmutatást. Azt gondolom nem
szégyen kérdezni és tanulni a rutinosabb-
tól. Jó példa erre, hogy a jövő évtől a
közművelődési feladatok ellátását Vé-
kény és Máza településekkel közösen
oldjuk meg. Jelenleg két fő önkormány-
zati dolgozó államilag finanszírozott kép-
zésre jár, hogy a törvényi előírásoknak
meg tudjunk felelni, és ezt a munkát el
tudják látni.

Az elmúlt évben rengeteg feladat há-
rult ránk, de ezt tudtuk, vártuk, vállaltuk.
Tudomásom szerint az újságban közzé-
tesszük az idei testületi és bizottsági ülé-
sek listáját, melyből lehet majd látni,
hogy hány alkalommal dolgozott a testü-
let, mennyi a feladat, mennyiszer kellett
tárgyalnunk, megbeszélnünk dolgokat.
De tudom, a lakosságot inkább az érdek-
li, hogy mik az eredmények, mit értünk
el egy év alatt. De azt viszont el kel mon-
dani, hogy ez az év extra nehéz volt, nem

Szászvári Hírek: - Sokan tapasztalták,
amikor be akartak jutni ügyet intézni,
hogy kulcsra záródott a Polgármesteri
Hivatal ajtaja. Eddig is hallani lehetett,
hogy kevés információ jut el a lakosság-
hoz, most jónéhányan még inkább úgy
érezhetik, hogy tovább szűkült a lehető-
ség, ha valakinek segítségre van szüksé-
ge.

Vidák Krisztina polgármester: - A
COVID 19 járvány miatt, központi intéz-
kedések értelmében kellett korlátozni az
ügyfélfogadást, csökkenteni a személyes
találkozások számát. Ennek következté-
ben kellett bezárnunk a főbejáratot.
Mindettől függetlenül telefonon, email-en
állunk rendelkezésre mindenkinek, aki-
nek kérdése, vagy elintézni valója van.
Elnézést kérünk, akinek ezzel többlet
fáradságot okozunk, jelenleg nem tehe-
tünk mást.

Az információ áramlással, tájékozta-
tással sosem lehetünk elégedettek. Bár
sokat teszünk e téren is, de azt már koráb-
ban is elmondtam, nem tudunk minden
facebook bejegyzésre tételesen reagálni,
mert erre nincs kapacitás, és talán értelme
sincs. Nem a kommunikáció mikéntjével
akarunk bizonyítani, hanem a tetteinkkel.
Amikor szükséges, azonnal reagálunk,
mert mi is napra készen figyeljük azért a
helyi oldalakat, és hozzászólunk, ha kell.
Így volt ez például a december elején

történt áramkimaradás esetén, amikor
rögtön közreadtam, a számos érdeklődő
megnyugtatására, a hiba okát. Sajnos nem
mindenkit lehet elérni a facebookon ke-
resztül, ennek ellenére, szinte napi szinten
használjuk a facebook oldalunkat, és to-
vábbra is kiragasztjuk a hirdetőkre a hir-
detményeket, valamint a helyi újságunk
negyedévente megjelenik. A testületi ülé-
sek nyilvánosak, időszakonként közmeg-
hallgatást tartunk, ott is lehet tájékozódni
a munkánkról, emellett személyesen is
állok rendelkezésre. Ennél több eszköz
jelenleg nincs a kezünkben. Tudom, na-
gyon jó lenne (főként idős lakosaink szá-
mára), ha a Szász TV még működne, de
erre nem látok lehetőséget, hiszen a stúdi-
óban minden elégett, valamint éves szin-
ten több millió forintba kerülne a TV mű-
ködtetése, melyre jelenleg nincs mód.

Sz. H. : - Tisztelt Polgármester Asszony!
Közeledik az év vége, megkérjük, értékelje
Szászvár nagyközség 2020-as évét!

V. K. : - Örömmel tájékoztatom a la-
kosságot, arról hogy mi az, amin jelenleg
is dolgozunk, és mi az, amin eddig dol-
goztunk, valamint milyen eredményeket
értünk el, és milyen kihívásokkal szembe-
sültünk. Rengeteg dolog történt, nem tit-
kolom, nehéz időszakon vagyunk túl. De
hangsúlyozom, bár sok nehézségen túl
vagyunk, a legfontosabb, hogy települé-
sünk anyagi helyzete sokat javult. Sokat
„spóroltunk”, nem költekeztünk feleslege-
sen, a képviselő testület minden forint
elköltését meggondolta. Hallottam, hogy
vannak olyan lakosaink, akik nem hiszik
el, hogy egy önkormányzat a fizetőképte-
lenség határáig sodródhat, és az nem for-
dulhat elő, hogy 10 ezer forint sincs az
önkormányzat bankszámláján. Pedig saj-
nos volt ilyen. Aki nem hiszi, járjon utá-
na, kérdezze meg a jegyző asszonyt, vagy
a hivatalban dolgozó pénzügyeseket, szí-
vesen adnak felvilágosítást.

Megbízatásom elején egyik legfonto-
sabb elképzelésem az volt, hogy javítsam
a kapcsolatot a környékbeli települések-
kel. Azt tapasztaltam, hogy elég rossz
településünk megítélése, sok, a régmúlt-
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csak nekünk, hanem más önkormányzat-
nak is. Hiszen olyan helyzettel kellett
szembesülnünk, amilyen eddig még nem
volt. Valamint az önkormányzati elvoná-
sok jelentősek voltak az idei évben, ami
az amúgy sem túl rózsás anyagi helyze-
tünket tovább nehezítette. 6,5 millió fo-
rintot vontak el, a befolyt gépjárműadó az
idei évtől a központi, országos költségve-
tésbe folyik be. A bölcsőde működésére
szóló normatíva elvonás is terhelt az idei
évben minket. El lehet mondani, hogy
önkormányzatunk és intézményeink mű-
ködnek, nincs közvetlen csődhelyzet, a
településüzemeltetés zajlik, azt gondo-
lom, hogy ez jelentős eredmény.

Sz. H. : - Ha javasolhatom, haladjunk
témakörönként! Mindig központi kérdés a
Faluház sorsa. Hogy állunk?

V. K. : - Rendben. Nos, vannak jó hí-
rek. A javult pénzügyi helyzet miatt,
megkezdjük a Faluház helyreállítását.
Helyi kőműves vállalkozó a héten meg-
kezdte a tetőn elvégzendő kőműves mun-
kákat, vállalta, hogy ezt minél előbb be is
fejezni, annak érdekében, hogy a tető a
konyha fölé fel tudjon mielőbb kerülni.
Egyelőre külső pénzügyi forrás hiányá-
ban csak a konyha helyreállítását tervez-
zünk, melynek költségvetése legalább 30
millió forint. Helyi ácstól is kértünk már
árajánlatot. Megérkezett december elején
a bölcsődére kapott többlettámogatás,
amit eddig nagyon-nagyon vártunk, lehe-
tőségünk van hozzáférni, az eddig a
(bölcsődei) busz megvásárlásra elkülöní-
tett 15 millió forintra is, (összesen 46
millió forint). A testület fog dönteni,
hogy a kapott plusz támogatást mire fog-
juk felhasználni, egyelőre erről többet
nem tudok nyilatkozni.

A bölcsőde konyha működtetésére
jövő év áprilisáig van engedélyünk, a
NÉBIH-től. Ők úgy nyilatkoztak, hogy
amennyiben tudjuk bizonyítani, hogy
megkezdtük a Faluház konyha helyreállí-
tását, az engedély tovább meghosszabbít-
ható lesz. A Faluházra a kiviteli tervek
(gépészeti, villamossági stb.) egy része is
készen van, melyek több millió forintba
kerültek. A tervezési költségek jelentős
részét a Faluházra kapott adományokból
tudtuk fedezni. Ezúton is köszönjük a
felajánlásokat! Honlapunkon a továbbiak-
ban is minden információt hozzáférhető-
vé teszünk a Faluház „fül” alatt. Keressük
a pályázati forrásokat, az idei évben egy
pályázatot tudtunk benyújtani, a Magyar
Falu Program keretében (30 millió forint
értékben). A pályázat előbb tartaléklistára
került, majd később sajnos kiderült, hogy
nem nyert. Ez a támogatás nagyon cse-
kély lett volna, de persze minden forrás-
nak örülnék. A teljes helyreállítási költ-

ség 150-200 millió forint körül van, a
jelenlegi információnk szerint.

A Kisfaludy program keretében kapott
támogatást, 12 millió forintot a támogató
eddig még nem kérte vissza, reméljük
nem is fogja. Két alkalommal jártunk
alpolgármester úrral Pesten. Az egyezte-
tések során jeleztük, hogy a támogatást
nem tudjuk visszafizetni, kérjük annak
elengedését. Döntés még nem született a
kiíró részéről.

Sz. H. : - Nem fontossági sorrendben,
de beszéljünk egy másik tetszhalott álla-
potban lévő áldozatról, legyen téma a
helyi sport.

V. K. : - Hát igen, sajnos a minősítés
helytálló. Tényleg nincs jó állapotban a
korábban méltán híres helyi sportélet. De
ebben is történtek előrelépések. Bár önál-
ló jogi személy, de nem nézhettük tétle-
nül a sportegyesület haldoklását. A régi
elnök lemondott, de tudomásom szerint
ez nem vált joghatályossá. Akik önszor-
galomból, saját költségen egy ideig vé-
gezték a munkát, nem vállalják tovább.
Nincs közgyűlés, rengeteg elvarratlan
szál van, adósságok, kötelezettségek.

Még a választások után a baranyai MLSZ
is járt nálunk, tanácsot adtak, felajánlot-
ták segítségüket, a problémák megoldása
kapcsán. De sajnos a végső megoldás
még mindig várat magára. Jelzem, hogy
nem hagytuk magára ezt a civil szerveze-
tet sem, több egyeztetés történt, több al-
kalommal nyújtottunk segítséget számuk-
ra. Kiss Lóránd képviselő úr vezényleté-
vel megalakult az új sportegyesület, mely
térségi szinten kíván működni, melyet
jelez az is, hogy a vezetőség tagjai Mé-
száros András tófűi, Sparas András mázai
és Kiss Lóránd szászvári lakosok. Még a
vírus 2. hulláma előtt meg is kezdték a
foci, valamint a kézilabda edzéseket, Hild
Laurával. Jó munkát kívánunk nekik!
Jövőre tervezzük a Fociszékház használa-
tát, melyről még egyeztetnünk kell. Az
öltöző mögötti évtizedes szemétlerakó
nagy részét felszámoltuk, a Bonyhád csa-
patával lejárt már a bérleti szerződés, de
úgy gondolom addig is volt gazdája az
ingatlannak. Valamint sportélet, nem
jártunk rosszul. A mezeket levittük az

iskolába, hogy a gyerekek használhassák
a foci edzések alkalmával.

Sz. H. : - Egyik ígérete volt a kampány-
ban, hogy nem tízmilliókért, de megold-
ható a kiélezett ivóvíz helyzet. A krízis
oka az egyedüli mélyfúrású kút volt, a
nyári nagy igények esetén sokszor kelet-
kezett üzemzavar.

V. K. : - Örömmel válaszolok a kérdé-
sére, nagy sikerről számolhatok be. Már
két mélyfúrású kutunk szolgálja a rend-
szert! A szakemberek nagy gondossággal
és figyelemmel megoldották a fő gondot,
a tartalék kútban a 13 éve beszakadt szi-
vattyút kimentették. A kutat rendbe tet-
ték, bevizsgáltatták, és alkalmas minősí-
tést kapott. A teljes költség mintegy nettó
600 eFt volt, de ezt sem kell kifizetni.
Ugyanis a Vízmű bérli a víziközmű háló-
zatot, ezért fizet, így ebből a díjból kom-
penzálják a kútrekonstrukció költségét.
Úgy tájékoztattak, hogy a következő
strand feltöltés már nem fog problémát
okozni, mert ha kevés lesz a víz, a máso-
dik kút rá tud majd segíteni. A kút vize
jó, kicsit magas a vas és mangán tartal-
ma, ezért keverni kell majd a másik kút
vízével, de más módon kezelni nem kell.

