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Egyébként 2023-ig Magyaregregy fölött
záportározókat is kialakítanak, ezzel is
csökkentik az árvízkárokat. Ezek az intéz-
kedések együttesen nagy lépést jelentenek
a veszélyhelyzetek elhárításában.

Sz.H.: - Vidékünkre egyre többen rácso-
dálkoznak, milyen szép, mennyire érintet-
len, kitűnő turisztikai célpont. Még Pécs-
ről is úgy jönnek csoportok, hogy még
nem voltak az „északi oldalon”. Meg tu-
dunk felelni az elvárásoknak?

V.K. : - Én azt gondolom, hogy lassan
igen. Persze vannak még feladataink, akár
infrastrukturális, vagy éppen szervezés
tekintetében. A térségi úthálózatunk javu-
lóban van, a Mecsekben a természeti kör-
nyezet csodálatos. Úgy hisszük, hogy a
Kelet-Mecsek még nem felfedezett, rejtve
van az ország távolabbi zugaiban élők
előtt. Létrehoztuk a Mesés Mecsek turisz-
tikai önkormányzati társulást. A szervező-
dés 10 települést fog át: Alsómocsolád,
Bikal, Hosszúhetény, Magyaregregy, Ká-
rász, Vékény, Mecseknádasd, Orfű, Pécs-
várad, Magyarhertelend. A cél, hogy a
térség az országos turisztikai térképre
felkerüljön, láthatóvá tegyük magunkat.
Az együttműködés megcéloz egy hamaro-
san kiírásra kerülő TOP-os pályázatot,
mely keretében turisztikai attrakciók, be-
ruházások készülnének, több milliárd fo-
rintból. Számos egyeztetésen, megbeszé-
lésen vagyunk túl az előbb említett telepü-
lés vezetőkkel. Egy tevékeny, impulzív
csapat, társulás jött létre.

Településünkön számos érték, látvá-
nyosság található, viszont nagyon hiány-
zik a Faluházunk, akár a szállást, vagy a
rendezvénytermet, étkezést tekintve. Vá-
runk egy lassan megjelenő nagyobb ösz-
szegű pályázatra, azon szeretnénk indulni
a Faluház felújítása kapcsán. A strand
sajnos az idén még nem nyit ki. Tudom,
ígértük, hogy az idén már nyitunk, de
mégsem. A gépészet teljesen alkalmatlan
volt a működtetésre. Ezt szétbontattuk,
mely félmillió forintba került. 5 millió
forintba fog kerülni a több hónapja kapott
árajánlat szerint a munkálatok folytatása,
a gépházban. Itt is várunk egy pályázat
megjelenésére, mely már több mint fél
évet csúszott, így úgy döntött a testület,
hogy folytatjuk a gépház felújítását, ön-
erőből, a fakitermelésből befolyt bevétel-

Szászvári Hírek: Tisztelt Polgármester
Asszony! A járványügyi helyzet javulásá-
val, a szabályok enyhítésével megkezdő-
dött az ország újra indítása. Mennyiben
érinti ez az Önök munkáját, és minket
szászváriakat?

Vidák Krisztina polgármester: - Az Ön-
kormányzat munkája nem sokat változott.
Mi, még, ha zárt ajtók mögött is, de végig
dolgoztunk. Éppúgy, mint oly sokan az
országban, vagy épp Szászváron. A válto-
zás, amit a lakosság is észre vehetett, hogy
már jó ideje nyitva a főbejárat, lehetőség
van a személyes ügyintézésre, ügyfélfoga-
dási időben. Amúgy a zárt helyekre vonat-
kozó szabályok sincsenek már érvényben,
a közterületeken sem kell maszkot viselni,
tehát mindenben ugyanúgy kell eljárni,
mint ahogy azt az országos hírcsatornák
közzéteszik.

Sz.H.: - Sokakat érint, és még többen
érdeklődnek, látva az óriási betonelemeket
a Vásártéren, kiirtják a patakot övező nö-
vényzetet, ki lesz betonozva a meder, és
egy ronda ipari csatornánk lesz?

