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tel leteszteltük védőnőink segítségével.
Azt gondolom, hogy ez fontos volt, hi-
szen a vírus határozottan jelen volt tele-
pülésünkön. Többeket megnyugtatott a
tesztelés. Volt, aki tünet nélkül átesett a
víruson és olyan is, aki épp akkor volt
benne, melyről a teszt révén szerzett tu-
domást. Védőnői igazolást is kaptak
azok, akiknek a szervezetében az antigén
megtalálható volt. Felmerült annak kér-
dése is, hogy tömegesen szervezzük meg
az oltópontra való bejutást, az iskola-
busszal. Ennek kockázatát nem mertem,
mertük vállalni, hiszen ha az iskolabusz
jár, akkor iskolásokat és óvodásokat szál-
lít. Buszunk nem falubuszként működik,
így erre nem tudtunk lehetőséget biztosí-
tani.

Szászvári Hírek: Hogyan került a
Közösségi Házba Mintavételi hely?

Vidák Krisztina polgármester: Az
Országos Mentőszolgálat - még abban az
időszakban, amikor helyben sok volt a
fertőzött - lehetőséget kért arra, hogy
mintavételi célra biztosítsunk helyiséget.
Több helyszín merült fel, többek javasla-
ta alapján úgy döntöttem, hogy a Közös-
ségi Házban adunk helyet számukra. Erre
ez idáig egy alkalommal került sor, mely
után természetesen megtörtént a fertőtle-
nítés. Egyébként településünk legtöbb
intézményét fertőtlenítettük gépi úton a
Maurszki család hathatós, önkéntes köz-
reműködése révén, melyet ezúton ismét
köszönök nekik! Az ózongenerátoros
fertőtlenítést követően a levegő tiszta
lett, jó érzés volt az épületekbe bemenni
és ott időt tölteni.

Szászvári Hírek: Legutóbb úgy nyilat-
kozott, hogy megindul a részleges felújí-
tása a Faluháznak. Ebből kevés látszik.
Mi történt?

Vidák Krisztina polgármester: A ter-
vezett munkák készen vannak. A fonto-
sabb állagmegóvási munkák elkészültek,
melyet helyi kőműves végzett. Az ács-
munkákat Klesch Roland díjmentesen
végezte el, melyért köszönettel tartozunk
neki. Az előző alkalommal még gondol-
kodtunk azon, hogy a bölcsőde hitelének
kiváltásra kapott konszolidációs pénzt
felhasználjuk a Faluházra azzal, hogy a
hitelt inkább hosszabb távon törlesztjük

Szászvári Hírek: Polgármester Asz-
szony, a központi intézkedések következté-
ben hetek óta zárva a Polgármesteri Hi-
vatal ajtaja a lakosság előtt. Kérem,
avasson be minket, mi történik a zárt aj-
tók mögött?

Vidák Krisztina polgármester: Igen,
az ügyfélfogadás szünetel. Ha valakinek
fontos, elintézendő ügye van, akkor azt
telefonon, email-en keresztül tudja elin-
tézni, anyakönyvi és egyéb halaszthatat-
lan ügyekben pedig fogadjuk a lakossá-
got. A Hivatal működése nem állt le, a
megszokott rend szerint halad, minden
munkatársunk végzi a feladatát. Termé-
szetesen bizonyos folyamatok lelassultak
itt is, mint az élet más területén. Úgy gon-
dolom, hogy a lakosságtól érkező jelzé-
sek és problémák ugyanúgy megtalálnak
minket telefonon vagy messengeren, ille-
tőleg email útján is. Ez fontos, hiszen az
adott problémát, kérést akkor kell kezelni,
amikor arra lehetőség és szükség van. Azt
nem szeretem, ha a „dolgok”, feladatok
felhalmozódnak. Hetente több olyan hely-
zetet megoldunk, mely egy lakos vagy
egy család/csoport számára igenis fontos.

Szászvári Hírek: Van-e, volt-e covidos
beteg a Hivatalban?

Vidák Krisztina polgármester: Igen,
pár kolléga elkapta a betegséget, de sze-
rencsére ez pont arra az időszakra esett,
amikor a jegyző asszony homeoffice-t

rendelt el. Ezekben a hetekben 3-4 fő dol-
gozott, velem egyetemben a hivatalban. A
teljes bezárás elképzelhetetlen volt, hiszen
minden nap érkezett posta és sok volt a
telefon is, a háttérben szinte ugyanúgy
zajlott a munka, mint korábban. Én úgy
érzem, hogy lassan lecsengőben van
Szászváron a vírus, bár ezt már egyszer
tavaly is így gondoltam. Bízom benne,
hogy közösségünk erős, és átvészeljük ezt
a helyzetet.

Szászvári Hírek: Hogy halad az oltási
kampány Szászváron?

Vidák Krisztina polgármester: Doktor
úr asszisztensével, Anikóval többször
egyeztettünk telefonon, segítettünk abban,
amiben tudtunk. Fénymásoltuk a szüksé-
ges papírokat, valamint ki is hordtuk a
postaládákba akkor, amikor erre igény
volt. Friderika doktornővel is többször
beszéltem, jeleztem neki, hogy szóljon, ha
bármire szüksége van. Tudomásom sze-
rint már többen kaptak oltást az idősek és
a krónikus betegek közül. Volt, aki a Pfi-
zert, volt, aki az AstraZenecát, volt, aki a
kínait és olyan is, aki az orosz oltást kapta
meg. Komlón a kórházban több lakosunk
megkapta az oltást az utóbbi két hétben.
2021.03.25-i információ: 300 főt települé-
sünkön már beoltottak, 80 fő várt ezen a
napon oltásra, kb. 40-50 fő az, aki a fertő-
zésen átesett, ők a fertőzéstől számított 3
hónapot követően kaphatják majd meg az
oltást. Kb. 50 és 100 fő közötti létszám
oltása tud megvalósulni egy hét leforgása
alatt. Ez a szám szerintem elég jó. Vannak
olyanok is, akik már a 2. oltásukat fogják
hamarosan megkapni. Úgy tudom, hogy
minden rendben zajlott. Az oltásra való
regisztrációban a Közösségi Ház munka-
társai állnak rendelkezésre.

Keressék őket bátran, segítenek, ha
valami nem egyértelmű, vagy ha nem áll
rendelkezésre internet vagy számítógép
otthon. A fogorvosi rendelő jelezte, hogy
egy fertőtlenítő készülékre lenne szüksé-
gük, annak érdekében, hogy biztonságban
tudják fogadni a betegeket. Remélem,
hogy előbb-utóbb be tudunk szerezni egy
ilyen eszközt. Dolgozóinkat antigén tesz-
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vissza. Sajnos nem rajtunk múlt, a támo-
gatást arra kellett felhasználni, amire kap-
tuk, így visszafizettük a bölcsőde mint-
egy harmincmilliós hitelét. 4-5 millió
forint (kamatokkal együtt) maradt még a
hitelből vissza. Így a hitelállományunk
jelentősen lecsökkent, aminek nagyon
megörült a testület. Havi szinten több
pénz marad a bankszámlán, így a számlák
jelentős részét már csúszás nélkül tudjuk
fizetni. Véleményem szerint a Faluház
akkor fog elkészülni, ha nagy pályázati
forrást sikerül nyerni a felújításra, helyre-
állításra. Jelenleg is bent van egy támoga-
tási kérelmünk a Belügyminisztériumban,
várjuk a döntést. A próbálkozást nem
adjuk fel, minden lehetőséget megraga-
dunk arra, hogy az épület régi fényében
tündököljön.

Szászvári Hírek: Többször beszéltünk
forrásbevonásról. Mi várható az ingatla-
nok értékesítése terén?

Vidák Krisztina polgármester: Igen,
valóban. A Bánya fürdőépületet eladásra
kínáltuk fel. Az épületet helyi vállalkozó
vásárolta meg, aki 2022 végére fogja az
utolsó részletet megfizetni, a tulajdonjog
csak azt követően száll át rá. Jelenleg
airsoft lövészet céljára bérli egy fiatalem-
ber, melyről már lehetett olvasni a
facebook-on is.

Szászvári Hírek: A közösségi oldalon
szó volt a Május 1. tér-i parkolási rend-
ről. E témában mit sikerült intézni?

Vidák Krisztina polgármester: Jelzés
érkezett a Volántól, miszerint a Fő-téren
található buszöbölben többször állt gép-
jármű, mely zavarta a közlekedést, és a
buszok leparkolását. A felfestés jelenleg
nem jól látható, nem egyértelmű, hol van
parkoló és forgalomtól elzárt terület fel-

festve. Alpolgármester úrral egyeztettünk
a Közút képviselőjével, arról, hogyan is
kellene az útburkolati jeleket felfesteni.
Rajz készült erről, melyet beküldtünk a
Közútnak, várjuk a visszajelzést, és ha
minden rendben megy, újrafestjük a bur-
kolati jeleket.