Sz. H. : - Ennek mi is örülünk. A követ-
kező kérdés a Piacra vonatkozik. Kívülál-
lónak érthetetlen, hogy egy megépült,
átadott Piac miért nem üzemel?

V. K. : - Az engedélyezési procedúrát
az idei év tavaszán kezdtük meg. Először
a pályázat irányító hatóságával kellett
egyeztetnünk, akik hónapokon keresztül
nem válaszoltak feltett kérdéseikre a ví-
rushelyzet miatt. Leállt a munkájuk, vár-
nunk kellett. Kérdés volt, hogyan mi mó-

don lesz a leggazdaságosabb a piac mű-
ködtetése. A pályázatban azt vállaltuk,
hogy a Nonprofit Kft-n lesz az üzemelte-
tő. Engedélyt kellett kérni, hogy a piacot
bérbe tudjuk adni. Egy jelentkező volt a
piac bérlésére, egy szászvári vállalkozó.
A bérlő bérleti díjat fog fizetni, melyet a
piac működtetésére majd vissza kell for-
dítanunk. És végre december 8-án meg is
kaptuk az engedélyt. Jelenleg a szerző-
déskötés van folyamatban a bérlővel. A
pályázatban egyébként több vállalás is
szerepelt, a legjelentősebb teher 5 fő rész-
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leges/teljes munkaidős foglalkoztatása
lett volna, melyet nem tudtunk volna tel-
jesíteni.

Sz. H. : - Milyen a kapcsolat a civilek-
kel, vállalkozókkal?

V. K. : - Fontos feladatnak tartom,
hogy a helybeli vállalkozók gyarapodja-
nak, fejlődjenek, hiszen ez nem csak ne-
kik fontos. Embereket foglalkoztatnak,
iparűzési adót fizetnek, vásárló erőt hoz-
nak létre. Ebben úgy tudunk nekik segíte-
ni, hogy egy-egy munkánál, azonos aján-
lat esetén, előnyben részesítjük őket egy
kívülállóval szemben. Vállalkozói fóru-
mot/klubot szerveztünk, információkkal,
ötletekkel segítjük egymást. Ilyen vállal-
kozásban készült el az óvoda kerítés, és a
Faluház-munkákat is helyi vállalkozó
végzi most.

Adatbázist akarunk létrehozni, amely-
ben megtalálhatóak lesznek azok a szak-
emberek, akik bizonyos szakterületen
állnak a lakosság rendelkezésére. Itt lehet
majd vízvezeték szerelőt, villanyszerelőt,
csatornást, asztalost vagy mást találni, ha
valakinek épp erre lenne szüksége. Sokan
fordulnak segítségért a facebook oldalon
az ismerőseikhez, hogy segítsenek vala-
milyen szakembert találni egy hiba elhá-
rításához. Ebben ilyen módon tudunk
segíteni. Létrehoztunk egy vállalkozói
facebook csoportot. Az a helyi vállalko-
zó, aki esetleg még nem csatlakozott az
kérem, tegye meg, vegye fel velünk a
kapcsolatot.

Az önkéntes tűzoltóink tűzoltó autóját
el fogjuk adni, a kapott vételárat az új
autóba (melyet pályázaton nyertek) for-
gatjuk bele (hacsak nem lesz túl kevés a
felajánlott vételára régiért, és az derül ki,
hogy jobban járunk, ha megtartjuk).

Működik a civil kerekasztal, több
egyeztetés zajlott idén. Bár ezt is meg-
akasztotta a járványhelyzet, a gyülekezés
tilalma. Szeretném, ha a civil szervezetek
több hírt adnának magukról, a tevékeny-
ségükről az újságban. Hiszen színesítik
életünket, sok programot szerveznek a
lakosságnak, szerintem fontos, hogy a
lakosok jobban megismerjék a helyi civil
szervezeteket, többet tudjanak róluk.

Sz. H. : - Hogyan vészeli át a járványt
a turisztikai kínálatunk ékköve, a Szász-
vári Püspöki Várkastély?

V. K. : - A várhatónál jobban. Bár ma-
radtak el rendezvények, de a tavaszi be-
zártság után olyan mértékű vendégforga-
lom növekedés volt, hogy az éves, várt
látogatói létszámot tudták teljesíteni.
Ugyan nekünk ez direkt bevételt nem
jelent, de fontos, hogy egyre többen ér-
kezzenek hozzánk, vigyék jóhírünket a
világba. Országos kiadványban szerepe-
lünk, a Várkastélyok Magyarországon c.

könyvben rólunk is megemlékeznek.
Közben voltak, vannak kiállítások is. Sok
program, rendezvény volt tervben, de
sajnos az idei év máshogy alakult.

Tervezés, létrehozás alatt van egy
olyan honlap, amelyet Portfóliónak ne-
veztünk el. Itt megtekinthetők azok az
értékeink, amelyek érdekelhetnek egy
kívülállót, aki tájékozódni akar, érdeklő-
dik, vagy éppen betelepülni kíván. Cél,
hogy promotáljuk az értékeinket, mi ma-
gunkat, láthatóak, elérhetőek legyünk
mások számára is. A honlap számos in-
formációt fog tartalmazni, ami lakosaink
számára is hasznos lesz. Azt gondolom,
hogy ez egy fontos és hasznos adatbázis
lesz, vállalkozók és turisták számára is.
Erre a munkára alakítottunk egy munka-
csoportot, melyet az utóbbi időben ha-
vonta összeült és dolgozott, hogy ez az
„adatbázis”, honlap létrejöhessen. Remé-
lem hamarosan Önök számára is bemutat-
hatom ezt a munkát. A honlapon szere-
pelni fognak céljaink, elképzeléseink is a
jövőre vonatkozóan.

Sz. H. : - Segítik-e az önkormányzat
működését a bizottságok?

V. K. : - Feltétlenül. Bár nem mindig
ezzel az elnevezéssel, van, hogy munka-
csoportként, de igen, nagyon is segítenek.
Nem fontossági sorrendben, de a pénz-
ügyi bizottság munkáján van a legna-
gyobb hangsúly. Segítségükkel tekinthet-
tem át az anyagi helyzetünket, készítettük
el a konszolidációs terveket, velük vitat-
juk meg a lehetőségeinket. A szociális
bizottság végül is munkacsoport formájá-
ban működik, hasznosan, például véle-
ményt formáltak a tűzifa támogatás ki-
osztásában is. Az Értéktár Bizottság nagy
lendülettel, több új taggal kezdte meg
működését, sok a felvetés, ötlet. Elhiva-
tott helyi értékőrök tárgyaltak a főtéri
egységes arculatról, Kiss György térről,
Hősök teréről, Nívódíj alapítását javasol-
ják a testületnek, olyan helyi építkezők,
felújítók számára, akik adnak a színvona-
las, hagyományőrző kivitelezésre. A he-
lyi épített örökség megóvásában is van-
nak elképzelések. Szóval igen, megvan-
nak, hasznosak, dolgoznak a munkacso-
portok. Van még egy munkacsoport,
mely szintén dolgozik, dolgozott az egy
év során. Ez a településfejlesztési cso-
port, mely a település fejlesztésével kap-
csolatos elképzeléseket alkotja meg.

Sz. H. : - Épült-e mostanában valami
új?

V. K. : - Igen. Két játszóteret felújítot-
tunk, a Jókai utcai pincesor betonburkola-
tot kapott. A pályázati összeget saját for-
rással egészítettük ki, mivel a pályázat-
ban nem szerepelt a útszegély kővel való
feltöltése. Már említettem korábban az

Óvoda kerítését, az is idén készült el.
Nem építkezés ugyan, de fontos gyarapo-
dás, hogy sikerült település karbantartásra
gépeket, eszközöket nyernünk, amire
évek óta nem volt példa. Másik fontos

juttatás volt pl., hogy 31 szociálisan rá-
szoruló család kapott csirkéket és takar-
mányt a szociális földprogram keretében.
Elkészült az iskolaudvar bővítése is, mely
az intézménybe járó gyermekek számára
lényeges.

Sz. H. : - Mik azok a gondok, felada-
tok, amik éppen aktuálisak?

V. K. : - Mindig van, minden napra jut
legalább egy. Büszkén mondhatom el,
hogy amikor én karanténban voltam, a
munkatársaim remekül végezték a felada-
tokat nélkülem is. Hamarosan elérkezünk
az év végéhez, amikor a rulírozó hitelün-
ket vissza kell fizetni. Erre készülünk,
ezért beérkező pénzeszközöket tartaléko-
lunk arra a pár hétre, amíg a Bank január-
ban ismét megítéli a folyószámla hitelün-
ket, 30 millió Ft értékben.

Tervezzük a jövő évet. Egyeztetés alatt
áll a közvilágítás korszerűsítése, mely
már régóta várat magára, új lámpákat is
helyeztetünk ki. A Közösségi Házba új
vezetőt neveztem ki, Takács Rita szemé-
lyében, bízunk a munkájában. Ritának új
elképzelései, javaslatai vannak, melyek
célja az, hogy a Közösségi Házat embe-
rekkel és élettel töltsük meg. Szeretnénk
felújítani a Strandot (gépházat, jelenleg
az árajánlatok begyűjtésénél tartunk), a
térfigyelő rendszert bővítjük, útburkolati
jeleket festünk föl, a temetőben további
felújításokat tervezünk.  Szeretnénk köz-
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lekedésbiztonsági táblákat
is kihelyezni a településen.

A Szászvár Krónika
Könyv megjelentetése a
jövő évre várható, új étel-
szállító autó vásárlása is
tervben van, folytatjuk a
kátyúzást is. Fel szeret-
nénk újítani az óvoda ud-
varán levő játékokat, hogy
az odajáró gyermekek
biztonságban használhas-
sák azokat.

Járdákat fogunk felújí-
tani több helyen, telkeket
parcellázunk ki eladási
céllal, megvásároljuk és
lebontjuk a Bányászklub
melletti öreg házat, a terü-
letet rendezni fogjuk. A szociális bérla-
kások egyikét, eladtuk, részletfizetés
keretében az egyik bérlőnek. A befolyt
bevételt a Faluházra fordítjuk. Még egy
lakásra érkezett vásárlási igény, egy új
betelepülő lakótól/vállalkozótól. A többi
lakás bérlőjével rendeztük a korábban
elmaradt papírmunkát, a tartozásokat
rendszeresen nyilvántartjuk, a családse-
gítő szolgálat a lakókkal tartja a kapcso-
latot. Több alkalommal ellenőriztük a
bent lakókat, hiszen ez is feladatunk.
Ezek a lakások is az önkormányzati va-
gyon részét képezik, nem szabad hagyni,
hogy tönkremenjenek.

A TOP (komlói konzorciumi) pályázat
keretében „kiülőket” és turisztikai táblá-
kat tervezünk kirakni a falu több pontján.
Megkezdődik a Völgységi-patak beruhá-
zás a Meggyes utcában, valamint remél-
hetőleg az iskola emeletének, rég várt
beépítése is megtörténik.

Önkormányzatunk a jövő évben tervez
erdőkitermelést is, melyből származó
bevételt a Faluház épületére fordítunk
vissza.

Reméljük a vírus helyzet javulását,
jövőre több rendezvény megtartásán gon-
dolkozunk. Készen van jövő évi rendez-
vénynaptárunk tervezete. Várjuk az
Önök javaslatát is, mely érdekében kér-
dőívet készítettünk, hiszen fontos az
Önök véleménye, a rendezvények Önö-
kért vannak. A vállalkozók számára is
készítettünk egy kérdéssort, mely már
felkerült a facebook vállalkozói csoport-
ba. Még egy kérdőívet készítettünk, egy
aktív helyi lakos segítségével, a zöldnye-
sedék/hulladék kérdésköre kapcsán. Itt is
várjuk a véleményeket! A kitöltött kérdő-
ívek mindegyike online is kitölthető, az
információk ezzel kapcsolatosan a
facebook-on megtalálhatók. Papírformá-
ban a CBA üzletben és a benzinkúton

kihelyezett dobozba dobható be.
Sokat dolgoztunk a képviselőkkel az

önkormányzat és az intézmények haté-
kony működtetése kapcsán. Több hóna-
punk azzal telt el, hogy a rendszer műkö-
dőképes legyen. Több személyi változás
is volt. Tudom, vannak még megoldandó
feladatok, nem tökéletes minden, de úgy
gondolom, hogy értünk el eredményeket.