V.K. : - Nem tudom, hogy ronda lesz,
meglátjuk. Bízom benne, hogy nem. Az
biztos, hogy lesz egy könnyebben takarít-
ható patakmedrünk. A fő cél az ott élők
ingatlanjainak a megóvása. Sajnos a patak
élő - és növényvilága háttérbe szorul
ilyenkor. Az eredeti tervekben gabionfal
(dróthálóban kőelemek) szerepelt. Ezt a

megoldást azonban a testület nem tartotta
megfelelőnek. A Zobáki völgyben ez az
építési forma nem vált be, hamar tönkre-
ment. A betonmedres verziót választottuk,
annak ellenére, hogy tudtuk, ez drágább
lesz. A tervezővel több alkalommal egyez-
tettünk, átbeszéltük a megoldási lehetősé-
geket, és együttesen emellett döntöttünk. A
víz gyorsabban, rövidebb idő alatt fog le-

folyni a Meggyes utcai szakaszon, így
nagy esély van arra, hogy a hirtelen, nagy
mennyiségű esőzés ne okozzon árvizet.
Reméljük a további szakaszokon sem lesz
probléma a gyorsan, és hirtelen lefolyó víz
miatt.

Többen mondták, hogy ronda lesz a re-
konstrukció után, és sajnálják a patakparti
növényeket. De azt tudnunk kell, hogy
ezek nem lehetnének ott, nem lehetnének
ott, ha karban lett volna tartva az elmúlt
évtizedekben a patak. Nagyrészt ezek aka-
dályozták az árvizek gyors levonulását,
okozzák a károkat.
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ből. Tudom, hogy néhányan azt kérdezik,
hogy miért nem nyitottuk ki a strandot a
jelenlegi állapotban. Azt gondolom, illetve
gondoljuk, hogy egy bizonytalan műkö-
désre nem lehet alapozni. Meg kell felelni
az ÁNTSZ előírásoknak is. Nagy repedé-
sek vannak a medence falán. Ennek
leponyvázása több milliós tétel.

A vízellátással elméletileg már nem
lenne gond, a régi kút újra üzembe helye-
zése miatt. A strand nyitást az év első har-
madában már be kellett volna tervezni/
ütemezni, de a járványhelyzet által oko-
zott bizonytalanságban ezt nem is tudtuk
megtenni. Az akkori, az ÁNTSZ-től ka-
pott előírásoknak nem tudtunk megfelelni.
Nem kis feladat önkormányzatunknak a
strand működtetése. Már nincs annyi köz-
munkás, mint korábban, és a strand álla-
pota évről évre csak romlik. A kétkedők-
nek és a rosszakaróknak üzenem, hogy
ennek és nem túl rózsás anyagi helyzetünk
ellenére, erőn felül nekikezdtünk a felújí-
tási munkálatoknak.

Településképünk elfogadható, bár csak
néhány közmunkásunk van, mégis rende-
zett, virágos, tiszta a település. Kevés a
munkaerő, mely okán már külsősök is
besegítenek a közterületek fűnyírásába. Ez
a helyzet nemcsak nálunk áll fenn, hanem
lassan országunkban ez már általánosnak
mondható. Ennek örülni kell, hiszen a
korábban jelentős közmunkás létszám
amiatt fogyatkozott meg, hogy sokan ta-
láltak jobban fizető munkát.

Megkezdtük a járdák egy részének tér-
kövezését, önkéntesek, helyi vállalkozók
és az ÖTE segítségével társadalmi munka
keretében kitakarítottuk a tavat a Közössé-
gi Ház mögött.

Sz.H.: - Ezekre rá is akartunk kérdezni.
Furcsa volt sokaknak, hogy a térkövezés
előtt nem szedték föl a régi, ferde, törött
betondarabokat. Nem megy ez majd a
minőség rovására, úgymint süllyedés,
hepe-hupa. A másik: a kis tóval mi a szán-
dék, mert eléggé félbe hagyottnak tűnik.