Szászvári Hírek: Milyen aktuális hí-
rekről szeretne még beszámolni?

Vidák Krisztina polgármester: A te-
metőbe és az Újtelepen lévő játszótérre
napelemes kandeláberek kerültek kihe-
lyezésre, melyeket darabonként 7 ezer
forintért vásároltunk. Úgy látjuk, hogy a
kandeláberek jól funkcionálnak, elképzel-
hető, hogy még több kerül majd elhelye-
zésre falunkban. A kandeláberek telepíté-
sekor figyeltünk a tájolásra is.

Megkezdődött a focipálya mögötti
területen hétfőn és szerdán délelőtt a ki-
vágott faágak, gallyak, nyesedékek foga-
dása. Egy közmunkás várja a helyszínen
az ágakat, gallyakat, melyeket a szárzú-
zóval apró darabokra aprítunk. A szolgál-
tatás díjmentes a szászvári lakosok szá-
mára. Sajnos az ágak szállítását nem tud-
juk vállalni, ezt mindenkinek magának
kell megoldania.

Sajnos településünk és annak környe-
zetében sok a szemét. Még a hulladékud-
var bejáratában is több alkalommal tesz-
nek le szemetet. Ezeket közmunkásaink
napi, heti rendszerességgel összegyűjtik
és a hulladéktároló edényekben helyezik
el. A bánya felé vezető úton, a horgásztó
fele is többször raknak le nagyobb meny-
nyiségű hulladékot az arra járók. Peilert
Béla elmondása szerint hetente rendsze-
resen egy kisteherautó szemét gyűlik
össze. Én hiszem, hogy nem helyiek sze-
metelnek, nagy az átmentő forgalom
Szászváron, valószínű autókból dobják ki
a legtöbb szemetet.

A temetőben elfogytak az urnasírhe-

lyek, a Nonprofit Kft. dolgozói és a köz-
munkások újakat készítenek. A zöldhulla-
dék tárolására szolgáló „ketreceket” is
felújítjuk, lassan készen lesz a munka.

Pár héten belül a Magyar Falu Prog-
ram keretében megkezdjük a település
több helyszínén a járdák felújítását.

Jelenleg zajlik a WIFI4EU program
keretében a település több pontján wifi
pontok telepítése. Kb. 10 helyen, adott
ponton szabad wifi jelet tudnak majd la-
kosaink fogni/használni.

A CBA bolt elé lakossági fáradt olaj

tárolására alkalmas tároló edényt helyez-
tünk el, annak ellenére, hogy Hulladékud-
varunkban is van lehetőség arra, hogy az
olajat leadjuk. A falu központjában talán
ez a lehetőség könnyebben elérhető, mi-
vel a tárolóedény közterületen van, bár-
mikor bedobhatóak a flakonok.

Még a „lezárás” előtt Hivatalunkban a
térség polgármestereivel több téma kap-
csán ültünk le tárgyalni. Átbeszéltük a
labor és a védőnői szolgáltatás költségve-
tését, hiszen ezeket a szolgáltatásokat
közösen biztosítjuk a térség lakosai szá-
mára. Egyeztettünk a MUSE és Önkor-
mányzatunk által biztosított foci és kézi-
labda sportlehetőségeiről, melyet térségi
szinten, a mikro térségben található gye-
rekek számára szervezünk. A polgármes-
terek örültek ennek a lehetőségnek, pozi-
tívan, támogatóan reagáltak az együttmű-
ködésre. Beszéltünk az ÖTE által biztosí-
tott tűzoltási szolgáltatásokról, melyet
tűzoltóparancsnokunk szintén térségi
szinten szervez és biztosít a környékbeli
települések számára. A térség turisztikai
szolgáltatásainak népszerűsítése érdeké-
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Szászvár Nagyközség Önkormányzat 2021. évben támogatni kívánja a település terüle-
tén található présházak homlokzatának vagy lakóépület homlokzatán elhelyezett, jár-
művel történő behajtásra is alkalmas kapuk („einfurt -kapu”) felújítási munkálatainak
költségeit .
A támogatási összeg csak olyan épület/kapu felújítására vehető igénybe, melynek tar-
tozékait, díszítéseit, értékeit újítják fel vagy állítják vissza, így azzal az épület egyedi
védendő értékét megőrzik.
Támogatási kérelmet a helyi épületek tulajdonosai nyújthatják be.
A támogatás  keretösszege: 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint.
Elnyerhető támogatás maximális összege: 200.000,- Ft/kérelem
A megítélt támogatás a munkálatok elvégzése után, utófinanszírozás formájában
kerül kifizetésre.
A kérelem csak az igényelt támogatásra vonatkozó, hibátlanul kitöltött adatlapok és az
összes melléklet tartalmilag és alakilag teljes, határidőben történő, egyidejű benyújtása
mellett tekinthetőek érvényesnek.
A beadási határidőn belül benyújtott dokumentáció hiánypótlására egy alkalommal
van lehetőség. Ezt követően az esetlegesen
továbbra is hibásan kitöltött adatlapokat tartal-
mazó, vagy hiányos kérelem nem tekinthetőek
érvényesnek.
A kérelmet zárt borítékban, „Értékvédelmi
támogatás 2021.” megjelöléssel Szászvár
Nagyközség Önkormányzat (7349 Szászvár,
Május 1. tér 1.) titkárságára lehet benyújtani
A benyújtás határideje: 2021. április 30.

ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2021.

Lehetőség!
Kedves Olvasóink! Örömmel, és

köszönettel vesszük a sok pozitív
visszajelzést, amit az újságunkkal
kapcsolatban önöktől kapunk. Mind-
ez annak a jele, hogy a mai világban
is fontos egy helyi, kézbe vehető ki-
advány, amely rendszeresen tájékoz-
tat aktuális eseményekről. Bár az két-
ségtelen, hogy nem vagyunk napra-
készek, erre sokkal alkalmasabbak a
szociális média felületek.

Igyekszünk folyamatosan megfe-
lelni a kívánalmaknak, új felületet
nyitni, ha arra igény van. Most éppen
azt a lehetőséget kínáljuk Olvasóink-
nak, hogy az anyakönyvi rovatunk-
hoz küldhetnek fotókat, akár újszü-
löttről, akár házasságkötésről! Így a
nevek felsorolása mellett megismer-
kedhetünk új kis lakótársunkkal is,
vagy gratulálhatunk az új házasok-
nak.

Szászvári Hírek

ben térségi imázs filmet szeretnénk ké-
szíttetni, mely érdekében közösen keres-
sük a pályázati lehetőségeket.

Megkezdtük a Hársfa utcai telkek
kialakítását. A telkek kimérése megtör-
tént, a közművesítés folyamatban van. A
telkek kialakítását május végére tervez-
zük befejezni.

A Bányásztéren, a Bányászklub mel-
lett található ingatlant megvásárolta Ön-
kormányzatunk a Magyar Falu Program
keretében, a házat kifizettük. Jelenleg a
bontási munka elvégzésére, a vállalkozó
kiválasztása van folyamatban. A cél,
hogy helyi vállalkozó közreműködjön.

Továbbra is népszerű focipályánk: a
majosi és a mányoki csapat használja,
használta több alkalommal. Ennek örü-
lünk, mert a füvet nyírják, a pálya hasz-
nálatban van. Ha meccset játszanak és a
helyzet lehetővé teszi, akkor ez lakosaink
számára is egy kikapcsolódási, szórako-
zási lehetőséget nyújt.

A császtai temetőben vadkerítés kerül
elhelyezésre a magyaregregyi Máré Vára
Vadásztársaság által. A kerítésnek útban
lévő ágakat, gallyakat közmunkásaink
távolították el a helyszínről. Az utóbbi
évben a helyszínen több balesett történt,
melyet vadak okoztak. Reméljük a kerítés
megakadályozza majd az állatokat az
úton való átkelésben.

Megkezdődött a Völgységi-patak
TOP pályázat megvalósítása. A vállalko-

zót közbeszerzési eljárás keretében vá-
lasztottuk ki, a kivitelezési szerződést
aláírtuk.  A héten megtörtént a munkate-
rület átadása is. Jelenleg egyeztetés alatt
áll, hogy hol fogják az anyagot deponál-
ni. Erre már találtunk alkalmas területet.
Az ott lakókkal személyesen fogjuk fel-
venni a kapcsolatot és tájékoztatást fo-
gunk adni a munka előrehaladásáról, mi-
kéntjéről. Ha bárkinek kérdése van, nyu-
godtan keressen.