Rendszeresen tartunk vezetői üléseket,
ahol egyeztetjük a felmerült kérdéseket,
problémákat az intézményvezetőkkel.
Számos pályázatot adtunk be, és dolgoz-
tunk a jelenleg folyamatban lévő projek-
tekkel, nyáron sem pihentünk. A pályá-
zati munkáról az újságban még részlete-
sen beszámolunk.

Be kell számolnom, egy kudarcról is.
Terveztük a jobb finanszírozás miatt az
óvoda működtetésének átadását a Német
Önkormányzat számára. Amennyiben a
Német Önkormányzat működtetné az
intézményt, kb. évi 8-10 millió forinttal
kaphatnánk többet. Ez nagyon jól hang-
zik, azonban az épület tulajdonjogáról a
települési önkormányzatnak le kellett
volna mondania a Német Önkormányzat
számára, valamint ez jelentős plusz fel-
adatot rótt volna a nemzetiségi önkor-
mányzatra és tagjaira. Az átadás nem
sikerült, talán majd egy más alkalommal.
Jártunk tanulmányúton Bóly városában,
valamint többször egyeztettünk Mecsek-
nádasd polgármesterével és az óvodave-
zetőjével is. Sokat dolgoztunk, foglal-
koztunk ezzel a témával, most így vissza-
tekintve, talán feleslegesen is, de új is-
meretekkel és új kapcsolatokkal is gazda-
godtunk. Valamint megtettünk mindent
annak érdekében, hogy az óvoda jobb
finanszírozást kaphasson, és a gyerekek
jobb minőségű ellátásban részesülhesse-
nek. Szokták mondani: nem szégyen a
kudarc, de hasznos, hiszen abból mindig

tanulni lehet.
Jó kapcsolatot ápol

önkormányzatunk a
helyi plébániával, ok-
tatási intézményünk-
kel, az iskolával, a
gyermekjóléti szolgá-
lattal is. A vírushely-
zetben hatékonyan
együttműködtünk tele-
pülésünk orvosaival is,
a kommunikáció jól
működik. Köszönöm a
településünk orvosai-
nak, védőnőinek, a
házi segítségnyújtók-
nak, a családsegítő
szolgált munkatársai-
nak és a laboros Kati

néninek a munkáját! Sokat tettek értünk,
ezekben a nehéz hónapokban. Köszö-
nöm!

Tudom, a sok munka ellenére vannak
olyanok, akik eredményeket, „felmu-
tatást” várnak, elégedetlenek. Én is az
vagyok bizonyos szempontból, örültem
volna, ha a Faluház már teljes pompájá-
ban tündöklik. Higgyék el, ezért mindent
megteszünk. Rengeteg plusz munkát rótt
a testületre, az önkormányzatra a Faluház
„téma”: biztosító, rendőrség, a Kisfaludy
pályázat, a romeltakarítás, pakolás, a
tervezési munka koordinálása, stb. De én
mégis azt gondolom, hogy nem kell szé-
gyenkeznünk, az elmúlt év történései
kapcsán.

Külön köszönet illeti a vállalkozókat,
akik segítették, támogatták munkánkat,
köszönet a befizetett adóért! Lakosaink-
nak köszönöm a türelmet és a megértést,
ezekben a nehéz, embert próbáló idők-
ben!

Ez az év tényleg kemény volt, sokat
dolgoztunk, még akkor is, ha ennek nincs
mindig, azonnal kézzelfogható eredmé-
nye, vagy látszata. Meg szeretném kö-
szönni a képviselőknek, az önkormány-
zati dolgozóknak, hogy munkájukkal
hozzájárultak ahhoz, hogy legyen közvi-
lágítás, tiszták legyen az utak, utcák,
működjön az óvoda, bölcsőde, a polgár-
mesteri hivatal, a közétkeztetés, védőnői
szolgálat. A Szászvári Vár és a Közössé-
gi Ház dolgozói sokat dolgoztak azon,
hogy településünk karácsony alkalmával
ünnepi díszbe öltözzön és ez az ünnepi
hangulat megteremtésében segítsen szá-
munkra. Békés, Boldog Karácsonyt és
Vírusmentes Új Évet Kívánok Minden
Kedves Lakos számára!

Sz. H. : - Köszönöm az interjút!
V. K. : - Köszönöm a lehetőséget.
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Ahogy azt korábban megígértük, ebben
a lapszámban beszámolunk Szászvár
Nagyközség 2020. évi beadott és elnyert,
vagy az idei évben elbírált, már beadott
projektjeiről.

A sor szerencsére nagyon hosszú.
Az idei évet a Bethlen Gábor Zrt. által

kiírt „Határon túli testvértelepülési kap-
csolatok erősítése” című pályázat előké-
szítésével és beadásával kezdtük. A pályá-
zatot a nyár folyamán bírálták el, de idei
évben sajnos Szászvár nem került be a
nyertesek közé.

Márciusban a Szociális Földprogram
kiírására nyújtottunk be pályázatot. A
sikeres pályázatból kapott 880.000,- Ft-
ból 25 szászvári rászoruló család számára
családonként 31 db előnevelt húshibrid
csirkét és a felnevelésükhöz szükséges
takarmány szereztük be. Minden résztvevő
mezőgazdasági tájékoztató előadáson vett
részt. A projekt során folyamatos kapcso-
latban állunk a családokkal. A közös cél
az, hogy november-decemberre minimum
2-2.5 kg-os csirkék kerülhessenek levá-
gásra.

Szintén márciusban megjelentek a Ma-
gyar Falu Program felhívásai. Első körben
a gyermekorvosi rendelő illetve a védőnői
szolgálat részére szükséges eszközökre,
illetve az önkormányzati tulajdonú utak
(Aradi és Vár utca) felújítására pályáz-
tunk. Ez utóbbi tartaléklistára került, míg
az orvosi eszközbeszerzésre 2.994.460, -
Ft-ot nyertünk el. Az eszközök beszerzése
folyamatban van.

Áprilisban újabb kiírások jelentek meg,
melyekből szintén kettőre pályázott az
Önkormányzat. A „Közterület karbantar-
tását szolgáló eszközbeszerzés” alprogra-
mon 2.778.085,- Ft támogatást ítélt meg a
támogató, mely összegből motoros kasza,
fűnyíró, fűkasza, univerzális permetező,
vízszivattyú, ágaprító, motorfúró és gö-
dörfúró beszerzése valósult meg, melyeket
már a mindennapi munkák során használ-
nak is. Önkormányzatunk saját erőből a
közterületi munkálatok még hatékonyabbá
tételéhez lombfúvót is beszerzett.

A „Közösségi tér ki/átalakítás” prog-
ram során a Faluház részleges felújítására
beadott programunk tartaléklistára került
sajnos. Szintén tartaléklistás a Császtába
megálmodott játszótér projektünk is.

Májusban településünk két alkalommal
is megmérettette magát nemzetközi poron-
dokon. Elsőként az Európai Bizottság
WIFI4EU című pályázatán indult és nyert
is. Itt szeretnénk elmondani, hogy Ma-
gyarországon mindössze 10 település ka-
pott 15.000 EUR összegű támogatást,
melyből az egyik Szászvár volt. A

WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy
szerte Európában ingyenes wifi-
hozzáférést biztosítson a polgárok számá-
ra nyilvános helyeken, többek között par-
kokban, tereken, középületekben, könyv-
tárakban, egészségügyi központokban és
múzeumokban. A nyilvános, ingyenes,
nagy sávszélességű wifi rendszer engedé-
lyeztetési eljárása és kiépítése folyamat-
ban van. A tervezett helyszínek a követke-
zők: Szászvári Vár (udvar), Május 1. tér,
Szászi Piac (Gyermekorvosi rendelő),
Szent István Közösségi Ház és a Sportpá-
lya területe.

Másodszor az „Európa a Polgárokért”
nemzetközi programban vettünk részt.
Beadott pályamunkánk során egy prog-
ramsorozatra pályáztunk, melyben tudo-
mányos, kulturális valamint gasztronómiai
rendezvényeket terveztünk megvalósítani
a Szászvári Várkastélyban testvértelepülé-
seinkkel együtt. Az idei évben sajnos nem
részesültünk támogatásban, de 2021-ben
újra megpróbáljuk.

A nyár kellős közepén kiírásra kerültek
a Falusi Civil Alap pályázati lehetőségei.
Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk
minden eszközzel igyekszik a helyi közös-
ség életkörülményeinek javításában közre-
működni, így segítségünkkel 8 helyi civil
szervezet adott be pályázatot eszközbe-
szerzésre, ingatlan felújításra, program-
szervezésre.

Ekkor jelentek meg a Magyar Falu
Program újabb felhívásai is. A körzeti
megbízott szolgálati lakásának felújításá-
ra, valamint a temetői urnafal és új kerítés
kiépítésére beadott pályázataink sajnos
nem nyertek. A Hársfa utcában 2 db új,
közművesített építési telek kialakítására, a
Pécsi Tankerülettel közösen beadott, a
Kiss György Általános Iskola új hangver-
senytermének és szakkörszobájának létre-
hozására, valamint a Bányász Múzeum
mellett álló ingatlan megvásárlására és
annak elbontására íródott pályázatunk
viszont nyert.

A hangversenyterem kialakítására 37
621 307,- Ft-ot, ingatlan vásárlásra és
területrendezésre 4.350.645,- Ft-ot, a 2 db
építési telek kialakítására pedig 9.927.568,
-Ft-ot kapott településünk és önkormány-
zatunk. A projektek megvalósítására
mindhárom esetben a 2021-es évben kerül
sor.

A kiírt programok keretében helyi ke-
rékpárút kialakítására is volt lehetőség,
mely során a Fő teret a Bányával összekö-
tő út közel 2 km-es szakaszának kiépítését
pályáztuk meg, mely pályázatunk idei
évben nem kapott támogatást.

Júliusban a települési önkormányzatok

által fenntartott bölcsődébe és óvodába
járó gyermekek minél magasabb színvona-
lon történő ellátására került pályázat ki-
írásra. Ennek keretében a Hársvirág óvoda
régi épületrészének külső-belső felújításá-
ra adtunk be pályázatot, melyet forráshi-
ány miatt nem támogatott a kiíró.

Az Önkormányzat mindent lehetőséget
igyekszik megragadni arra, hogy a közét-
keztetés visszakerülhessen a Faluházba.
Ennek érdekében augusztusban pályázatot
nyújtottunk be a Pénzügyminisztériumhoz
önkormányzati étkeztetési fejlesztések
tárgyban. Kérelmünket elutasították arra
történő hivatkozással, hogy hasonló támo-
gatásban már részesültünk a benyújtást
megelőző öt éven belül.

Szeptember elején megjelent a Nemzeti
Közművelődési Alap Közművelődési Kol-
légiumának pályázata, mely segítségével
konferenciát kívánunk szervezni „Várak
Baranyában és a Dél-Dunántúlon” téma-
körben.  A pályázat elbírálása folyamatban
van.

A Belügyminisztérium a települési ön-
kormányzatok számára az illegális hulla-
déklerakók felszámolásának támogatására
pályázatot írt ki, melyre támogatási kérel-
met adtunk be a szóban forgó hulladékok
elszállítására és ártalmatlanítására.

Ezen pályázathoz kapcsolódóan az In-
novációs és Technológia Minisztérium az
IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. útján a
„Tisztítsuk meg az országot” projekt 2020.
I. ütemét jelentette meg. A pályázat során
lezáró sorompóra és kamerákra pályáztunk
a jogellenesen elhelyezett hulladék elhe-
lyezésének megakadályozása érdekében.
A projektek értékelése szintén folyamat-
ban van.

A Miniszterelnökség által kiírt 2021.
évi Értékteremtő Közösségekért Díjra
önkormányzatunk a Szászvári Települési
Értéktár bizottságot ajánlotta. A díjazottak
kihirdetése várhatóan jövő év elején kerül
sor. Bízunk benne, hogy az Értéktár Bi-
zottság az őt megillető elismerésben része-
sülhet.