V.K. : - A járda építést jól átgondoltuk,
nem kapkodva, máról holnapra hoztunk
döntést. Műszaki ellenőrünk rendszeresen,
szinte napi szinten ellenőrizte a munkála-
tokat. A járdalapokat költségtakarékosság
és felesleges törmelék/hulladék képződése
miatt hagytuk bent. Ahol a járda lapok,
betonelemek nagyon megdőltek, ott azo-
kat fel-, illetve kiszedtük. Ezeknek a jár-
dáknak az alapja sok-sok évvel ezelőtt
készült, stabil, a térkő rárakható volt. A
támogatás nem volt túlságosan sok, az
építőanyag árak jelentősen emelkedtek az
utóbbi időszakban, és ez a pályázat már
több évvel ezelőtt beadott pályázat volt,
így muszáj volt a költségekre odafigyelni.

A tó rendbe tétele szükséges volt. Mivel
ezt társadalmi munka keretében végeztük,

nem fizettünk érte vállalkozónak, örülünk,
hogy ezt így meg tudtuk valósítani. Félbe-
hagyottnak nem mondanám, hiszen van-
nak benne halak, tavirózsa, a nádat kivág-
tuk, kiszedtük. A tó közepébe nem tudott a
markoló bemenni, így azt kézi erővel vág-
ták a fiúk. A kritikusoknak javaslom, hogy
legközelebb jöjjenek, mutassák meg ho-
gyan is kell ezt csinálni, szívesen tanulunk
az ügyesebbtől! A tó körül nádat rendsze-
resen nyírjuk, nem akarjuk, hogy ismét
elszaporodjon. Azt olvastam, hogy a rend-
szeres nyírástól egy idő után nem nő újra,
meglátjuk. Próbálkozunk. Valamivel
szebb lett, mint volt a környezet.

Sz.H.: -Visszatérő téma: a településen
áthaladó közutak állapota.

V.K. : Jó híreim vannak: a közutasokkal
egyeztettünk, ígérték, hogy ez év augusz-
tusában jönnek kátyúzni, az Arany János
utcában és a Szent István utcában is, több
helyen. Reméljük ide is érnek, nagyon
várjuk őket. 2022-be betervezték a nem
önkormányzati tulajdonban lévő utak fel-
újítását. Ehhez nem kevés pénz szükséges,
mely jelenleg nem áll rendelkezésükre, de
vannak pályázati források, bízunk abban,
hogy ha nem is a teljes utat, de jelentősebb
útszakaszokat újítanak majd fel.

Döntött a testület felújítjuk a közvilágí-
tási rendszert. A rendszer modernizálása
kb. 17 millió forintba kerül, a meglévő
lámpatestekbe kerül a LED izzó. Ezt az
összeget 8 év alatt kell majd kifizetnünk,
mely lízing finanszírozás keretében tud
megvalósulni. Ehhez kormányzati enge-
délyt kell kérnünk, hiszen ez hitel felvétel-
nek minősül. Amint megkapjuk az enge-
délyt, akkor nekikezdünk a beruházásnak.
Szeretnénk bővíteni is egy-két utcában,
cél több lámpatest kihelyezése. A frekven-
tált helyeken erősebb lesz a világítás, mint
most. A beruházás révén csökken a közvi-
lágítás áram és karbantartási díja. Lénye-

gében a megspórolt összegből fizetjük ki a
lízingdíjat.

Sz.H.: - Miért volt szükség új házhelyek
kialakítására? Vannak érdeklődők?

V.K. : - Egy lehetőség kínálkozott, Ma-
gyar Falu Program keretében lehetett új
házhelyek kialakítására pályázni. Beval-
lom őszintén félve vágtunk bele ebbe a
projektbe, hiszen nagyon borsos áron lehet
most építkezni. Viszont senki sem gondol-
ta volna pár éve, hogy a Szászváron el-
adásra kínált mintegy száz lakóingatlan
pár év alatt el fog kelni. Mára elvétve ta-
lálni eladó házat. Közben egyre növekszik
a betelepülők száma. Jönnek a fiatalok,
akik legtöbbje itt képzeli el a jövőjét, itt
alapít családot. Igen, több érdeklődő is
van, árverés keretében szeretnénk eladni a
telkeket. Nem célunk a nyerészkedés, de a
pályázat miatt szükséges piaci áron értéke-

síteni a telkeket. Nagyon örülnék, ha ez a
projekt sikeres lenne. Nagy vágyam volt
mindig, hogy nyissunk egy új utcát Szász-
váron, még ha ez nem is egy új utca, ha-
nem egy meglévő folytatása, de biztosítjuk
a lehetőséget, annak, aki építkezni szeret-
ne.