Értékvédelmi támogatást írtunk ki
pince homlokzati és kapu felújítási mun-
kálatokra. A keretösszeg 400.000 Ft,- –
tudom, nem túl sok, de fontosnak tartjuk
a hagyományos, autentikus épületek meg-
őrzését a jövő generációjának számára.
Az erről szóló dokumentumok letölthető-
ek a honlapunkon.

Március végén az óvoda és a Selector
Kft. szervezésében Elektronikai hulladék-
gyűjtési akcióra került sor, melyet ne-
gyedévente terveznek megtartani. Az
ebből befolyt pénz az óvoda számláját
gyarapítja. Az előzetes információim
alapján a lakosok örülnek ennek a kezde-
ményezésnek, hiszen legalább meg tud-
nak szabadulni a számukra felesleges
elektronikai terméktől.

Szászvári Hírek: Köszönjük az inter-
jút!

Vidák Krisztina polgármester:
Köszönöm a lehetőséget!
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A pandémiás időszak egyik legna-
gyobb vesztese a kulturális terület. Elma-
radnak rendezvények, tiltott a tömeges
események szervezése, de most az a leg-
fontosabb, hogy minél hamarabb, minél
kisebb áldozattal túl legyen az ország (a
világ) ezen a járványon.

Ismerve a helyzetet, mégis örömteli
látvány, hogy a Szászváron a kulturális
területtel foglalkozók a megengedett ke-
retek között emlékeztetnek minket a fon-
tos eseményekre. Most a Húsvét ismert
szimbólumai jelentek meg a Május 1.
téren, mindenhol nyulak és tojások van-
nak a fűben. Olyan kedvesre sikerültek,
hogy többen fotózkodnak ezekkel a hát-
térben. A Gyermekorvosi rendelőnél a
szülők és a gyerekek is megköszönték a
kedves nyuszi szobrokat. A nyuszikat
készítőkkel beszélgettem a Közösségi
Házban.

Sz.H.: Részben megújult a csapat a
Közösségi Házban. Mik a céljaik, mi vál-
tozott?

Takács Rita, SZIKH vezető: Szeptem-
berben kaptam megbízást a Közösségi
Ház vezetésére. Maurszkiné Varga Zsuzsi
munkatársunk is új, Holler Krisztián kép-
viseli a folyamatosságot, Vasvári Adrienn
a dekorációs munkákban nagy segítség.
Sajnos rendezvényeket nem tudunk szer-
vezni, de sok projekt halad így is. Mi
próbálkoztunk már a Nőnapi rendezvény-
nyel is, de a plakát megjelenésekor is
többen kérdezték, hogy mi már tudunk
valamit? Pedig mi is csak reményked-
tünk. Nem jött be. Nagy sikernek tartom
az általunk indított két kérdőíves projek-
tet. Sikerült, mivel sokan válaszoltak, és
érdekes felvetéseket tettek. A kiértékelés
úgy tudom meg fog jelenni az újságban.
Ezt Sebestyén Mónikáékkal raktuk össze.
A „Várasokkal” is nagyon jó a munka
kapcsolatunk.

A Húsvéti dekorációra jó néhány tá-
mogató, pozitív jelzést kaptunk, köszön-
jük. Mindig jól esik, ha kapunk visszajel-
zést. A másik futó projekt a kupakgyűjtő
szív elkészíttetése, és kirakása a Fő-térre.
Ez a projekt egy gyűjtést szeretne indítani

egy-egy aktuális cél érdekében. Minél
több információt, jelzést szeretnénk kül-
deni, adni a lakosságnak, hiszen mi értük
dolgozunk.

A jövőre vonatkozóan sok a tervünk,
szeretnénk minél több helyi lakost bevon-
ni a közös tevékenységbe, de mindezt
csak a pandémia lecsengése után. Ha
lehet, akkor szeretnénk egy Retro majá-
list, a sör-virsli hangulatot szeretnénk
visszahozni, a gondtalan szórakozást.

M.V.Zs.: Nagyon jól működik a közös
munka, szerintem jó csapat vagyunk.

Együtt találjuk ki a programokat, a

szervezésben is megosztjuk a feladatokat.
Mindenkinek megvan a maga erőssége,
amiben a legjobb, azt a területet viszi.
Egyetértek Ritával, a legfontosabb felada-
tunk, hogy javítsuk a kommunikációt a
lakossággal. Mi értük dolgozunk.

H.K.: - Jól együtt dolgozunk a lányok-
kal. Megosztjuk a feladatokat, sokat gon-
dolkodunk a jövőbeni programokon. Ter-
vezzük, szervezzük a tevékenységet. Ha
lecseng a járvány, sok mindent szeret-
nénk: programokat, rendezvényeket.

Jó munkát, sok sikert!
Szokoly Károly

ALAPJÁRATON A KULTÚRA

Köszönetnyilvánítás
A szászváriak már láthatták egy kiállítás alkalmával néhai Dorn Boldizsár faragvá-

nyait a Várban. Kevesen tudták, hogy ezzel is foglalkozott életében. Most a család, a
leszármazottak, felajánlották a közösségnek az alkotásokat, immár a mi feladatunk,
hogy méltó helyet találjunk számukra.

Köszönjük a Berki családnak a felajánlást! Egyben felhívjuk mindenki figyelmét,
hogy amennyiben tudnak hasonló, helyi amatőr képzőművészről, szóljanak nekünk,
osszuk meg a lakóközösségünkkel az értékeinket!

Szent István Közösségi Ház
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Kedves Szászváriak!

Bár a kialakult helyzet miatt tánccso-
portunk november óta nem tud próbálni,
lelkesedésünk mégis töretlen.

A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesü-
let sikeresen megnyert egy pályázatot,
amelyből mi is részesülünk, ennek kö-
szönhetően ruhatárunk megújul.

Köszönjük a segítséget az Egyesület
munkatársainak: Nagy Évának és Vidák
Krisztinának.

Beszerezésre került egy új hangfal, ami
reméljük sokáig fog minket szolgálni.

Ezen kívül még két pályázatot kívánunk
beadni. Az egyik pályázat keretein belül
ruhatárunkat akarjuk színesebbé tenni, a
másik segítségével pedig a falu felvirág-
zását szeretnénk segíteni.

Szeretnénk táncházakat rendezni, illetve
színvonalas műsorokat adni a környéken.

Nagyon várjuk, hogy újra elkezdhes-
sünk próbákat tartani, hiszen nagyon
hiányzik nekünk a tánc, illetve a közös-
ségünk.

Ezt követően a szakmai fejlődésünkben
Csiszér Évi fog minket segíteni.

Továbbá, amennyiben erre igény mutat-
kozik, szeretnénk minél több korosztály
számára lehetővé tenni a csoporthoz való
csatlakozást.

Bízunk benne, hogy kitűzött céljaink
elérésében sikerrel járunk!

Toronicza Georgina
elnök

Szászvári Ifjúsági Egyesület beszámolója

Köszönetnyilvánítás
Már többször felvetődött, hogy bő-

víteni kellene a Tájházunkat. Egyelő-
re kihasználatlan a pajta rész, más-
részt sok eszköz, szerszám és sok
egyéb vár méltó elhelyezésre. Jó cél-
nak látszik az is, hogy helyi, hagyo-
mányos szakmák relikviáit is ki kel-
lene állítani. Erre jó alapot adhat a
Dittrich-féle cipész hagyaték, szám-
talan érdekes szerszámmal. Valamint
körvonalazódik egy hagyományos
méhészeti eszközökből álló bemutató
is. Ezt alapozhatja meg Meczó Já-
nosné felajánlása, aki egy 4 keretes
Nagy-Boczonádi, kézi mézpörgetőt
adott a tájházunknak.
Köszönjük!

Szent István Közösségi Ház

Az elmúlt évben végzett kiemelke-
dő önkéntes munkájának elismerése-
ként „Az év megyei önkéntese –
2020” díjban részesült Szikra Andrea
rendvédelmi igazgatási alkalmazott,
a komlói járás katasztrófavédelmi
megbízottja.

Szikra Andreának ugyan nem az
volt a gyermekkori álma, hogy tűzol-
tó legyen, de az önkéntesség már
kiskora óta az élete része, ennél fog-
va a tűzoltóság is. Már gyerekként
látta, hogy aki a tűzoltóságon dolgo-
zik, egy más világban él, hivatástu-
dattal, elkötelezettséggel végzi a
munkáját és ezt az érzést mindenkép-
pen szerette volna átélni.