Néhány gondolat a folyamatban lévő
projektekről

A Zártkerti Programunk során elnyert
9.999.924,- Ft-ból megújult és szilárd út-
burkolatot kapott a Jókai utcai pincesorhoz
vezető felső útszakasz 180 méter hosszan.
A felújítás mellett vadkerítés telepítése is
történt. Jelenleg az út forgalomba helyezé-
si eljárása folyik.

Az óvoda kerítésének felújítása befeje-
ződött, a kerítés a nyár során átadásra ke-
rült. Önkormányzatuk saját forrásból
számkódos beléptető rendszert is telepített
a még nagyobb biztonság érdekében.

Tájékoztató a 2020. évben beadott hazai és uniós pályázatokról
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A Völgységi-patak mederrendezésére
elnyert 100.000.000,- Ft-os pályázat meg-
valósítása  megkezdődött, jelenleg az en-
gedélyeztetési szakasz zajlik.

Sajnálatos módon a járványügyi intéz-
kedések miatt az EFOP-os, Innovatív köz-
nevelésért projektünk megvalósítását fel
kellett függeszteni, várhatóan jövő év ele-
jén kerülnek megrendezésre az elmaradt
foglalkozások, szakkörök és az úszásokta-
tás is.

A Szászi Piac üzemeltetési engedélyét
2020. december 8-án megkaptuk. A piac
várhatóan 2021. január 1-jén nyílik meg.

Önkormányzatunk tavasszal 4.000.000
Ft, ősszel 3.500.000 Ft rendkívüli önkor-
mányzati támogatásban részesült, melyet a
közüzemi díjtartozások rendezésére fordí-
tottunk. Ezt a támogatási formát évente
két alkalommal lehet igénybe venni.

Bölcsőde pályázatunknál a költségek
átcsoportosítása, valamint a tartalékkeret
felszabadítása után 46.275.221 Ft vált
szabadon felhasználhatóvá. (Ebből tarta-
lék: 13.333.571 Ft, megtakarítás: 478.567
Ft, ráemelés: 17.463.083 Ft, átcsoportosí-
tás: 15.000.000 Ft)

Településünk és Önkormányzatunk a
jelenlegi önkormányzati ciklusban
192.000.000 Ft pályázati támogatásban
részesült.

A pályázati forrásokból megvalósított
munkálatok által okozott esetleges kelle-
metlenségekért ezúton is elnézést kérünk.

Mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyt
és Boldog Új Esztendőt Kívánunk!

Gabb-Sipos Anita és Vajda József
pályázati referens

Ez az év nem úgy alakult az Önkormányzat számára – mint ahogy senki másnak sem -
ahogy azt számoltuk. Voltak olyan időszakok, amikor a fizetések elutalása után össze-
sen 10.000 forint volt a bankszámlán.

A bevételek a tervezetthez képest jelentősen megcsappantak. A kormány egyik
napról a másikra elvonta a gépjárműadó teljes összegét, ami részünkre 6,5 M Ft bevé-
telkiesést okozott. A bölcsőde költségvetését elég jól meg tudtuk tervezni, de szintén
egy huszárvágás után a kormány elvont 5 M Ft normatívát a beígért 12 M Ft-ból
(indoklás és értesítés nélkül). Elég nehéz úgy nekivágni egy év finanszírozásának,
hogy év közben változnak a játékszabályok. Mintha a focimeccs félidejében közölné a
bíró, hogy innentől kezdve egy fővel kevesebben játszotok.

A kiadások csak a „mindenképpen-ki-kell-fizetni” kategóriába tartoznak. Minden
egyes forinttal, kávéfőzővel, kerékpárral el tudunk számolni.

A tartozásaink szépen csökkennek, amit az alábbi táblázatban be is mutatunk.

Megnevezés 2019. októbe 2020. október Változás
Orvosi rendelő beruházási hitel - tőke 15 562 368 13 780 368 -1 782 000
Orvosi rendelő beruházási hitel - kamat 3 473 844 2 723 823 -750 021
Bölcsőde beruházási hitel - tőke 41 552 548 36 932 548 -4 620 000
Bölcsőde beruházási hitel - kamat 9 549 962 7 554 130 -1 995 832
Folyószámlahitel - tőke 20 000 000 30 000 000        10 000 000
Szállítói tartozás 15 292 530 14 097 421 -1 195 109
Összesen: 105 431 252 105 088 290 342 962

Jó hírrel is tudunk szolgálni. Leutalták a bölcsődei pályázat többlettámogatását 2020
év decemberében, így már csak egy évnyi kamatot kell hozzárakjunk az évi fenntartá-
son kívül a bölcsődei projekthez.

Juhász Attila
pénzügyi bizottság

elnök

Pénzügyi beszámoló 2020. november

2019-ben a Képviselő-testület 5 alka-
lommal ülésezett + közmeghallgatás

okt. 21. nyílt, alakuló ülés
nov. 7. nyílt ülés
nov. 21.  nyílt Falugyűléssel egybekötött

Közmeghallgatás
dec. 4. rk zárt ülés

rk nyílt ülés
dec. 13. nyílt ülés

2020-ban a Képviselő-testület 21 alka-
lommal ülésezett + 1alkalommal volt
Falugyűlés, valamint 19 Polgármesteri
Határozat született:

jan. 31.    nyílt ülés
febr. 6. nyílt ülés
febr. 20. nyílt ülés
febr. 20 nyílt együttes ülés Vékény

Önkormányzatával
márc. 5. nyílt együttes ülés Vékény

Önkormányzatával
nyílt ülés
zárt ülés

márc. 12. nyílt ülés
márc. 14. nyílt ülés
márc. 25. nyílt ülés

A vírus miatt tavasszal ülésekre nem ke-
rülhetett sor, de polgármesteri döntést
lehetett hozni. Ebből született 10 db (ápr.
20., 21., 24., 28., máj. 4., 9., 11., 14., 19 –
2 db, 26.)

jún. 29.     nyílt ülés
zárt ülés

júl. 3.       Falugyűlés
júl. 21.     nyílt ülés
aug. 17. nyílt ülés
szept. 10. zárt ülés

nyílt ülés
szept. 16. nyílt ülés
okt. 8.       zárt ülés

nyílt ülés

okt. 15.     nyílt ülés
okt. 30.     rk nyílt ülés
A vírus miatt a Közmeghallgatás elma-
radt, illetve Munkaértekezletet tartottunk
nov. 10-én, illetve polgármesteri határo-
zatok születtek (9 db).

Pénzügyi Bizottsági ülések a választá-
sok óta (2019. okt. 13 – 2020. december
31.)

2019: -

2020-ban 7 alkalommal ülésezett:
jan. 30.   rk nyílt ülés, a bizottság meg

alakulása
febr. 20. nyílt ülés
márc. 12. nyílt ülés
jún. 29. nyílt ülés
júl. 21.    nyílt ülés
okt. 8. nyílt ülés
okt. 15. nyílt ülés

Képviselő-testületi ülések a választások óta (2019. okt. 13 – 2020. december 31.)
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A Bányászati és
Helytörténeti Kiállító

helyiség 2020. éve
Ma már tudjuk, senki nem vonhatja

ki magát a pandémia hatásai alól. Meg-
változott a világ körülöttünk, ahogy
sokan mondták: már semmi sem lesz
olyan, mint annak előtte.

A Bányász múzeumunk sem zárt
kimagasló évet, ami a látogatók számát
illeti. A két járványhullám korlátozásai
ellenére azért volt összesen 124 vendé-
günk, többek között Budapestről, Vár-
dombról, Mázáról, Szentlőrincről, Mar-
tonvásárról, Kiskunhalasról, Sziget-
szentmiklósról, Szankról, Paksról, Haj-
dúszoboszlóról és Szegedről.

A kiállító térben is van néhány új-
donság. Elkészült a múzeumot koráb-
ban vezető Csoma István emléktablója,
amit Bányásznapkor avattunk föl. Be-
rendeztünk egy Kiss György vitrint,
ami, bár nem tartozik közvetlenül a bá-
nyászat témaköréhez, de a helytörténet-
hez annál inkább. Sokat javult a kiállító
tér levegőjének a minősége, amióta a
Várbaráti Kör által nyert páramentesítő
és légtisztító berendezéseket üzemeltet-
jük. Megoldódott a takarítás kérdése is.
Köszönjük a Bölcsőde takarítónőinek a
segítségét, tőlük a Közösségi Ház taka-
rítónője vette át a feladatot.

Mindig vannak új elképzelések,
amikkel színesebbé lehet tenni a tárla-
tot. Most éppen egy neves helytörténé-
szünk emléktáblája készül, már a nyom-
dában van Téczely Károly tablója. Em-
lékfalat létesítünk, ahol neves elődjeink
kapnak majd helyet.

A legújabb terv az, hogy elkészítjük
a hangos tárlatvezetést. Minden egyes
tárlóhoz, tablóhoz, fotóhoz vagy térkép-
hez, nem beszélve a makettekről, ásvá-
nyokról, készülni fog egy-egy hangfájl,
amit a vendégek letölthetnek, és ameny-
nyiben nem képzett tárlatvezető van
jelen, akkor meghallgathatják a szakmai
és egyéb érdekességeket, történeteket.
Ez nagy feladat, de megéri tenni érte.

Régi terv, hogy Szászvár régi katasz-
teri térképét (1867-ből) bemutató tablót
készítsünk, amely talán a Hivatal házas-
ságkötő terem falára kerülhetne dekorá-
cióként. Ez egy nagyobb lélegzetű mun-
ka, mivel a térkép nagyon sok érdekes
információval rendelkezik, amit előtte
szeretnénk feldolgozni.

Az elmúlt években többször is kide-
rült, hogy tősgyökeres szászváriak még

egyszer sem jártak a múzeumunkban.
Elmondhatom, hogy idegenek szájtátva
nézik, hogy milyen értékeink vannak,
hol, hogyan és miképpen dolgoztak a
bányászaink. Illő lenne, hogy ne csak
akkor jelenjenek meg a nagypapák,
nagymamák, a nyári szünet második
hetében, amikor a rájuk bízott unokák
már mindent láttak, akkor egyszer csak
beugrik: hát ott van a múzeum!

Higgyük el, országos hírű, látványos
múzeumunk van, iratok, relikviák szá-
zával. Érdemes eljönni, elhozni ismerő-
süket, barátokat. nyitva tartásunk
(kivéve a járvány idején), keddenként 9
és 11 óra között. Ettől eltérő időpontban
telefonon tudunk egyeztetni (0630-
6403949).

Szokoly Károly

Mi változik jövőre?
A gépjárműadóval kapcsolatos adózta-

tási feladatokat jövőre a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal (NAV) veszi át. A válto-
zás az üzembentartókat, tulajdonosokat
nem érinti, plusz teendőjük nem lesz.
Az első részletet március 15-e helyett
elég április 15-éig befizetni.

A változások nem befolyásolják a gép-
járműadó alóli mentességeket.

A 2020. december 31-éig keletkezett,
változott vagy megszűnt adókötelezett-
séggel kapcsolatos kérdésekkel tovább-
ra is az önkormányzati adóhatóságok-
hoz lehet fordulni.

Gépjárműadó
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Égető gondok
Az őszhöz szinte hozzátartozik a kerti

hulladékok és az avar égetése. Azonban
2021. január 1-jétől az egész országban
tilos lesz az égetés.

Miért lép életbe ez a korlátozás?
Fő célja a levegő minőségének javítása,

ezáltal a lakosság egészségének védelme.
Azt tudni kell, hogy a levegőminőség ala-
kulásában a lakossági fűtés mellett kiemelt
szerepe van az avar és a kerti hulla-
dék égetésének.

Mi okozza a problémát?
A nedves avar égetése a leginkább ká-

ros. A tökéletlen égés során sok káros
anyag kerül a levegőbe. A két legfonto-
sabb a szén-monoxid és a PM10 (10 mik-
rométernél kisebb levegőben lebegő ré-
szecskék). Szén-monoxid rövid távon fej-
fájást, szédülést, émelygést, a PM10 pedig
asztmás rohamot, légúti irritációt, szív és
érrendszeri zavarokat okozhat. A fentiek,
valamint az égetés során keletkező többi
anyag hosszú távon is károsítja az egész-
séget.