Sz.H.: - Az új beköltözők jelezték, hogy a
megvásárolt ingatlanhoz nem kaptak „kék
kukát”, nem tudnak szelektíven szemetet
gyűjteni.

V.K. : - Tudunk a problémáról, de a
megoldás nem nálunk van. Minden szász-
vári lakóingatlan tulajdonosa szerződésben
áll a Dél-Kommal. Ebben a jogviszonyban
az Önkormányzat nem szereplő. Kék ku-
kánk nincs, mi annak idején csak a kiosz-
tásban segítettünk, akinek panasza van, azt
ajánljuk, hogy az ingatlan vásárlásakor
erre is térjenek ki, kérjék az eladótól, de,
ha már késő, akkor a szolgáltatótól kell
kérni/vásárolni, vagy az interneten egy
előnyösebb konstrukció keretében besze-
rezni a hulladéktároló edényt.

Sz.H.: - Korábban jelezte, hogy az isko-
la tetőterét egy sikeres pályázat keretében
beépítik. Miről lehet tudni?

V.K. : - 36 millió forintot nyert az isko-
lánk, a tetőtér beépítésére. A cél, hogy
legyen végre egy várva várt hangverseny-
termünk, közösségi terünk, melyben ren-
dezvényeket, programokat tarthatunk a
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gyerekek és szüleik számára. Lesz hang-
szertároló és szakkörszoba is. Mivel na-
gyon fontosnak tartom, hogy a helyi és a
térségi vállalkozók dolgozzanak számunk-
ra, hiszen őket ismerjük, érjük el helyben,
valamint nyilván megbízhatóbbak is, mint
egy távolról érkezett ismeretlen. Az iskola
projekten is helyi székhelyű vállalkozó
közreműködik. Önkormányzatunk kiváló
pályázatírói készítették a pályázatot, Mag-
lódiné Horvát Ildikó segítségével, és végül
azt a KLIK nyújtotta be, mivel erre ő volt
jogosult. A kivitelezésre oda figyelünk,
alpolgármester úr rendszeresen egyeztet
személyesen.

Ha már pályázatokról beszélünk, akkor
szeretném elmondani, hogy a Falusi Civil
Alap keretében segítségünkkel nyert a
Szászvári Ifjúsági Egyesület 1.688 ezer
Ft-ot, a Horgászok 1.068 ezer Ft-ot és a
Szászvári Hátrányos Helyzetű Emberek
Egyesület 293 ezer Ft-ot. Ezért külön di-
cséretet kaptak pályázatíróink Dr. Hargitai
Jánostól és munkatársaitól. Ez nagy öröm
számunkra, hiszen segítjük a helyi civil
szerveztek munkáit, valamint mi is elis-
merésben részesültünk. Az Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület mintegy 2 millió Ft-ot
nyert, ők saját maguk készítették pályáza-
tukat. Nekik ezúton is gratulálok a sikeres
munkához! Végre sikerült megvásárolni
az eszközöket a gyerekorvosi rendelőbe, a
védőnőknek, valamint a fogorvosi rende-
lőbe is. Az Aradi és a Vár utca burkolatá-
nak egy szakasza megújul 20 millió forint-
ból.

A Hársfa utcai Játszótér is megújul, a
Közösségi Tér projekt keretében, ezt az
érdeklődő tinédzserekkel együtt alakítják
ki a szervezők. Erre 2 millió Ft áll rendel-
kezésre. Örülünk, hogy 15 millió Ft-ot
nyert a Plébánia, amit a templom rossz
állapotú tetőszerkezetének kijavítására
fordítanak, bár a teljes tetőfelületre ez a
támogatás nem lesz elég. Haladnak a dol-
gok, pénzügyi helyzetünk sokat javult az
elmúlt évben. Ehhez járult hozzá az a 7
millió Ft is, amit az orvosi rendelő hitelé-
nek konszolidációjához kaptunk. Így már
ebből a hitelből alig maradt. Ami mégis,
azt törlesztjük, rend szerint.