Az önkéntesek motorja
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Zöldhulladék kérdőív kiértékelése
Korábban minden háztartásba eljuttattuk azt a kérdőívet, ami a zöldhulladékok problémakörével foglalkozott. Nagyon sikeres volt

az akció, sokan válaszoltak, köszönjük. Úgy gondoltuk, hogy a kiértékeléshez nem fűzünk külön magyarázatot, helyette beszédesebb
a táblázatos feldolgozás. Mindenki láthatja a válaszok megoszlását. A következtetéseket is mindenki levonhatja, mi pedig a válaszok
alapján alakítjuk ki a helyi megoldásokat. A következő lapszámban a közösségi programokra vonatkozó kérdőív kiértékelését tesz-
szük közzé. Még egyszer köszönjük a részvételt!

Vidák Krisztina polgármester
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Szászvári Hírek: - A korábbi években
nagyon sok területen láthattuk a köz-
munkások tevékenységének áldásos
hatását, magyarul szépültünk, gazda-
godtunk, rendben voltak a közterületek.
Bár továbbra is rendezettek a közterü-
letek, de egyre kevesebb közmunkást
látni.

Peilert Béla ügyvezető: - Sajnos egy-
re kevesebb emberünk van, de a felada-
taink nem csökkentek. El kell végezni
továbbra is mindazt a munkát, amit
eddig is, de ez egyre nehezebb. Igyek-
szünk, és köszönjük a visszajelzéseket,
minden jó szándékú észrevételt szíve-
sen veszünk.

Néhány emberünk bozótirtást végez
a császtai temetőnél, a kertészeti mun-
kák beindulásáig az ott dolgozók rend-
be tették a parkokat, ha megindul a ta-
vasz, kezdődnek a kerti munkák, ők
majd azzal foglalkoznak.

Közben egy pécsi cég végzi a Stran-
don a vízszűrő berendezés homokcseré-
jét. Kellene a medence felújítással is
foglalkozni, de erre most se ember, se
forrás nem áll rendelkezésre, és még

azt se tudjuk, hogy milyen korlátozások
lesznek addigra, hogy érdemes-e pénzt
költeni. Ebben döntést majd a Testület
fog hozni.

Sz.H. : Sokan érdeklődnek az ágaprí-
tó szolgáltatás után. Mit kell erről tud-
ni?

P. B.: - Maximum két centis átmérő-
jű ágakat tudunk feldolgozni, mert a
gép ennyit bír. Hétfő és szerda délelőtt
várjuk a lakosságot a venyige kötegek-
kel, a sportpálya mögött.

Sz. H.: Kevésnek látszik a Hivatal
udvarában a tűzifa. Kitart a fűtési sze-
zonban?

P.B.: - Valóban sok fánk fogyott, de
rendelkezünk más telephelyen tartalé-
kokkal, majd hozunk, ha szükséges.
Eddig nem volt panasz a fűtésre, jól
működött a rendszer. Mostanára már a
Közösségi Házban is megoldódtak a
problémák, ott gázkazánt kellett cserél-
ni. Minden napra jut valami megoldan-
dó probléma, de ez a dolgunk.

Sz.H.: Köszönöm az interjút!
Szokoly Károly

Település üzemeltetés
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A Szászvári Német
Nemzetiségi Egyesület új
beruházásokkal készül a

nyitásra, a rendezvényekre
A tavalyi év sajnos nem úgy alakult az

egyesületünk számára, ahogy szerettük
volna. A tervezett programjaink sorra
elmaradtak, elsősorban a pandémia okán
elrendelt korlátozások miatt. Fájó szívvel
gondolunk az elmúlt évek sikeres rendez-
vényeire, a templomi koncertekre, a csa-
ládi estekre, vagy a villányi zenés hétvé-
gékre. A pünkösdi fesztivál rétesének ízét
még mindig érezzük, bár ez a progra-
munk a faluház tragikus állapota miatt,
most nem lenne megvalósítható. Az idei
sváb bál is elmaradt, viszont a 30. szüle-
tésnapot, még sikerült méltó módon meg-
ünnepelnünk. Akik ott voltak igazán jól
érezhették magukat. Sok táncolni vágyó
eljött, sőt településünk és a megyei ön-
kormányzat vezetői is megtiszteltek ben-
nünket a jelenlétükkel. A jubileum alkal-
mából, Szászvár Nagyközség Német Ön-
kormányzatával együttműködve két kiad-
ványt is megjelentettünk. Egy emlék-
könyvet, ami az egyesület elmúlt harminc
évét mutatja be és egy 2021 es lapozható
naptárt, melyben a sváb bál néhány érde-
kesebb pillanata látható.

Mint mindenki más, mi is türelmesen
próbáljuk átvészelni a kialakult helyzetet,
figyelünk egymásra, ha kell, segítséget
nyújtunk időseknek, vagy karanténba
került honfitársainknak. Készülünk az
újranyitásra, terveket szövünk a jövőre
tekintve. Ebben segítségünkre volt, hogy
az elmúlt időszakban civil szervezetek
számára, számos pályázati lehetőséget
biztosított a Magyar Kormány, illetve a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Néhányon
indultunk és sikeresen szerepeltünk.

A Működési célú pályázaton 2020-ban
800 ezer Ft-ot, 2021-ben 350 ezer forintot
nyertünk. A támogatásból rendezvényhez
szükséges eszközöket vásároltunk, kiala-
kítottunk egy iroda helyiséget illetve egy
raktárt, ahol tárolni tudjuk dolgainkat. A
Magyar Falu Program keretében 2 millió
forintot nyertünk rendezvénysátor és sör-
asztalok beszerzésére. Egy nemzetiségek
beruházásait támogató pályázaton
1.475.000 Ft támogatást nyertünk az iro-
dának helyt adó épület tetőszerkezetének
felújítására. Büszkék vagyunk sikereink-
re, bízunk benne, hogy a német nemzeti-
ségi kultúra továbbra is jelen lesz Szász-
vár életében.

Teleki Tibor

PROGRAMOK NÉLKÜL IS AKTÍVAN
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Gabb József (1953-2021)
Dombóváron született, az általános

iskolát Szászváron végezte, majd a pé-
csi Pollack Mihály Építőipari Techni-
kumban szerzett technikus végzettséget.
Munkáját a Sásdi Építőipari Szövetke-
zetben kezdte, ahol végigjárta a ranglét-
rát, megtanulta a szakma minden apró
részletét. Dolgozott a komlói piramis-
házon, a szilvási iskolán, sok társashá-
zon. Szászváron az új iskola, a takarék-
szövetkezet, a paplak építése, és a Mű-
velődési Ház felújítása fűződik a nevé-
hez.

1980-ban kötött házasságot élete pár-
jával, két fiúk született.

1992-ben megalakult a Német Nem-
zetiségi Egyesület, aminek a kezdetek-
től 25 évig volt az elnöke. Gazdag és
szerteágazó egyesületi élet alakított ki
társaival. Elévülhetetlenek az érdemei
abban, hogy Szászvár legtöbb taggal
rendelkező egyesülete működött a veze-
tése alatt. Jó hangulatú rendezvényeket
tartottak, a régióban ma már nagy hír-
nek örvendő Szászvári Svábbál hagyo-
mánya is a vezetése alatt alakult ki.

Rokoni kapcsolatait felhasználva
kapcsolatot épített ki a Bányász Sport-

kör és az erdingi futballcsapat között, az
Ifjúsági Fúvószenekarnak és a Bányász
Fúvószenekarnak Tübbingenből, az ének-
karnak Radegundban szerzett partnert.
Sokaknak szerzett életre szóló élményeket
ezzel a tevékenységével.

A kezdetektől tagja volt a Német Nem-
zetiségi Önkormányzatnak, emellett a Kép-
viselő Testületnek is tagja lett.

2017-ben megromlott egészsége miatt
lemondott a megbízatásairól, ezután már
csak egyszerű tagként látogatta a rendezvé-
nyeket, 2021-ben bekövetkezett haláláig.

Sz.K.

Mozgáskorlátozottak
Baranya Megyei

Egyesület
Szászvári csoportja

Minden év elején a háttérmunkákkal
készülünk az éves feladatokra, januárban
és februárban. A rendkívüli helyzet miatt
az idei terveinket időpontok nélkül ter-
veztük, és ahogy lehet, akkor tartjuk meg
őket, az elmaradt programokkal együtt.
(Nőnapi megemlékezés, Éves taggyűlés)

A fogadó órákat sem tudjuk megtartani
jelenleg, de on-line tartjuk a kapcsolatot
tagjainkkal. Bármikor segítek, ha tudok.
Mindenkinek sok türelmet és reményteli
várakozást kívánok: vigyázzunk egymás-
ra. Szeretetben eltöltött Kellemes Húsvéti
Ünnepeket és jó egészséget kívánok. Sze-
retetre mindenkinek szüksége van: adni is
kapni is nagyon jó érzés. Köszönöm a
figyelmet.
„Mindenik embernek a lelkében dal van,
És saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép lelkében az ének,
Az hallja mások énekét is szép-

nek.” (Babits)
Bécziné H. Ilona, mozgáskorl.