Mit tehetünk?
Tény, hogy a 2021. január 1-jével élet-

belépő törvény nehézséget okoz sokunk-
nak, új megoldást kell találnunk a kertje-
inkben keletkező zöldhulladék kezelésére.
Nézzük, miből választhatunk?

- A zöldhulladék elszállíttatása
Jelenleg a Dél-Kom biztosít zöldhulla-

dék elszállítást a házaktól, évente kétszer.
Sajnos ennek időpontja nem túl ideális. Az
önkormányzat igyekszik a szolgáltatóval
egyezségre jutni a megfelelőbb ütemezés
kialakításában.

- Helyben komposztálás
Komposztáláskor maradéktalanul el-

bomlanak a növényi részek és hasznos
humusz a végeredmény. A keletkező érté-
kes anyagot felhasználhatjuk a kertben,
virágaink és a zöldséges kert is meghálálja
a gondoskodást.

- Hulladékudvarra szállítás
A szászvári hulladékudvarban lehetőség

van a zöldhulladék elhelyezésére szolgál-
tatási díj ellenében.

- Közösségi komposztálóhelyen elhelye-
zés

2021. február 15. napjától lesz lehetőég
zöldhulladék elhelyezésére a Rét utca vé-
gén elhelyezkedő zárt telepen. Bővebb
információt a Szászvár Nagyközség Ön-
kormányzata Facebook oldal 2020.11.12-i
posztjában találhatnak.

Akinek van kedve a zöldhulladék prob-
léma megoldásáról közösen gondolkozni,
vagy segítséget szeretne komposztáló ki-
alakításában, a következő címre írhat:
komposztaljunkegyutt@gmail.com

Molnár Zsuzsa

- Amikor a településen valaki közmű
építését kezdeményezi (pl. gázbekötés,
szennyvíz rákötés), és a tevékenység
önkormányzati területet érint, akkor a
tervező kérelmet nyújt be az Önkor-
mányzathoz, hogy adják ki a közútkeze-
lői és a tulajdonosi nyilatkozatot. E nél-
kül ugyanis nem kezdhetik meg a kivi-
telezést. - tájékoztat Sebők Szilvia
Szászvár nagyközség mb. jegyzője.

- Ez egy speciális műszaki képzett-
séget igénylő ügy, ezért márciustól
megbízással alkalmazunk műszaki ügy-
intézőt, Havasi Béla építőipari techni-
kust, aki eljár a kérdéses ügyekben.
Előfordult már, hogy a tervező által
választott műszaki megoldást (pl. útfel-
bontás) megváltoztatták, amikor felté-
telként szabtuk a közút bitumennel tör-
ténő újra fedését. Amennyiben megfele-
lőnek ítéljük a terveket, akkor én ki-
adom a közútkezelői nyilatkozatot, a

Szászvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal
Vidák Krisztina polgármester asszony részére
Szászvár

Szászvári Hátrányos Helyzetű Emberekért
Egyesület

Tárgy.: Adományok megérkezése

Tisztelt Polgármester Asszony!

Ezúton tájékoztatom, hogy bár elég lassan de biztosan megérkezett  2020. 12. 15. nap-
ján az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány által kapott élelmiszer csomagok (40
darab) megérkeztek.
Az előző hetekben megkaptuk az Alapítványtól a szájmaszkokat, illetve 100 db fél
literes kézfertőtlenítőt. Ezen felül kaptunk még egy nagyobb csomag egészségügyi
betétet, melyet a helyi védőnők segítségével juttatjuk ki a rászoruló családok részére.
A héten még várunk 100 darab, minőségi Lego system játékokat is. A kapott adomány
értéke összesen 14.000 forint/csomag.

A cigány kisebbségi önkormányzat további 10 csomaggal egészíti az élelmiszercsoma-
gokat, így 50 családnak fogunk tudni karácsony előtt, egy szép minőségi csomagot.

Az önkormányzat által hozzánk eljutatott nevek közül is fogunk tudni csomagot adni.

Kellemes ünnepeket kívánok Önnek, családjának és képviselő testület minden tagjá-
nak!

További jó együttműködésben bízva,

Szászvár, 2020. 12. 15.

Raffael István
alelnök

polgármester asszony pedig a tulajdono-
si hozzájárulást, és megkezdődhet a
kivitelezés.

- Van-e ellenőrzés a munkák befeje-
zése után? - kérdezem.

- Igen, egy munkatársunk szemléli
meg a munkák utáni állapotot, és
amennyiben az nem felel meg a tervek-
ben meghatározottaknak, akkor eljárunk
az ügyben.

- A településen áthaladó, de nem
önkormányzati utaknak a megbontását
a Nemzeti Közútkezelő engedélyezi, ill.
ellenőrzi a helyreállítást? Mert minősít-
hetetlen sok helyen a közút állapota.

- Igen. Ez az ő hatáskörük. Jeleztük
is az úthibákat feléjük, amire azt vála-
szolták, hogy tudnak róla, tervben van a
felújítás, ütemterv szerint haladnak.

- Köszönöm a tájékoztatást.
- Köszönöm a lehetőséget.

Sz.K.

Közútkezelői hozzájárulás
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Még mindig sokan vannak, akik úgy
gondolják, hogy feleslegesek az óvintéz-
kedések, máskor is voltak vírusok, akkor
is túléltük, mire ez a nagy felhajtás. A
józanabbak azt mondják, hogy keveset
tudok én ahhoz, hogy felülbíráljam azt,
amit a hozzáértők, szakemberek, széle-
sebb információs bázisra támaszkodó dön-
téshozók mondanak. Ma már bizony nem
ott tartunk, mint tavasszal, amikor az effé-
le beszélgetések aduja az volt: „ és neked
van az ismerőseid között, aki fertőzött?
Na? Ugye nincs, na, hát akkor?”

Ősz végére, tél elejére félelmetes szá-
mok hangzanak el sorra-rendre a médiá-
ban. Már nem kell keresni olyat, aki el-
kapta, mindenki többet is fel tud sorolni.
Itt van közöttünk, jelen van a COVID 19,
és nem lehet tudni, ki, hogyan reagál a
fertőzésre. Megdöbbenve olvastuk azt is,
hogy egy volt szászvári, aki háziorvos volt
Bátaszéken, 62 éves korában a vírus áldo-
zata lett. Van tehát mitől tartani.

Szászváriakat, fiatalokat, idősebbeket
kérdeztünk meg, hogyan változott meg a
mindennapi rutinja, élete, amióta ebben az
új világban élünk.

Vidák Krisztina polgármester: a fér-
jem tesztje pozitív lett, emiatt én is karan-
ténba kerültem, vele együtt. Tünetei mind-
kettőnknek voltak, Sanyi lázas volt, jó pár
napig, Én köhögtem, fájt a fejem 3 napon
át, de mindkét tesztem negatív lett. Eny-
hébb tüneteket tapasztaltuk, mint az influ-
enza vírus esetén. A betegség lefolyását
követő három tünetmentes nap után, visz-
sza tudtunk menni dolgozni. Arról, hogy a
hétköznapokon hogyan változott meg az
életünk, elmondhatom, hogy nagyon. Sok-
kal kevesebb a személyes kontakt, sokkal
több a telefonos, számítógépes kapcsolat-
tartás. Míg tavasszal rengeteg előírás érke-
zett a teendőkről, most sok mindent rábíz-
nak a helyi önkormányzatokra. Az éves
nyaralás sem történt meg nálunk, időhiány
miatt, túl sok tennivaló volt a nyári hóna-
pokban, a korlátozások, szabályozások
miatt, úgy ítéltük meg, hogy itthon mara-
dunk, a szép szászvári környezetben, itt-
hon kapcsolódunk ki. Mi személy szerint
kevesebbet mozdulunk ki, igyekszünk a
bevásárlásokat is kevesebb alkalomra kor-
látozni, mindenhol hordjuk a maszkot,
ahol lehet, használjuk a kézfertőtlenítést

Simon István nyugdíjas, az Erdélyi
Kör elnöke: nyugdíjas vagyok, de emel-
lett buszozok egy vállalkozónál. Majdnem
minden nap hajnalban kelek, iskolásokat,
munkába járókat szállítok. Néha sportoló-
kat is. El lehet mondani, hogy tavaszhoz
képest az emberek sokkal fegyelmezetteb-
bek, a maszkot mindenki viseli, néha a

kint hagyott orr miatt kell csak szólni.
Most jöttem meg Harkányból, gyógyke-

zelésen voltam. Ez már az én koromban
nagyon is szükséges, nagyon hasznos. Ott
is azt tapasztaltam, hogy nagyon szigorú-
an tartják a vírusellenes intézkedéseket, jó
látni, hogy vigyáznak ránk, és önmagukra.

Az Erdélyi Körrel járó munkát nagyon
szeretem, azért is csinálom. Sajnos e téren
vannak a legnagyobb változások, sok ter-
vezett utunk, kirándulások maradtak el, de
reméljük, majd pótolhatjuk.

Kővári Szabolcs, rendőr ftzls: bár már
nem lakom Szászváron, Bonyhádra köl-
töztünk, de sokat járok haza. Édesanyám-
nak és nagyanyámnak is sokat segítek,
főleg a téli időszakban. Ahogy én látom,
Szászváron fegyelmezettek az emberek,
mindenkin maszkot látok. Szolgálatom
során, Bonyhádon, mivel tízezer főnél
nagyobb a lakosság létszáma, közterületen
is kötelező a maszkhasználat. Hogy betart-
ják-e az emberek? Mindenki láthatja, min-
dig akad egy-két ember, aki elfelejti, de
egyre kevesebben vannak ilyenek.

A Horgászegyesület vezetőségi tagja-
ként elmondom, hogyan érintett minket a
szigorítás. Megszűnt az éjszakai horgászat
a kijárási tilalom miatt. A tógazdák éjjel is
szolgálatban vannak, de horgászni tilos.
Nappal lehet, és a maszk sincs előírva,
mivel a horgász helyek egymástól távol
vannak, és természetesen a szabad leve-
gőn vannak. Érezhetően kevesebben jár-
nak a tóra, de ez ebben az időszakban
egyébként is jellemző szokott lenni.

Havasiné Szokoly Zsuzsanna nyugdí-
jas, a Nőegylet Elnöke: sajnos sok prog-
ramunk lemaradt a járvány miatt, de mit
lehet tenni, várjuk a végét, egyszer majd
csak túl leszünk rajta. Azért volt, amit
még meg tudtunk tartani, sikeres volt pl.
Gruber tanár úr útibeszámolója is a Vár-
ban. Az Ügyeskék klub jellegénél fogva
olyan közös együttlét volt, ahol tanultunk
olyan kézműves módszereket, amikkel
hasznos tárgyakat lehet készíteni. Ez most
teljesen szünetel, addig is az eddig tanulta-
kat hasznosítja mindenki otthon.

Személy szerint csak akkor mozdulok ki
otthonról, ha nagyon muszáj elintézni
valamit. De olyankor is betartom a maszk-
használattól a kijárási tilalomig az összes
előírást. Mivel férjem naponta emberek,
ügyfelek között dolgozik, mindketten vi-
gyázunk a fertőtlenítésekre, hogy lehető-
leg ne legyen gond.

Sebestyén Mónika, a Szászvári Vár-
kastély vezetője: a Várat teljesen be kel-
lett zárnunk tavasszal, és most, a második
hullámban is ezt kellett tenni. Így ez az év
azt lehet gondolni, hogy elúszott. De még-

sem, mert a nyarunk olyan látogató szám
emelkedést hozott, hogy az egész évi ter-
vet elértük. A legtöbben természetesen a
várkastélyunk interaktív kiállítása miatt
érkeztek, de sokan megnézték az aktuális
kiállításainkat is, valószínűleg a beterve-
zett külföldi utazások helyett.

Szerepelünk a Magyarország várkasté-
lyai c. könyvben is. Ez szintén hozzájárul
ahhoz, hogy minél ismertebbek legyünk az
országban. A csapatunk időközben kicsit
változott, Fábiánné Vasvári Adrienn és
Walke Gabi is minket erősít. Online téren
is jelen vagyunk, a facebook oldalunknak
is jelentősen megnőtt a látogatottsága.
Reméljük a következő évben már visszatér
minden a rendes kerékvágásba, és jöhet-
nek a vendégek hozzánk.