Sz.H.: - Lesznek új Kiss György szobra-
ink?

V.K. : - Igen, most már talán kijelent-
hetjük. A pécsi Püspök Úrral lényegében
megállapodtunk, megkapjuk azt a két
apostol-torzót, amik tíz társukkal évtizede-
kig álltak a székesegyház ormán, nézték a
pécsieket. Ezek nem jó állapotú szobrok,
hiszen azért is cserélték le őket harminc
éve. Mégis jelentősége van annak, hogy
szobrászunk keze nyomát őrző kövek mél-
tó helyen, a Vár udvarán álljanak. De ad-
dig még van velük dolog, némi restaurá-
lás, nehéz szállítás, felállítás a szoborpark-

ban.
Sz.H.: - Hogyan zárult az Értékvédelmi

Támogatás pályázat. Közismertebb nevén
az „einfurt”-kapuk megmentése.

V.K. : - Egy lakó pályázott kapura, és
egy pincehomlokzat felújításra. Sajnos a
pályázat kapcsán csekély volt az érdeklő-
dés, ennek ellenére jövőre is ki szeretnénk
meghirdetni a felújítását. Hiszen fontosak
értékeink, hagyományaink, építési öröksé-
günk megőrzése.

Sz.H.: - Van-e még valami más is, amit
megosztana az olvasókkal?

V.K. : - Talán a Főtér útburkolati jelei-
nek felfestetése, ami nem teljes mértékben
érte el a célját, mert azóta is parkolnak ott
autósok, ahol nem lehetne. Sajnos egészen
addig, amíg a rendőrség fog bírságolni…
Eltakarítottuk a sportpálya mögötti sze-
métlerakót, bekameráztuk a területet, hogy
megakadályozzuk az újabb szemét leraká-
sát. Sikeres olasz nyelvtanfolyam indult a
Közösségi Házban, Május elsejét rendha-

gyó módon zenetraktorral tettük emléke-
zetessé, köszönet Bayer Attilának és társa-
inak. Fűszerkertet csináltunk az iskolások-
nak, lezárult a Kiss György tér engedé-
lyeztetése, az avatását majd egy méltó
alkalommal megejtjük.

Sz.H.: -Köszönjük az interjút!
V.K. :  Köszönöm a lehetőséget.

Pénzügyi beszámoló 2021. június
Ismét egy nehéz év közepén járunk, már ami a pénzügyeinket érinti. A kormány

döntései, a covid helyzet mind-mind az önkormányzat pénztárcáját csökkentik. Az
építőanyagok, az alapanyagok árainak hirtelen növekedése miatt a településüzemelte-
tés is jelentős humán erőforrásokba és pénzeszközbe kerül. Az előző időszak gyakorla-
tától eltérően az önkormányzat részére nem áll rendelkezésre közel 100 fős 100%-ban
támogatott közfoglalkoztatotti létszám. Idén összesen 30 főre kaptunk támogatást 30%
önerővel.

A kiadások a minimálisra vannak visszaszorítva, ez látszik is az önkormányzat
tevékenységén. Például a strand elindításra nem állt rendelkezésre a megfelelő pénz-
összeg. A strand gépészeti részét és medence részét is fel kell újítani. A szűrő homokot
teljes egészében, szivattyúkat cserélni szükséges. A medencét le kellene fóliázni, an-
nak érdekében, hogy ne kelljen évente gumis festékkel javítgatni a medence falát.
Ezeknek a költsége előzetes becslések alapján 6 millió forint. Ha az önkormányzatot
illetné meg idén is a gépjármű adó, akkor ezeket a beruházásokat akár saját forrásból is
meg tudtuk volna valósítani.

A tartozásaink csökkennek, amit az alábbi táblázatban be is mutatunk (adatok
2021. május 4-én forintban).