Csoportvezető

Tisztelt Lakosság!
Kedves Szászváriak!

Apró kupakokból óriási segítség!
Szászvárnak is elkészült a kupakgyűj-
tő szív. Egy nemes cél érdekében ki-
helyezésre került a Főtéren a busz-
megálló mellett. Bármilyen típusú
műanyag kupak jó.
A kivitelezést hálás szívvel köszönjük
Mészáros Andrásnak  (Rizsa).

A járványhelyzet újabb fordulata kö-
vetkeztében sem állt le az élet intézmé-
nyünkben. A két nagyobb csoportba
járó gyermekek részére az óvodapeda-
gógusok online formában küldenek
fejlesztő feladatokat, meséket, verseket,
dalokat, sőt, a mindennapos mozgás
sem maradhat el. A szülők visszajelzé-
sei azt mutatják, hogy a gyermekek
örülnek a játékos feladatoknak. Számos
fotó érkezik az elkészült munkákról, az
óvónénik videókat is kapnak, ahol a
gyermekek a megtanult verseket, dalo-
kat mutatják be.

A külön fejlesztést végző gyógypeda-
gógusok is tartják a kapcsolatot a gyer-
mekekkel és a szülőkkel. Elektronikus
illetve nyomtatott formában juttatják el
a fejlesztés anyagát a szülőknek, így
nem esik ki ez az időszak, a fejlesztés
folyamatos marad a lehetőségekhez
képest.

A másik két csoportban dolgozók
gyermekfelügyeletet látnak el az intéz-
ményben, hiszen vannak olyan gyerme-
kek, akiknek szüleit ezzel tudjuk segíte-
ni ebben a nehéz időszakban. A most
óvodába járó gyermekekről kis létszá-

mú csoportokban gondoskodunk, igye-
kezve megkönnyíteni számukra ezt a
furcsa, kissé kuszán alakuló néhány
hetet.

Ez időszak alatt jut idő az óvoda ala-
pos kitakarítására is, melynek első lépé-
se egy ózonos fertőtlenítés volt, melyet
Maurszki Zoltán ajánlott fel és végzett
el az intézményben. Az udvari teendők
sem maradnak el, megszépítjük a cso-
portok számára készült veteményes-
ágyásokat is. Így, mire visszajönnek az
gyermekek az óvodába, már csak a ve-
teményezés vár rájuk.

Az óvodai beiratkozás sem marad el,
a tavalyi évhez hasonlóan idén is lehe-
tőségük lesz a szülőknek személyes
jelenlét nélkül beíratni gyermeküket az
óvodába. A beiratkozás ideje 2021.
április 22-23-a lesz, ezeken a napokon
várjuk azon gyermekek szüleinek je-
lentkezését, akik 2021. augusztus 31-ig
betöltik a 3. életévüket. Jelentkezni
lehet személyesen az óvodában, vagy a
szaszvarovoda@gmail.com e-mail cí-
men.

Dobó Dóra
óvodavezető

Rendkívüli leállás az óvodában…
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Nagyszerű vállalkozásról tudunk hírt
adni. Aki nap, mint nap jár Császtában, a
Petőfi utca közepe táján láthatta, hogy
egy telken furcsa mozgolódás látható.
Lehetett gondolni, hogy valaki megvette
a telket, és majd építkezni fog rajta. De
aztán hamar látszott, ez bizony nem ház
lesz. Színes furcsaságok nőttek ki a föld-
ből, mintha játékok lennének! Nagy
munka közepén szólítottam meg Bárká-
nyi Zoltánnét, Anitát:

- Szabad megtudni, hogy mi készül
itt?

- Természetesen, hiszen nem titok.
Pöttöm Park néven egy nagy gyermek
játszó parkot készítettünk. Ez egy magán
beruházás, és az alapgondolatunk az volt,
hogy egy hagyományos játszási lehetősé-
geket nyújtó parkot hozzunk létre, alter-
natívát biztosítani a számítógépezésnek.

- Milyen játékaik vannak?
- Harminc féle van. Hordójátékok,

csirke pofozó, óriás csúzli, fegyverraktár,
kincskeresős, leltározós, régészkedős,
óriás társas játék, bábszínház, ahol a gye-
rekek maguk a szereplők, kavicsbánya
dömperekkel, óriás homokozó. Aztán
fakörhinta, gazdasági udvar igazi falusi
állatsereglettel, babakonyha, kunyhók
nádból, kardozós játék, kézműves foglal-
kozásokat tartunk, gombfoci, üveggolyó-
zás, és még biztosan ki is hagytam vala-
mit.

- Milyen engedélyek kellettek egy
ilyen parkhoz? Hogyan vigyáznak a biz-
tonságra?

- A mozgatható játékokhoz (légvár és
tsai), engedélyt kellett kérni, a többi félé-
hez nem kell, csak bejelentéskötelesek.
Azt pedig megtettük, az Önkormányzat-
hoz. De van elsősegély nyújtó helyünk,

vizesblokkal rendelkezünk.
A parkban mi is jelen vagyunk, de

elsősorban a szülőknek kell vigyázniuk a
saját csemetékre. Ez egy vállalkozás,
amit a jegybevételből szeretnénk fedezni.
Gyermekeknek 500, felnőtteknek 1000
ft, de ez egy egész napra szól. Arra ké-
rünk mindenkit, elemózsiát hozzanak
magukkal, mert azzal nem tudunk szol-
gálni.

- A közösségi médiában hol lehet töb-
bet megtudni önökről?

- A honlapunk készül, a facebookon
„Pöttöm Vidéki Park” néven megtalálnak
bennünket.

- Köszönöm az interjút.
- Köszönjük a bemutatást.

Szokoly Károly

Pöttöm Park Császtában

Nem új a kérdés, hogy mi legyen a
célja egy település sportéletének: élspor-
tolók kinevelése, tehetségkutatás, vagy
egészséges életre nevelés, tömegsport.
Valószínűleg a megkérdezettek nagy
többsége határozottan az utóbbira szavaz-
na. De az sem kérdés, hogy a semminél
minden több. Szászváron viszont egy
ideje szinte semmi szervezett sportélet
nem volt. Ennek több oka is van, hiszen a
sportegyesület körül ma is vizsgálat zaj-
lik, ki tudja mi lesz a vége?

Néhányan, a sajnálkozáson túl, úgy
gondolták, hogy tenni kellene valamit. Az
hamar kiderült, hogy a régi alapokon nem
lehet elindulni. Mészáros Andrást kérdez-
tük.

- Sokan ismernek téged a faluban,
holott nem vagy szászvári. Mi indított
arra, hogy új sportegyesületet alakítsa-
tok?

- Valóban, Tófűre nősültem, de időm
nagy részét töltöttem, és töltöm itt. Gye-
rekkoromtól kezdve a sport volt az éle-
tem középpontjában. Fociztam Tolnában,

Baranyában sok helyen. 2015-ig én vol-
tam a szászvári utánpótlás csapatok edző-
je, miközben az első csapattal edzettem,
és a kettőben játszottam. De aztán kül-
földre mentem dolgozni, és mire vissza-
jöttem, már minden romokban hevert.
Ezért álltunk össze alapítók, és létrehoz-
tunk egy jogilag nem utód, de hagyomá-
nyaiban mégiscsak, egyesületet Szászvá-
ron.

Az elnökségben Sparas Andrással, és
Kiss Lóránttal dolgozunk, és a céljaink
között az is szerepel, hogy a szomszédos
településeket is bevonjuk ebbe a kezde-
ményezésbe. Jelenleg a labdarúgó és ké-
zilabda szakosztályaink üzemelnek, de
szeretnénk az atlétikát és a kerékpározást
is beindítani. Nagy a lelkesedés, támoga-
tóink minden szinten segítenek.

Rengeteg a feladat, de lelkesek va-
gyunk, nálunk csak a gyerekek lelkeseb-
bek, és ez ad erőt nekünk.

- Sok sikert!
- Köszönjük!

Szokoly Károly

Újra éled a sport
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Szászvár a Rovartani Közleményekben
Már több ízben sikerült az elmúlt négy évben remek ízeltlá-

bú adatokat dokumentálni. Köztük több, Magyarországon
mindössze másodszor, harmadszor kimutatott fajt is. A leg-
újabb siker mégis felülmúlja az eddigieket, bekerülvén a nem-
zetközileg ismert Folia Entomologica Hungarica-ba, a Magyar
Rovartani Társaság és a Magyar Természettudományi Múze-
um közös folyóiratába, egy faunára új poloskával.