Téczely Istvánné Sárika, nyugdíjas.
Pár éve ugyan elköltöztem Pécsre, de én
mindig szászvári maradok. Bár az én ko-
romban már nagyon jól esik az a kénye-
lem, amit egy kertvárosi lakás nyújt, még-
is a tavaszi járvány idején nagyon meg-
szenvedtem, hogy csak az erkélyre mehet-
tem ki hónapokig. Teljesen lefogytam a
stressztől. Még a postás is csak a postalá-
dáig jött, a rokonok is inkább telefonon
tartották a kapcsolatot, vigyáztak rám.

A mozgáskorlátozottak csoportjának
vezetőségi tagjaként is sokat járok vissza,
sokat kirándultunk, rendezvényeket szer-
veztünk. Ezek most nagyon hiányoznak,
látni, beszélgetni a többiekkel. Mivel szá-
mítógéphez nem értek, marad a telefon a
kapcsolattartásra. De nagyon szeretem, és
várom az újságot is, amiből sok mindent
megtudok az eseményekről.

Névtelenül nyilatkozó templomba
járó. Nagyon rossz időszak volt mindany-
nyiunk számára a tavasz, amikor bezártak
a templomok, nem volt misézés, csak tv-
ben követhettünk istentiszteletet. Sok
programot hirdetett meg a plébániánk,
ezek nagy része sajnos elmaradt, pedig
nagyon készültünk rá. Mostanára azért sok
minden változott, de maradtak is jócskán
intézkedések. A második hullámban tart
misét a plébános úr, de mi maszkban va-
gyunk, és távolságot is tartunk. Keveseb-
ben járnak misére, ez jól látható. A szen-
teltvíz tartók is üresek, hypoval lemossák
minden alkalom után a padokat, nehogy
egymásnak továbbadjuk a kórt. Én úgy
látom, hogy fegyelmezettek az emberek,
főleg a templomban egységesen mindenki
betartja az előírásokat.

A családunkban is vigyázunk az idősek-
re és egymásra. Csak a legszükségesebb
érintkezéseket tartjuk, nincs nagy családi
összejövetel.

Szokoly Károly

Hogyan telnek a napjai…?
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Alpolgármester úrral együtt az év
végén ellátogattunk a településünk intéz-
ményeibe (óvoda, bölcsőde, családsegí-
tő, iskola, stb.), ahol áldott ünnepeket és
boldog új évet kívántunk az ott dolgo-
zóknak. Megköszöntük éves munkáju-
kat, és egy kis aprósággal is kedvesked-
tünk az intézményvezetőknek, a Fábián-
né Vasvári Adrienn által (a szászvári
Főtér és a Szászvári Vár motívummal)
festett bögrék révén. Fontosnak tartot-
tuk, hogy személyesen adjuk át jó kíván-
ságainkat.

A képviselőkkel 2020.12.17-én ül-
tünk össze utoljára, nem formális kere-
tek között, ahol köszönetet mondtam
nekik kitartó munkájukért és türelmü-

kért. Őket is megajándékoztam egy-egy
Adri által festett szászvári bögrével.

Településünkön élő 160 gyermek
számára karácsonyi csomagot készíttet-
tünk, melyeket a Szászvári Polgárőrség
juttatott el a háztartásokba. Az ajándék
szerény volt, de reméljük a gyerekek
örömüket lelték benne.

Gondoltunk a faluban élő nehezebb
helyzetben lévőkre is. Jegyző asszony
közreműködésével a hivatalban fogadtuk
az ajándékokkal teli "cipősdobozokat",
melyeket a családsegítő szolgálat jutta-

tott el a rászoruló családok számára.
Szép számmal kaptuk a felajánlásokat,
bízunk benne, hogy sok örömet okozva a
családoknak.

Karácsony előtt sikerült kiosztani
közmunkásaink hathatós közreműködé-
sével, 172 m3 szociális tűzifát is.

Köszönöm a közreműködést, segít-
ségnyújtást a jegyző asszonynak, Sebők
Szilviának, a Szászvári Vár dolgozóinak,
a Szászvári Polgárőr Egyesületnek, a
közmunkásoknak és nem utolsó sorban a
Családsegítő Szolgálatnak.

Vidák Krisztina
polgármester

Karácsonyra való készülődés, kicsit másképp:

Beszámolunk dióhéjban az elmúlt idő-
szakról.
Mindenkinek: "Egy ölelést minden
bánatra, Egy mosolyt minden könny-
cseppre,
Egy álmot minden csalódásra, Meg-
könnyebbülést minden szomorúságra "
A Mozgáskorlátozottak Baranya Me-
gyei Egyesülete 2020.08.27-én tartotta
alakuló ülését Harkányban, melyen mi
csoportvezetők beszámoltunk az eddigi
eseményekről és megkaptuk a megbí-
zólevelet az 5 éves ciklusra. Köszön-
jük. Megbeszéltük a következő időszak
feladatait.
Nagyon jó hangulatú, szép napot töl-
töttünk el együtt. A tervezett kirándulá-
saink elmaradtak.
A „maradj otthon” időszak még min-
dig tart, ezért a tervezett év végi ren-
dezvényeket is elhalasztottuk jövőre, ha
már lehet. A fogadó órák helyett a kap-
csolattartás az interneten keresztül és
telefonálással történik. Közben elké-
szültek a 2020. éves Beszámolók és a

2021. éves Munkatervek. Mindenkit
arra kérek, hogy vigyázzunk magunkra
és egymásra. Legyünk nagyon óvato-
sak, de ne a félelem, hanem a hit és
reményre gondoljunk, így várva a kö-
zelgő ünnepeket. Ehhez kívánok sok
türelmet és szeretetteljes várakozást,
közben erősítsük immunrendszerünket.
Az első Adventi gyertyagyújtás az idén
virtuálisan történik majd: mi négyen
veszünk részt november 29-én vasárnap
15 órakor a Főtéren, az előírásoknak
megfelelően. Köszönjük a lehetőséget.
A közelgő ünnepekre Meghitt, áldott,
Békés, Boldog Karácsonyt és szeren-
csés Boldog Új Évet, hozzá jó egészsé-
get kívánok mindenkinek.
„Legyen előtted mindig út, Fújjon
mindig hátad mögül a szél.
S míg újra találkozunk, hordozzon
tenyerén az Isten.”
Köszönöm.

Bécziné H. Ilona
mozgáskorlátozott, csoportvezető

Mozgáskorlátozottak B. M. E.
Szászvári csoportja

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS

MAISCH ÁDÁM
KELEMEN LAURA

KNIESZ ÁRMIN
CZÉBÁN BORÓKA

ZÁDORI MÁRK
SZABÓ BERCEL

KUCZI ÁDÁM BENETT
TÓTH IZABELLA

PINTÉR LIZA
PÁPAI SZABOLCS

ORSÓS MÁTÉ
SÁMSON MILÁN

HALÁLOZÁS
KISS IMRE

SZALMA CSABA OTTÓNÉ
NAGY ATTILA

PUKSZLER MIHÁLYNÉ
MAKRAI JENŐ

WÁGER JÓZSEF
DÁVID AMBRUS

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
MIKLÓS KITTI és

KLING CSABA NORBERT
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A verseny sorsolása kicsit hűvös borongós időben
történt, a helyfoglalások után napos, meleg időben
indult a verseny. Az első nap ígéretes fogások a mé-
lyebb vízben jelentkeztek inkább, a sekély vízben gyér
volt a fogások száma. Az éjszaka kezdetén még több
fogásra volt példa, a sekélynél a tó közepén is megin-
dultak a halak, ám az éj végéhez közeledve változatlan
maradt a kapások száma, sőt inkább visszaesett. Eső-
vel, majd viharral érkezett a másnap, esős és hűvös
szeles volt az idő, ami gyengébb fogásokat eredmé-
nyezett szintén. A későbbiekben aznap a tó elején sok
halat fogtak, a közepén fogdosták csak elvétve, a se-
kélyben továbbra is gyenge maradt a horogvégre akadt
halak száma.

Vasárnapra is kevesebb fogás jutott a versenyzők-
nek, borongós napos időben ért véget a verseny.

A versenyen nevezett csapatok:

Csapat név: Csapat tagjai:

1./ Carp Shark Team: Dobos Viktor, Csorba Gergő, Segítő: Bodosné Sáfrány Beatrix
2./ Bunkók: Kővári Szabolcs, Weimann Zoltán, Segítő: Csordás Zoltán
3./ Halhatatlanok: Dorn Ernő, Szegedi Zsolt
4./ Próbálkozunk Fishing Team: Barjakter László, Barjakter Roland
5./ Koi Carp Team: Cseh Péter, Szmacska Roland
6./ DéBé Carp Team: Dorn Dániel, Varga Norbert
7./ Full Cork Carp Team: Hrubos Viktor, Selmi Bálint
8./ Bumeráng Fishing Team: Cirbus László, Szabó Ferenc, Segítő: Szabó Ferencné
9./ Horog Team: Bartók Péter, Sós Krisztián

10./ Pontybarátok Carp Team: Csonka Gergő, Kovács Péter
11./ Vízimanók: Ifj.Klemm Ádám, Nagy Szebasztián, Segítő: Klemm Ádám
12./ Kemények Carp Team: Szabó Gábor, Róth Martin, Segítő: Róth János

A/Szektor:
Helyezés Csapat név 3 legnagyobb hal súlya Össz. fogás

1./ Koi Carp Team 46,4   kg 353,85 kg
2./ Próbálkozunk Fishing Team 38,68 kg 259,26 kg
3./ Horog Team 36,16 kg 111,8   kg
4./ Kemények Carp Team 35,82 kg 191,92 kg
5./ Vízimanók 33,83 kg 206,76 kg
6./ Carp Shark Team 28,59 kg 91,92 kg

B/Szektor:
1./ Bunkók 20,26 kg 67,78 kg
2./ DéBé Carp Team 17,68 kg 158,66 kg
3./ Bumeráng Fishing Team 13,96 kg 30,5   kg
4./ Halhatatlanok 10,45 kg 61,9   kg
5./ Full Cork Carp Team 5,14 kg 5,14  kg
6./ Pontybarátok Carp Team 1,92 kg 1,92  kg

A legnagyobb hal: 16,16 kg ponty Koi Carp Team Szmacska
Roland fogása.
A legtöbb halat fogó csapat: Próbálkozunk Fishing
Team 259,26 kg.
(Az 1-es helyen versenyző csapatnak a verseny előtt választania
kellett, hogy a 3 legnagyobb hal, vagy a legtöbb fogott hal-ban
versenyzik!)
A 3 legnagyobb halban versenyzett! (46,4 kg) I./ ez lett díjaz-

va!

Az összfogásuk 353,85 kg ugyan a legtöbb, de nem az övéké a
díj!
A versenyen összesen 1540,6 kg halat fogtak a versenyzők!
A versenyzőknek köszönjük a korrekt kitartó versenyzést!
A verseny támogatóinak köszönjük, hogy segítették a verseny
színvonalát emelni!

Szilágyi Ferenc Elnök

A XV. Szászvári Bojlis Verseny végeredménye!
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TÁMOGATÁSI
FELHÍVÁS!!!

Tisztelt Aktív és Leendő Támogatóink!

A Szászvári Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let - a térség legrégebben, 1877-ben ala-
kult szervezete - 30 éve bejegyzett egye-
sületi formában aktívan védi, szolgálja
SZÁSZVÁR és a környező települések
lakóit és értékeit.

Évente több mint 20 alkalommal ka-
punk riasztást, ahol szolgálatainkra és
eszközeinkre nagy szükség van. Egyesü-
letünk tagjai sok időt áldoznak fel sza-
badidejükből az önkéntesen vállalt fel-
adatok elvégzésére.

Közel 5000 főt fed le az ellátási, vonu-
lási területünk. Jelenleg ún. „fehér folt”
vagyunk a térképen, mert a környező
hivatásos állomány, Bonyhádon, illetve
Komlón szolgál, az ő kiérkezésük 20
percbe telik. Az ÖTE – a helyben vonu-
lással- ezt az időt tudja jelentősen csök-
kenteni, ehhez azonban szükséges egy
modernebb, korszerűbb tűzoltóautó is. A
jelenlegi autónk 52 éves, aminek inkább
múzeumban lenne a helye. A hosszú évek
számtalan bevetése az autón és a felszere-
léseinken is nyomot hagyott.