Nevezetesen az eddig Magyarországon még nem közölt
Geocoris pallidipennis, javasolt magyar nevén fakószárnyú
nagyszeműbodobács.

Az első egyedet 2019. október 26-án gyűjtötte Nagy Zoltán,
aki már gyermekkora óta foglalkozik bogarászattal, 4 éve
poloskászként is tevékenykedik. Az állat mindösszesen 2,5-
3,5mm testhosszúságú, levéltetvekkel, apró rovarokkalal és
rovarlárvákkal táplálkozik. Főként növények tövében, törme-
lékek közt élnek, a homokos talajt kedvelik.

Általános tévhit, hogy minden poloska „büdös” és
„kártevő”.

Ennek kapcsán hadd idézzek pár sort helyi poloska szakér-
tőnk tollából:

„Biológiai rendszertan szerint a poloskák (Heteroptera) a
félfedeles-szárnyúak (Hemiptera) rendjébe tartozó alrend.
Félfedelesszárnyúként a nevük a görög hetero és ptera sza-
vakból ered, ami különbözőszárnyút vagy felemásszárnyút
jelent közvetlen fordításban. Igen gazdag fajszámmal büszkél-
kedhetnek, világszerte bő 40.000 fajt írtak le, ebből hazánk-
ban körülbelül 900 található meg 45 különböző családba so-
rolva. Külalakjuk rendkívül változatos mind méretben (fél
millimétertől a bő tíz centiméterig), mind színben (ez főként a
trópusi fajokat érinti) és testalakban, testükön található kinö-
vésekben. Kültakarójuk lehet relatíve puha, de keményebbek
is akadnak köztük. Testük leggyakrabban hasi irányban lapí-
tott, akadnak "extrém" lapos fajok is, ezek életmódjuk sajátos-
ságaként alakultak így ki. Életterüket tekintve a szárazföldtől
a vizekig benépesítenek szinte mindent. Táplálkozásuk szerint
vannak növényi nedveket fogyasztók, (köztük olyanok, amik
csak bizonyos növényt/növényeket favorizálnak, mások viszont
nem válogatnak) és ragadozók/élősködők, illetve vegyes táp-
lálkozásúak is.”

- Nagy Zoltán /poloskalandok.blog.hu/ -

Láthatjuk, hogy a sokak által ismert zöld vándorpoloska
(Nezara viridula) és ázsiai márványospoloska (Halyomorpha
halys) csak két faj a hazánkban számon tartott, összesen kb
900 fajból. Legtöbbjük egyáltalán nem vágyik gyümölcseink
elfogyasztására, nem áraszt kellemetlen szagokat és a legke-
vésbé sem bogár. Sőt, sok közülük kifejezetten hasznos, raga-
dozó életmódot folytat és fontos szerepet tölt be a biológiai
növényvédelemben.

A permetszerekkel többet ártunk természetes ellenségeiknek
(pl: pókok, madarak) és a gyümölcsöt, vagy zöldséget fo-
gyasztóknak (pl: gyermekeink, unokáink). Talán meglepő, de
hazánkban négy védett poloskafaj is található, melyek termé-
szetvédelmi értéke 5000 forint. A lándzsás karimáspoloska
(Phyllomorpha laciniata), nagy molnárpoloska (Aquarius
najas), sárgapajzsú hátonúszópoloska (Notonecta lutea) és a

szőrös pajzsospoloska (Odontoscelis hispidula).

- Kucska Zsoltné

Szászvár rejtett kincsei I. - Hüllők és kétéltűek
Talán kevesen tudják, de Magyarországon minden hüllő és

kétéltű védett. Bántalmazásuk, megölésük, de még fészkük
megrongálása is tilos és természetvédelmi bírságot vonhat
maga után.

Szászvár abban a szerencsés helyzetben van, hogy színes
hüllő- és kétéltűfaunával rendelkezik, holott országszerte ro-
hamtempóban csökkennek állományaik.

De mik is a hüllők és kétéltűek? Az első hüllők 320–310
millió évvel ezelőtt, a karbon időszakban alakultak ki. Őseik a
Labyrinthodontia (vagy régebbi nevén Stegocephalia) nevű
őskétéltű-csoport egyik rendjét képezték (Reptiliomorpha). A
korai hüllők és a kétéltűek között nehéz éles határt húzni, hi-
szen a szaporodásuk módjára többnyire nem lehet következ-
tetni a kövületek alapján. A legősibb ismert és kétségkívül
hüllőnek tekintett lény, a Hylonomus nevű, gyíkszerű állat
volt, melynek testét már szarupikkelyek borították.

A kétéltűek (Amphibia) a gerincesek altörzsének egyik osz-
tálya. Tudományos nevük az amfíbiosz ógörög szóból szár-
mazik, ami kettős életet jelent. Arra utal, hogy a kétéltűek
legtöbb faja kifejlett korában szárazföldi életmódot folytat, de
szaporodni visszatér a vízbe, és egyedfejlődésük első szakasza
is ebben a közegben zajlik le. E tipikus életmenettől mindkét
irányban vannak eltérések, így akadnak kétéltűek, melyek
szinte függetlenítették magukat a folyékony víztől, és vannak
olyanok, amelyes egész életükben nem lépnek szárazföldre.

Hüllők közül Szászváron megtalálható:
– Mocsári teknős (természetvédelmi értéke: 50 000 Ft)
– Fürge gyík (természetvédelmi értéke: 25 000 Ft)
– Zöld gyík (természetvédelmi értéke: 25 000 Ft)
– Fali gyík (természetvédelmi értéke: 25 000 Ft)
– Közönséges lábatlangyík (természetvédelmi értéke:25 000 Ft)
– Erdei sikló (természetvédelmi értéke: 50 000 Ft)
– Rézsikló (természetvédelmi értéke: 50 000 Ft)
– Vízisikló (természetvédelmi értéke: 25 000 Ft)

Kétéltűek közül Szászváron megtalálható:
– Pettyes gőte (természetvédelmi értéke: 10 000 Ft)
– Sárgahasú unka (természetvédelmi értéke: 50 000 Ft)
– Barna varangy (természetvédelmi értéke: 10 000 Ft)
– Zöld varangy (természetvédelmi értéke: 10 000 Ft)
– Zöld levelibéka (természetvédelmi értéke: 10 000 Ft)
– Erdei béka (természetvédelmi értéke: 10 000 Ft)
– Nagy tavibéka (természetvédelmi értéke: 10 000 Ft)
– Kecskebéka (természetvédelmi értéke: 10 000 Ft)

- Kucska Zsoltné

Szászvár rejtett kincsei II. – Madaraink
Ki ne szeretne reggelente kellemes madárcsicsergésre ébred-

ni...
Ahhoz, hogy ezt még sokáig élvezhessük, elengedhetetlen

madaraink védelme, megismerése és bizony Szászvár madár-

SZÁSZVÁR REJTETT KINCSEI
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fauna tekintetében is kiemelkedő.
A télre maradó és részben vonuló madaraink életét nagyban

segíthetjük kihelyezett kisebb-nagyobb (nem pörkölt, nem
sózott) magvakkal, szalonnabőrrel, itatótál kihelyezésével. A
pékárukat kerüljük, a bennük lévő élesztőtől elpusztulhatnak
az állatok. Az itatókat lehetőleg nyárra is hagyjuk számukra
elérhető helyen. Legjobb ha nem olyan mély, hogy bele tudja-
nak fulladni és nem olyan helyen van, ahol a macskák hozzá-
férnek.
Figyelmességünket széncinegék, őszapók, tengelicek, zöldi-

kék, pintyek, rigók, királykák,
füzikék, poszáták, ökörszemek és rozsdafarkúak fogják meg-

hálálni, melyek mind védett madaraink!
Védettségük mellett hatalmas segítséget nyújtanak a fák kár-

tevőinek irtásában a fakopáncsok, a szúnyogok gyérítésében a
fecskék, a rágcsálók létszámának csökkentésében a baglyok
és egerészölyvek, a kisebb madarak állományának egészsége-
sen tartásában a karvalyok.
Védelmük kapcsán fontos megemlíteni fészkeik zavartalan

megőrzését, táplálékaik méregmentességét rovarok, bogyók,
rágcsálók kapcsán egyaránt.

- Kucska Zsoltné –

„A Magyarországon rendszeresen fészkelő 196 madárfaj kö-
zül 75 tartozik a kedvezőtlen védelmi helyzetűek közé, míg 121
faj biztos állományúnak mondható. Magyarországi állomá-
nyának nagysága és annak változása - csökkenésének mértéke
- alapján 13 faj tekinthető veszélyeztetettnek. Ezek a követke-
zők: törpesas, császármadár, haris, székicsér, széki lile, fehér-
szárnyú szerkő, uhu, szalakóta, szikipacsirta, vízirigó, nagy
fülemüle, kövirigó, kerti sármány.
További 15 faj sorolható a sebezhető, 17 a csökkenő, és 24 az
ún. ritka kategóriába (a közelmúltban újonnan megtelepedett
fajok nélkül). 5 faj sorolható az ún. védelemtől függő kategó-
riába, (fekete és fehér gólya, rétisas, parlagi sas és kerecsen-
sólyom).”