Az idei évben sikeresen pályáztunk a
Magyar Falu Programban tűzoltóautó
beszerzésére, ahol nyertünk 5 millió Fo-
rintot. Ahhoz, hogy gyorsabb, megbízha-
tóbb tűzoltóautót tudjunk vásárolni, szük-
ségünk van további 5 millió Forintra.
Tervünk egy 1995-2000 évjárat közötti
gépjárműfecskendő beszerzése, hogy
megfeleljünk a mai kor követelményei-
nek.

Mivel az Egyesületnek nincs állandó

bevétele, csak pályázatokból és támogatá-
sokból tudjuk fejleszteni eszközparkun-
kat.

Jelenleg 5 településsel (Magyaregregy,
Kárász, Vékény, Szászvár, Máza) van
együttműködési megállapodásunk és to-
vábbi 4 települést szeretnénk vonulási
körzetünkbe bevonni (Köblény, Szalat-
nak, Tófű, Hegyhátmaróc). Az új autóval
baj esetén nagyobb területet tudnánk el-
látni.

Az új tűzoltóautó vételárához a lakosság
és a gazdasági társaságok – támogatását
kérjük, hogy a „munkánkat” a továbbiak-
ban is stabilan, és még gyorsabban végez-
hessük – az Önök érdekében.

Tisztelettel kérjük, hogy lehetőségeik-
hez mérten támogassanak Minket, a Ta-
karékbank Zrt. 71800068-11000815–as
számlaszámon „ADOMÁNY” hivatko-
zással.

Amennyiben egyéb módon szándékozik
egyesületünket támogatni, kérjük, vegye
fel velünk a kapcsolatot.
név: Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Szászvár
cím: 7349 Szászvár Május1 Tér 1.
e-mail: muhlbert@gmail.com
tel.: +36-30/650-76-79

A megosztásokat és megtisztelő támo-
gatásukat előre is köszönjük az

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Szászvár
tagjainak nevében!

„A CÉL KÖZÖS- TÁMOGASS!”
Megtört a csend, megérkezett az első

adomány. Egy szászvári kötődésű magán-
személy 90.000.- adománnyal járult hoz-
zá a közös cél eléréséhez. Kérlek, ha te-
heted, Te is támogass minket!!!

Mi az élmény a lövészetben?
A lövészet nagyszerű dolog, ami önfe-

gyelmet, nagyfokú koncentrációt, a lő-
térszabályzat maradéktalan betartását
igénylő tevékenység. Az elsütő billentyű
elhúzását követő másodpercben már
érkezik is a visszajelzés az eredményes-
ségről. Közben megtapasztalható a fegy-
ver elsütésével járó hang- és erőhatás,
érezhető a csőből kiáramló lőporfüst
illata, látható a kirepülő töltényhüvely.

Kiket érint meg ez az élmény?
 Azokat, akik szeretnék a videojáték-

okban virtuálisan átélt lövészetet reális

körülmények között biztonságosan ki-
próbálni.
 Azokat, akiknek az érdeklődését fel-

keltette a filmekben, háborús híradások-
ban látott legendás fegyverek használa-
ta, és maguk is szívesen kipróbálnának
ilyet.

Vagy egész egyszerűen szívesen meg-
ismerkednének a lövész sporttal.

Milyen feltételekkel vehető igénybe
az élménycsomag?

Fegyvereink használata semmilyen
hatósági engedélyhez nem kötött az él-
mény kipróbálásához, nincs szüksége

senkinek előzetes fegyverkezelési gya-
korlatra. Az élménylövészen lövőként
csak 18. életévét betöltött, cselekvőké-
pes személy vehet részt.

Az élménylövészeti csomagok a Szász-
vári Élménylövészet facebook profilján,
illetve a www.szaszvariloveszegylet.hu
weboldalon tekinthetőek meg!

Szászvári Lövész Egylet – Élménylövészet
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A fiatalabb generációnak már a cí-
met is magyarázni kell, mert, ugye hol is
van a Gadó-sarok, és miért így nevezi a
köznyelv?

1921-ben a Bonyhádvidéki Takarék
és Gazdaszövetkezet Bank Rt székházat
épített kőből és téglából Szászváron az
egyik legfontosabb kereszteződésben, a
Mágocs felé menő közút szászvári kez-
detében. Az épületet a szászvári 706. sz.
telekönyvi betétbe jegyezték, és a 146.
hrsz. alatti telken épült fel.

Az épület egy városnak is a büszke-
sége lehetett volna. Két szárnya É-D-i,
ill. K-Ny-i tájolású. A szárnyak találko-
zási pontját lemezelt torony koronázza.
Magas lábazata faragott terméskőből áll,
falait téglából készítették. A falakat
mintás vakolattal díszítették, a tetőt pa-
lával fedték. De a  Bank végül sosem
költözött be az új székházba.

Szászvárnak sokáig nem volt olyan
„községházája”, amely tükrözte volna a
település súlyát, régiós szerepét. Ez sok-
szor téma volt a Képviselő Testületi
üléseken, amelyeket egyébként egy bé-
relt épületben tartottak meg már évtize-
dek óta. Új Községháza létesítésére
pénzügyi alapot is létrehoztak, amely a
nemes célra félretett pénzeszközöket
tartalmazta.

Amikor aztán eljött az idő, a Község-
háza céljára legjobbnak tartott épületet
el akarta adni a részvénytársaság, akkor
a község, 1934-ben, 13 000 pengőért
megvásárolta a sarki épületet. De még
nem költözött a hivatal. Még mindig
nem. A megvásárolt ingatlan évekig
üresen állt. Mígnem dr. Várszegi Antal
kibérelte lakás céljára. Szerette volna
megvásárolni, de a község nem adta el.

A II. világháború végén, bár a hábo-

rú alatt nem állo-
másozott állandó
német helyőrség
Szászváron, az
oroszok érkezése
előtt több pozíci-
ót is elfoglaltak a
településen.
Bonyhád felől
várták a Vörös
Hadsereg érkezé-
sét, ezért a mun-
kabíró férfiakkal
lövészárkot ásat-
tak Okány határá-
ban. De kis idő
múlva híre jött,

hogy Vékény felől érkeznek a szovjetek,
ezért a németek nagy része a Magoso-
kon át Szárász felé menekült, hogy ki-
törjenek a gyűrűből. Akik maradtak,
rálőttek a szovjetekre. Egy német gép-
puskás a ház tornyába fészkelte be ma-
gát, innen lőtt rá a szovjet elővédre. A
dűlőkben szétszórtan
álló, mintegy 15 db T34
-es harckocsi egyike
egy lövéssel elsöpörte
az orvlövészt a torony-
nyal együtt.

A háború után, ami-
kor a kisbíró intézmé-
nye megszűnt, hangos-
híradó hálózatot alakí-
tottak a községben. En-
nek központját a ház
nagytermében rendezték
be, és a bemondók ott
olvasták be a közéleti
híreket, közlendőket,
rendeleteket, a fennma-
radó időben tánczenét, nótákat sugároz-
tak.

1961-ben új funkciót kapott az épü-
let. Dr. Gadó Antal körzeti orvos az
épületben kezdett el rendelni. Később a
fogászati szakrendelés is itt indult be,
dr. Zsiga Gyula fogszakorvos rendelt
1980-ig.

Amikor hosszú-hosszú várakozással
teli évek után végre tervbe vették a Vár
feltárását, helyet kellett találni a Plébá-
nia Hivatalnak. Az ugyanis a Várban
működött, egyben a plébános is ott la-
kott. A község vezetése a püspökséggel
megállapodott abban, hogy az üresen
álló sarki épületet (a körzeti orvosi ren-
delő új épületbe költözött a Rózsadomb
utcába) megkapja az egyház, valamint

lesz egy új épület is a részükre a volt
„százéves” iskola telkén.

Egy ideig a Gadó-sarki épületben
lakott a plébános is. Majd az új Plébánia
elkészülte óta üresen állt. És most érkez-
tünk el napjainkhoz. Vida Zsolt plébáni-
ai kormányzót kérdezem:

- Nagy a mozgás a Gadó-sarkon, mit
lehet tudni, mi készül?

- 2019-ben a Magyar falu program
keretében pályáztunk és nyertünk 15 M
Ft-ot. Ebből szerettük volna a teljes fel-
újítást elvégezni, de miután a Püspökség
lefolytatta a versenytárgyalást a kivitele-
zőkkel, kiderült, hogy ebből a pénzből
most csak a tető teljes felújítása, és a
mennyezet rendbe tétele fog megvaló-
sulni. Zarándokszállást fogunk kialakíta-
ni a hátsó három szobában, elöl közössé-
gi tér lesz, ahol civil szerveztek is kap-
hatnak helyet. Ha lesz még lehetőség,
akkor folytatjuk a teljes rendbetételt is.

Néhányan a közösségi oldalakon
nehezményezték, jogosan, hogy a sarki

épület munkáihoz rendelt nagy, fém
konténer miatt nem lehet belátni az omi-
nózus kereszteződést, de arra nem kér-
deztek rá, hogy vajon mi épül?

Ebben a csendes, járványos, inkább
őszi, mintsem téli időben kevés az ér-
deklődés. Mégis, talán jó megtudni né-
hány adatot, információt, (pl. azt, hogy
két hét múlva 100 éves lesz az épület!)
mert már kevesen ismerik az épület tör-
ténetét. A múltunk nélkül pedig senkik
vagyunk.

Szokoly Károly
Felhasznált irodalom:
Várszegi Alajos: Szászvár, 1991.
Szokoly Károly: Kétszáz év a Mecsek mélyében,
Szászvár, 2013.
Szokoly Károly: Szászvár Krónika -2000. kézirat

Mi történik a „Gadó”-sarkon?
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Még azok, akik tagjai valamelyik
alant említett szervezetnek, sokan még
közülük sincsenek tisztában a pontos
szervezeti formával, és azzal, hogy mi-
ért látszik úgy, hogy hasonló a tevé-
kenységi körük, miért volt szükség
mindegyikre.

Amikor készültem az interjúra, előtte
pontosítottuk az Elnök Asszonnyal,
hogy mit takar a „szakszervezet”, az
„alapítvány” a szóhasználatukban.
Rippert Marika elmondta, hogy a Me-
cseki Szénbányák Bányász Szakszerve-
zete Szászvári Nyugdíjas Alapszerveze-
te már a bányák bezárása előtt kezdte
működését. Feladata azóta átalakult,
hiszen ez a szervezet már akkor a tény-
leges nyugdíjasok programjait szervez-
te, ügyes-bajos dolgait intézte, amikor
még voltak aktív bányászok is. Mára
aktív szénbányász már szinte nincs is.
(Talán néhány kicsi magánbányács-
kában). Amikor nyilvánvalóvá vált,
hogy az új rendszerben pénzhez jutni
szinte kizárólag csak pályázat útján
lehet, akkor kiderült, hogy pályázásra a
szakszervezeti forma nem alkalmas. Így
a MSZB Szakszervezet megalapította a
Máza és Szászvár Nyugdíjas Alapít-
ványt. Ennek elnökévé választották meg
Rippert Jánosnét (Marikát), a leköszönő
Bognár Rudolf helyett.

Kérdésemre elmondja, hogy sokat
hezitált a felkérés után. Mit szólnak
majd, hogy egy „nembányász”, egy nő
legyen az elnök. Konzultált sokat
Wáger Józseffel, amíg a volt bányaigaz-
gatónk betegsége ezt engedte, sokan
bíztatták, de kétségei voltak. Ezt oszlat-
ta az is, hogy férje évtizedeken át volt a
Szászvári Bányaüzem megbecsült akná-
sza, együtt jártak családi estekre, kirán-
dulni, így mindenkit ismer a társaság-
ban. Végül elvállalta a jelölést.

-Mekkora szervezetről beszélünk?-
kérdezem kezdésként.