- www.mme.hu -

Wáger József (1940-2020)
A Tolna megyei Aparhanton született.

1947-ben kitelepítették a családot, akkor
költöztek Szászvárra. Bányaipari techni-
kumot végzett Pécsett. 1958-ban Szász-
várról a komlói Anna-aknára helyezték.
Aknász, főaknász, bányamester, majd
Kossuth Bányán a feltáró körlet vezetője
lett. Több mint 23 évig dolgozott Komlón.
1963-ban megnősült, két leánya, és 3 uno-
kája született. A munka mellett Tatabá-
nyán elvégezte a Bányaipari Techniku-
mot, majd, levelezőn elvégezte a miskolci
Nehézipari Műszaki Egyetemet, ahol bá-
nyagazdasági üzemmérnök diplomát szer-
zett.

1981-ben Szászvárra nevezték ki üzem-
vezetőnek. A Mecseki Szénbányák veze-
tésével jó kapcsolatot ápolt, így tudta elér-
ni, hogy az addig alacsony szívvonalú
gépesítés a Szászvári Bányán is új lendü-
letet kapott. Ekkor érkeztek az EB felra-
kók, Scharf pálya, EIMCO rakodógép, és
a sok folyamatos szállító berendezés.
Ezekkel a gépekkel csökkent a fizikai
munka igénybevétele, a teljesítmények
jelentősen emelkedtek. Megvalósult az
óriás beruházás a VII. mélyszint feltárása.

A Bányaüzemet többször vezette a vál-
lalat Élüzeme címre, ami a komlói nagy-
üzemekkel szemben korábban esélytelen
lett volna. Kemény vezető volt, szigorúan
irányította a bányaüzemet, de a biztonsá-
got mindig első helyre tette. Egészségét
nem kímélve dolgozott, és amikor a to-
vábbi működésre csak vállalkozási formá-
ban volt esély, ezt már nem tudta vállalni.
1992-ben korengedményes nyugdíjba
vonult.

Ezután tíz éven keresztül volt a Német
Nemzetiségi Egyesület titkára. Közéleti
szerepet vállalt, képviselő lett az Önkor-

mányzatban. A jelentős döntésekben is
szerepet vállalt, de különös figyelmet szen-
telt a bányász nyugdíjasok érdekeinek kép-
viseletében, a bányász hagyományok ápo-
lásában. 2003-ban megválasztották a
Szászvári Bányász Nyugdíjas Szakszerve-
zet elnökének. Önzetlenül segítette a nyug-
díjas bányászokat, és családjukat. Elévül-
hetetlen érdeme az Emlékkövek elhelyezé-
se a volt aknák helyén, a Bányász Múzeum
megújítása, a Bányász téri Borbála szobor,
és a bányász dallamokat játszó harangjáték
létrehozása. 2006-ban „Szászvárért, a köz
szolgálatáért” kitüntető címmel ismerte el
az Önkormányzat a közéleti munkáját.

Egészségének romlása mellett is ellátta
feladatait, amíg járni tudott, bejárt a Bá-
nyász Klubba, és várta a régi munkatársa-
kat, hogy segíthessen.

Felesége, családja mindig a legfontosabb
volt a számára. Ők álltak mellette utolsó
útján is, és  sok-sok tisztelő követte végső
nyughelyéhez.

Sz.K.

Anyakönyvi hírek
2020. 11. 16-tól
2021. 02. 28-ig

Születés
FLUCK JANKA

TORMA-RÓZSÁR NIMRÓD
SZUPANCSICS MAXIMILIÁN

SŐRE PANKA
NYISZTOR BENCE
TASNÁDI KENDE
BODOR ZSÓFIA

Elhalálozás
FODOR MÁRIA

ILLÉS ISTVÁNNÉ
FRUCHT RENÁTA

TILL JÁNOSNÉ
MARKOVICS JÁNOS

BOLDOGFALVI GÉZA
BÖRÖCZ JÁNOS
BENCZE JÁNOS

SZABÓ JÁNOSNÉ
TÓTH JÓZSEFNÉ

RÉDER ZOLTÁN OTTÓ
JUHÁSZ JÓZSEFNÉ

GABB JÓZSEF
PÉTERFALVI ZOLTÁN
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Bár a járvány sajnos sok mára
hagyományossá vált zenei rendez-
vény megtartását megakadályozta
(mint például a zeneiskolások
évenkénti koncertjei, valamint a
zenekar által szervezett Katalin-
bál), zenekarunk tagjai jelen nehéz
helyzetben sem ülnek tétlenül, és
keresik a lehetőséget tudásuk meg-
mutatására, hogy szeretett közönsé-
güknek örömet okozhassanak. Már-
cius 5.-én a szászvári iskola tanulói
és dolgozói egy rövid előadás kere-
tein belül hallgathatták meg Steven
Verhelst holland zeneszerző Song
for Japan című művét az iskola
tornatermében. A fúvós kvartett
tagjai (Berki Botond, Gebhardt
Gergő, Illés Kristóf, valamint a
zenekar karmestere, és az ötlet megalko-
tója Codreanu Mircea) hosszas felkészü-
lés után álltak közönségük elé. Erőfeszí-
téseik, a pozitív visszajelzések alapján,
nem voltak hiábavalóak.

Egy zenekarban a zenészek mellett a
hangszerek is igen fontos szerepet játsza-
nak – hiszen minek a zenész, ha nincs
min megmutatnia tudását? Nagy örö-

münkre szolgált, mikor nyertes pályáza-
tok segítségével két új hangszer is a zene-
kar tulajdonába került: egy Arnold &
Sons gyártású, német tenor kürt, melyhez
Budapestről jutottunk hozzá; valamint
egy tuba (Flame Tuba Pro6300), mely
egészen Romániából érkezett hozzánk.
Szívből reméljük, hogy mihamarabb le-
hetőségünk lesz újra színpadra lépni, és

már az új hangszereken bemutatni ked-
venc darabjainkat. Addig is mindazok-
nak, akiknek már hiányzik az élő zene
ajánljuk, hogy hallgassák meg a fent em-
lített kamarazenekar fellépését online: a
link megtalálható az iskola Facebook
oldalán (ÁMK Kiss György). Jó szórako-
zást kívánunk hozzá!

Teleki Zsófia

SZÁSZVÁRI FÚVÓSZENEKAR

Köszönetnyilvánítás
A Kiss György Általános Iskola és

Alapfokú Művészeti Iskola nevelői és
tanulói szeretnének köszönetet mondani
Sőre Dánielnek és családjának, amiért
egy zongorát ajánlott föl a zeneiskolások-
nak, s ezért nem kért térítést.

Köszönjük Szászvár Nagyközség Né-
met Önkormányzatának, hogy az idei
évben is 200.000 Ft-tal támogatta intéz-
ményünket, az összegből már beszerzésre
került egy színes nyomtató, a fennmaradó
részt pedig a német nemzetiségi oktatás-
ban részt vevő tanulók versenyeire és
egyéb programjaira fogjuk fordítani.

Úgy gondolom, nem lehet eleget írni,
beszélni a világjárványról. Van, akinek
csak annyi ezzel a dolga, hogy a közössé-
gi oldalon terjeszti nézeteit. Nem is lenne
ezzel baj, hiszen mindenki maga dönti el,
hogy kívánja-e beoltatni magát, vagy
sem. A bajt abban látom, hogy vélemé-
nyükkel másokat is befolyásolni akarnak,
holott, esetleg nem is hozzáértők, nem
szakemberek.

De vannak, akiknek sokkal több a
munkája a járvánnyal szemben, aki
mindannyiunkkal találkozik, egyeztet,
telefonál, majd újra, és újra telefonál.
Mindenki óhaját meghallgatja, és igyek-
szik azt teljesíteni. Máskor olyanok hív-
ják, megint csak jogosan, akik úgy érzik,
őket valamiért kifelejtették a sorból, nem
értik, őket, miért nem hívják oltásra. A
felhívott lakó joggal tart igényt a türelem-
re, a tájékoztatásra, még akkor is, ha nem
tudja, ő esetleg aznap már az ötvenedik,
akit felhívtak. Ő ezt nem tudja, ő csak tart
a vírustól, és szeretné védettnek tudni
magát. De az asszisztens nem ismeri a
teljes listát, csak, amit kiküldenek részé-
re, az éppen aktuális értesítendőket, nem
segíthet eloszlatni az aggodalmat.