-Több mint száz fő a tagság, akik
több településen élnek, de annyi a közös
bennük, hogy nyugdíjasok, és a mecseki
bányák valamelyikéhez, leginkább a
szászvárihoz kötődnek. Nem kizáró
feltételek ezek, bárkit várunk a tagjaink
közé, aki jelentkezni akar. Van köztük
11 bizalmi, akik a közvetlen hozzájuk
tartozó tizenpár emberrel tartják a kap-
csolatot, információt visznek-hoznak. A
kuratóriumnak pedig két kurátora van:
Bedegi István és Müller János.

-Nehéz volt-e a beilleszkedés, mik a
céljai elnökként?

-Nagyon nehéz volt a kezdet. Miután
elvállaltam a tisztséget, rengeteg volt a
papírmunka, intézni való, bejegyzés,
bejelentés, stb. Az ügyvédi iroda, és a
könyvelő iroda amellyel kapcsolatban
vagyunk, sokat segített, és mára elmond-
hatom, hogy otthon az iratszekrényem-
ben minden a helyén van, rendszerezve,
most már a legtöbb kérdésre tudom a
választ (nevet), legalábbis most úgy
gondolom.

A célom az, ami az alapítóokiratban
is benne foglaltatik: segíteni, akinek
csak lehet. Ennek érdekében kell tenni
mindent. Támogatókat felhajtani, kap-
csolatot építeni, jelen lenni, beszámolni,
átláthatóságot és naprakész ügymenetet
biztosítani, rendezvényeket tartani, meg-
emlékezni, és emlékeztetni. Mindez
nagyon sok aprólékos munkát jelent, de
jók a segítők. Egy-egy bányásznap, Bor-
bála megemlékezés, sok olyan feladatot
jelent, amely egyben protokolláris, más-
részt anyagiakról is gondoskodni kell,
senki se maradjon ki, időben készen
legyen minden: szóval van mit dolgozni.

Beszélgetéseken sok ötletet szívtam
magamba, mert van sok jó ötlet
(bizalmiaktól, támogatóktól). Ezek egyi-
ke a legfontosabb. Nem lehetünk egy
kihaló szervezet. Értem ezalatt, hogy
nem szabad, hogy idősödő tagságunkkal
együtt a bányászatunk emléke is eltűn-
jön. Nyitnunk kell a fiatalok felé, be kell
vonni őket a munkába, és a szórakozás-
ba. El kell ültetni bennük azt a csírát,
ami majd kihajt, és a hagyományőrzés
csemetéjéből bányászati múltjára büszke
fiatalság nevelkedik majd, amikor mi
már nem leszünk.

A másik fontos célom, hogy össze-
hozzam a két település lakóit. Idén Bá-
nyásznapkor mindkét település ünnepsé-
gére elment a másik vezetése, és együtt
emlékeztek. Ennek nagyon jó volt a
visszhangja. A nevünkben is benne van,
Máza és Szászvár Nyugdíjas Alapít-
vány. Együtt kell élnünk, együtt, egy-
mást segítve. Mi értelme a torzsalkodás-
nak. Úgy érzem támogatnak, segítenek,
bíztatnak. Amíg érzem a bizalmat, te-
szem a dolgomat, a kitűzött célok érde-
kében, mert hiszem, és vallom, hogy
jónak lenni, jó, és jót csak jól érdemes
tenni.

A Szászvári Hírek a munkájához erőt
és kitartást és „Jószerencsét!” kíván az
Elnök Asszonynak!

Szokoly Károly

A Szászvári R.k. Plébánia
K Ö Z L E M É N Y E

az egyházközség hívei számára
(Magyaregregy, Kárász, Szalatnak, Vékény, Szász-
vár, Tófű, Máza, Györe, Izmény)
A 2020. november 11-én kiadott főpásztori rendel-
kezés és az állami járványügyi szabályok figyelembe
vételével egyházközségünk területén
a szentmisék és egyéb liturgikus események láto-
gatása az alábbi szabályok betartásával lehetséges:
1 A koronavírus járvány súlyosbodása miatt tovább-

ra is fontos az idősek és krónikus betegek védelme.
Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és
mások védelmében érezze lelkiismereti kőtelességé-
nek, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen
közösségbe. Idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg
testvéreink, továbbá azok, akik kötelességüket telje-
sítik, beteget ápolnak, nagyon idős vagy veszélyez-
tetett személlyel laknak együtt, hatósági karantén-
ban vannak, jogosan félnek a közősségben való meg-
jelenéstől, ezért mentesülnek a szentmisén való sze-
mélyes részvétel kötelezettsége alól. Nyomatékosan
kérjük őket, hogy maradjanak otthon.
Akik úgy érzik, hogy egészségi állapotuk védelmé-

ben a nyilvános liturgiákon nem vesznek részt, azok
számára a vasárnapi mise látogatási kötelezettsége
alóli felmentés is érvényben van.
2 A szentmiséken és az egyéb liturgiákon

(keresztelő, esküvő) a szájmaszk viselése, valamint a
templomba való belépéskor a kézfertőtlenítés köte-
lező! A templomban az egymástól való szociális
távolságot kérjük betartani – kivéve az egy háztar-
tásban élőket.
3 A szenteltvíz tartók a templomokban továbbra is

üresen maradnak, de aki szeretne otthonra szentelt-
vizet hazavinni, az a sekrestyében kérhet. Megfelelő
szállító edényt mindenkinek magának kell biztosíta-
nia.
4 A szentmiséken az áldoztatás továbbra is kézbe

történik a liturgikus szabályok szerint.
5 Aki egyéni gyónást szeretne végezni, az kérem,

hogy a szentmisék előtt időben jelezze a sekrestyében
ebbéli szándékát, vagy a plébánia telefonján (72/389
-168) egyéni egyeztetésre is van lehetőség.
6 A hétköznapi szentmiséket az idősek védelmében,

a jelen körülmények között csak akkor tartjuk meg,
ha előre kért miseszándék van.
7 Temetéseken továbbra is a sírnál történik a rava-

talozás, de gyászmise kérhető, a temetésen maximum
50 fő vehet részt, a gyászmiséken csak a szűk ro-
konság vehet részt.
8 A betegellátás továbbra is csak sürgős esetben

vagy halálveszély esetén történik.
9 Aki miseszándékot szeretne íratni, akár 2021. évre

is,azt kérem, hogy a szentmisék után a sekrestyében
vagy a plébánián ügyfélfogadási időben keressen.
10 Elsőáldozási és bérmálási felkészítőt is csak

online térben lehet meg valósítani, kérem mindenki
figyelje az email-jét, mer arra érkeznek a felkészülés
anyagai.
11 A plébániai ügyfélfogadás rövidített időtartam-

ban történik, és az ügyfélfogadás során kérjük betar-
tani, hogy egyszerre csak egy fő tartózkodjon az
irodában, és a szájmaszk viselése kötelező!
Imádkozzunk, hogy a járványveszély mielőbb végleg

elmúljon, és kérjük a Szentlélek Úristen erejét és
segítségét egyházközségünkért és egyházmegyénkért.
Kelt, Szászvár, 2020. november 12.

Vida Zsolt

Új kuratóriumi elnöke van
a Máza és Szászvár Nyugdíjas Alapítványnak
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Ez az esemény is egyike azoknak, ame-
lyek szépen, lassan begyűrűztek hozzánk
a világ másik feléről. Egyik első, meg-
mosolyogni való élményem a Halloveen
-nel kapcsolatban az, amikor megjelent
az interneten jó pár éve egy fotó, rajta
egy útszélén összerakott narancssárga
tök-kupac, mellette a hullámpapírra írt
hirdetés: „Halogén tök x  forint” /az árra
már nem emlékszem/. Na, ennyit a ma-
gyar ember leleményességéről,
Halloween – annak nincs értelme, nem
jelent semmit, a halogénről meg már
hallott legalább, ha nem is tudja, hogy
mit jelent….és azóta ez a fotó újra és
újra előjön a neten a nap közeledtével.

A mi kis falunkban már évek óta
„ünnep” – ha nem is a szó klasszikus
értelmében - ez a nap, főként a gyere-
kek számára, bár – úgy tapasztaltam - a
felnőttek is szívesen látogatják a helyszí-
nét. /Az utóbbiakra a rettentő jelmezek
helyett lehet, hogy a forralt bor van hí-
vogató, jó hatással – de ez mindegy is, a
jelenlét a fontos./

Ebben az évben, felkérésre a Nőegylet
is részese volt a bulinak, az élelmezés-
ben-itatásban játszottunk szerepet, re-
méljük, annak, aki megkóstolta, ízlett a
rettenetes kinézetű fekete hamburger, a
ketchup-vérrel meglocsolt múmia-virsli,
és jólesett az egyre hűvösödő időben a

meleg mézes-citromos tea /kisebbeknek/,
no meg a már említett forralt bor/18 éven
felülieknek !/.

Az biztos, hogy a legfontosabbak, a gye-
rekek nagyon jól érezték magukat ! Bor-
zasztóbbnál borzasztóbb jelmezek – csont-
vázak, boszorkák, pókemberek és társaik –
tulajdonosai rohangáltak a játszótéren,
vagy éppen húzták-vonták a kötelet, ko-
moly erődemonstrációt tartva, ordították
bele a majdnem éjszakába örömmámoru-
kat, lesték az előadást, vagy éppen elámul-
tak az illuzionista műsorán. Ja, és azért a
retro diszkó sem volt kutya, sokan ropták a
táncot. A sok finom süti is fogyott szépen,
a játszótéri eszközöket is alaposan kihasz-
nálták a skacok – összességében egy jó
buli volt nekik.

Szerintem minden jelenlévő úgy gondol-
ja, hogy érdemes – leginkább a fiatalság
kedvéért – továbbra is megszervezni az
illetékeseknek ezt a programot, és bár min-
den díszlet az elrettentést, az ijedezést
szolgálja ezen a napon, azért a világítást
egy kicsit jobban meg kellene oldani leg-
közelebbre. /Nekünk meg az a tanulság,
hogy nagyobb edényben kell a bort - és
persze a teát is - forralni, mert néha várni
kellett rá…

Találkozunk jövőre is a „halogén-partin”
– csak így magyarosan – OKÉ ???!!!

HSZS

Rövid tájékoztató települési
közfoglalkoztatásról.

A 2020-as évben közfoglalkoztatottak
száma 25 fő volt. Az előző időszakhoz mér-
ten a központi intézkedés eredményeként,
önkormányzatunk közmunkások foglalkoz-
tatási létszáma jelentősen csökkent. Megvál-
tozott a bér és anyagköltség támogatási mér-
téke is. Központi bértámogatás tárgy évben
20.134.894,- Ft volt. Csökkent az elszámol-
ható kiadások százalékos aránya, mely az
eddigi gyakorlattól eltérő gazdálkodást kö-
vetelt meg. Ennek összege 2.335.132,- Ft.
Az éves működéshez önkormányzatunknak
5.033.788,- Ft önerőt kellett biztosítani.
Összevonásra került a különböző ágazatra
vonatkozó pályázati lehetőség. Így kivonás-
ra került az állattartás és minimális teret
kapott a mezőgazdasági termelés. Fő felada-
tunk a foglalkoztatottak irányításával, köz-
ségünkben felmerülő mindennapi teendők
elvégeztetése. A szűkös létszám adta lehető-
ségek némelykor problémát jelentettek a
napi feladatok végrehajtásában, de úgy ítél-
jük meg, hogy ez időszakban nem volt ellá-
tatlan községünk.

Igyekeztünk úgy jelen lenni a lakosság
mindennapjaiban, hogy elégetettek legye-
nek. Ebben nagy segítséget kaptunk Önöktől
is, hol panasztételükkel, hol segítő munká-
jukkal, melyet ez úton is köszönünk.

Réder Péter Gábor
alpolgármester

Halloween – csak úgy  „szászváriasan”…
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Iskolánkban is járt a Mikulás
Idén is felkereste iskolánkat a Mikulás, benézett minden alsós osztályba, és megdicsérte vagy megdorgálta a diákokat. Az is-
kola minden nevelője és tanulója köszöni a szülői munkaközösségnek, hogy az idei évben sem volt üres a Mikulás puttonya.

(A fotók megtalálhatók az iskola facebook oldalalain)

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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