És mi van akkor, ha az a szerencsés
eset áll elő, hogy valaki regisztrált idő-

ben, megérkezett a lista a rendelőbe, és
azon szerepel, de nem veszi fel az általa
megadott számon a telefont. Vagy nem
hallja, vagy rossz számot adott meg.
Mindkettő előfordul. Akkor újra kell hív-
ni, és újra. Mert az asszisztens nem tudja,
ha rossz számot tárcsáz, már sokadszorra.

Szászvári Hírek: Hogy lehet ezt bírni?
A normál rendelésen túl ez a plusz feladat
megoldható?

Wiederné Kapus Anikó asszisztens :
Bírni kell, még messze a vége. Én sok-
szor a Doktor urat féltem, mert, tudjuk,
nem teljesen egészséges, de csinálja, dol-
gozunk, amit kérnek, és amit kell.

Szászvári Hírek: Hogyan zajlik egy hét
a normál rendelésen kívül?

Wiederné Kapus Anikó asszisztens:
Kilenctől délig rendel a doktor úr. Ha
kevés vakcinát küldenek, és ez adható
időseknek (mert még ők vannak soron),
akkor őket igyekszünk rendelés előtt,
kilencig beoltani. De általában hét elején
megkapjuk a heti listát, akiket oltani kell.
Megkezdődik az ő kiértesítésük, ebben
Törő Mariann szokott segíteni. A sok-sok
egyeztetés után, amikor mindenkit sike-
rült elérni, vagy akit nem, akkor egy kö-
vetkezőt kell előre venni a listáról, akkor
zajlik le a tényleges oltakozás. Ezzel pár-

huzamosan szervezzük a komlói oltó-
pontra is az igénylőket, ami legalább ek-
kora feladat, mint a másik csoport.

Szászvári Hírek: Mivel oltanak, és
hogy áll a szászvári helyzet? Jellemző,
hogy valaki visszautasítja valamelyik
vakcinát? Ha igen, akkor mi a következő
lépés?

Wiederné Kapus Anikó asszisztens:
Gyakorlatilag a Moderna és a Szputnyik
kivételével a többi fajtával oltottunk már.
Kb. 300 fő felett vannak, akik már meg-
kapták, legalább az első oltást. A regiszt-
ráltak listáját látjuk, de ez minden héten
változik, kiveszik belőle az oltottakat,
rávezetik az új regisztráltakat. Az elutasí-
tás korábban jobban jellemző volt, most
már többen mondják, hogy mindegy,
hogy mit kap, csak legyen már védett.
Aki nem kéri a neki felajánlott vakcinát,
az hátrébb kerül a sorban, az utána követ-
kező kapja meg a neki szánt oltást.

Szászvári Hírek: Köszönjük a tájékoz-
tatást, a kitartó munkát, amit értünk tesz-
nek. Hálás köszönet még egyszer a lakos-
ság nevében is.

Wiederné Kapus Anikó asszisztens.
Köszönjük az érdeklődést a Doktor úr
nevében is, a munkánkat végezzük.

Szokoly Károly

A RENDELŐBEN
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Felhívás
Szászvár Nagyközség Önkormányza-
ta akciót hirdet, amelynek jelszava-
ként a

mondatot választottuk. Ezzel az akci-
óval szeretnénk ösztönözni azt az
eddig eshetőlegesen működő folya-
matot, amikor lakóink olyan dologgal
találkoznak, amin javítani szeretné-
nek, vagy figyelmet felhívni valami-
re. Reméljük, hogy ezzel a felhívás-
sal ösztönözzük a lakosságot, talán
felmerülnek olyan ügyek, helytelen
gyakorlatok, vagy bármi, aminek
megoldásával javíthatjuk a szászvári-
ak mindennapi életét.

Vidák Krisztina
polgármester

Vedd észre, tedd szóvá,
mi megoldjuk!

A Szászvári Püspöki Várkastély nagy,
míves kapuja is hónapok óta zárva van.
Központi intézkedéssel, jól tudjuk, bezár-
tak a múzeumok, kiállító terek, egészen
addig, míg biztonságosan nem indulhat
újra az élet. Sebestyén Mónikát kérdez-
tem, min dolgoznak a várban?

- Bár időnként elszomorodunk az üres
termek láttán, de az élet nem állhat meg,
dolgozunk szorgalmasan. A munkánk
már nem csak a várat érinti, hanem az
egész települést, térséget is. Programokat,
rendezvényeket szervezünk, úgy készü-
lünk, hogy a vírushelyzet és a szabályo-
zás enyhülése esetén azonnal színvonalas
műsorokkal tudjuk fogadni a szász-
váriakat és az ide látogatókat. Ez csak
úgy lehetséges, ha jó előre összeállítjuk a
programokat, kitűzzük a dátumokat, meg-
egyezünk a résztvevőkkel. Ha a pandé-
mia engedi idén is lesz többek között
gyereknap, nyári tábor és rock fesztivál,
de új programokkal is készülünk.

Igyekszünk megfelelni a jelen kor kihí-
vásainak is, és digitális formában meg-
mutatni a tárlatokat, eseményeket. A köz-
elmúltban a Bárka Művészeti Szalon fest-
ményiből rendeztünk online kiállítást,
valamint elérhető a Szászvári Várkastély
facebook oldalán az állandó kiállításun-
kat bemutató virtuális séta is, amit több,
mint 7000-en látogattak meg eddig. A
Szent István Közösségi Házzal közösen
indítottuk el a Jeles napok című soroza-
tunkat, melyben egy-egy jeles nap erede-
tét, hagyományait, és az esetlegesen hoz-
zá kötődő népszokásokat ismertetjük. Az
adott napon esténként, a témához kapcso-
lódó illusztrált mesevideót mutatunk be a
kicsiknek. Ezeket a felvételeket a közös-
ségi platformon tesszük közzé. A soroza-
tot decemberben, az Adventi mesekalen-
dáriummal indítottunk, melyben 24 mese

hangzott el, és nagy sikere volt a gyere-
kek körében. Ezúton szeretném megkö-
szönni ismét az önkéntes felolvasók, és a
munkatársak segítségét!

A faluszépítésből is kivesszük a részün-
ket. A Közösségi Ház munkatársaival
együtt tervezzük és kivitelezzük a deko-
rációkat. Legutóbb a húsvéti díszítés ké-
szült el sokak nagy örömére. Ezt a tevé-
kenységet is egész évben szeretnénk foly-
tatni!

A váron belül is zajlanak a munkálatok.
Az északi szárnyban új kiállítását rende-
zünk be a „Gyereknevelés szokásai és
gyermekjátékok a múltban” tematika
mentén. A nyitás után ez a tárlat is láto-
gatható lesz, de az online változatát is el
fogjuk készíteni.

Az idei évben folytatását tervezzük a
tavaly oly sikeres szabadtéri színház elő-
adásoknak. Nyolc színvonalas és szóra-
koztató produkciót ütemeztünk be, majd
a jövő eldönti, hogy mennyit tudunk eb-
ből megvalósítani.

Készülünk a Mecseki Óriás Kaland
című játék indítására is. Ez egy több köz-
ségben zajló kincskereső játék, melynek
szülőatyja Császár Levente. A kihívás
teljesítésére jelentkező családok vagy
csoportok egy tarisznyát kapnak, benne
térképpel, útmutatóval. Ezek alapján kell
bejárniuk, megtalálniuk a települések
nevezetességeit, és megoldaniuk a kap-
csolódó rejtvényeket, megválaszolni a
kérdéseket. Ha végig mennek az útvona-
lon és sikeresen teljesítik a túrát, akkor
helyi termékekből álló ajándékot kaphat-
nak. A Szászvári Várkastély főkincses-
házként fog működni, így nálunk az ösz-
szes település játéka és a nagy túra is
megvásárolható majd. A feloldást követő-
en indulhat a kaland, de a honlap, melyről
tájékozódhatnak már most is elérhető, a

https://mecsekioriaskaland.hu címen.
Ennek a projektnek is köszönhető, hogy

az utóbbi hónapokban nagyon jó szakmai
és személyes kapcsolat alakult ki a térség
turisztikai szakemberei között. Egymást
támogatva dolgozunk, népszerűsítjük,
segítjük egymást, összehangoljuk rendez-
vényeinket. Remélem, hogy ennek az
összefogásnak az eredményét hamarosan
megtapasztalhatják Szászvár és a környe-
ző települések lakói!

Köszönöm a tájékoztatást!
- Mi köszönjük, hogy hírt adhattunk
a Várból!

Szokoly Károly

A VÁR FALAI MÖGÖTT

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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