Megnevezés Összeg
Orvosi rendelő beruházási hitel - tőke 12 889 368
Bölcsőde beruházási hitel - tőke 4 314 326
Folyószámlahitel - tőke 30 000 000
Szállítói tartozás 5 377 859
Összesen: 52 581 553

7 178 343 forint érkezett június hónapban az orvosi rendelő hitel konszolidációra, a
tőketartozás 5 414 2025 forint maradt.
Az alábbi pályázatok folyamatban vannak:
 Járdaépítés pályázat
 Orvosi eszköz beszerzés
 Elhagyatott ingatlanok közcélra történő megvásárlása
 Építési telek kialakítása, közművesítés
 Helyi identitás fejlesztése
 Nagy EFOP pályázat
 Kis EFOP (innovatív köznevelésért)
 Völgységi-patak beruházás
 Iskola tetőtér felújítása

Juhász Attila
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Szászvár Nagyközség Önkormányzat mind a helyi beru-
házások terén, a település fejlődése iránt, mind pedig a kö-
zösség szemléletformálásának fejlesztése iránt elkötelezett.
Terveink nagy részét pályázatai forrásokból tudjuk csak
megvalósítani, hiszen az önkormányzat költségvetése és
anyagi helyzete nem teszi lehetővé a 100%-ban önerőből
finanszírozandó fejlesztéseket. Az beadható pályázatok té-
maköre általában sokrétű: a települési rendezvényektől el-
kezdve a falufejlesztésig, építési beruházásokig, szociális
támogatásokig bezárólag. Az előző évektől eltérően azonban
jelentős mértékű önerőt kellett bevonnunk a pályázatok
megvalósítása érdekében. Az építőiparban bekövetkezett
ugrásszerű árnövekedés, valamint a pályázatok benyújtása és
a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése
között eltelt hosszú hónapok alatt az építési beruházások
tekintetében tapasztalható túlkereslet miatt az építési beruhá-
zások költsége jelentősen megnövekedett. Ez igen nagy ter-
het rótt az önkormányzat költségvetésére az időszak során és
várhatóan a jövőben is így lesz.

Az alábbi összefoglaló a jelen ciklusban benyújtott, el-
nyert, megvalósult, illetve még el nem bírált pályázatokról,
valamint az előző ciklusban beadott, de a jelen ciklusban
elnyert és megvalósult pályázatokról ad tájékoztatást.

Előző ciklus végén beadott, de a jelen
ciklusban elbírált  és megvalósított

pályázatok:

Előző ciklus végén a Magyar Falu Programra 8 db pá-
lyázat került beadásra, melyből 2 pályázat kapott támogatást
(25 %), összesen 9.991.349,- Ft értékben.

Magyar Falu Program –Járdaépítés anyagtámogatása
(MFP-BJA/2019) – támogatási összeg:  4.996.520,- Ft.

A projekt csak az idei évben került megvalósításra, tekin-
tettel arra, hogy a tervezett helyszínek közül két járdaszaka-
szon nem lehetett megvalósítani a fejlesztést. A helyrajzi
szám cserékre módosítási kérelmet nyújtottunk be 2020
júliusában, mely kérelmet a Magyar Államkincstár csak
2021. 05.31-én hagyta jóvá.

Magyar Falu Program – Óvoda kerítés felújítása (MFP-
OUF/2019) támogatási összeg: 4.994.829,- Ft

A kerítés 2020. évben megvalósításra került a pályázat-
ban műszaki tartalomnak megfelelően.

A beruházási költségek növekedése miatt a bölcsőde épí-
tésének befejezéséhez az Önkormányzatnak hitel felvételére
volt szüksége. A bölcsődei hitel összegének csökkentése
érdekében 2019. évben ráemelési kérelem került benyújtás-
ra az Irányító Hatósághoz. A pozitív elbírálás eredménye-
képpen a bölcsődei hitelt 31.954.187,- Ft-tal csökkenteni
tudtuk a 2021-es év elején.

Zártkerti program Támogatási összeg: 9.999.924,- Ft.

A zártkerti út pályázati előkészítése során nem teljes
mértékben vették figyelembe a helyi viszonyokat, így a
megvalósítás előtt szabványtól való eltérési engedélyt kel-
lett kérnie Önkormányzatunknak, mely engedélyeztetési
eljárás igen hosszú ideig tartott, így a beruházás 2020 dec-
emberében valósulhatott csak meg.

2019. október 13-a után beadott és
elnyert pályázatok

Az előző ciklusban jelentős részben előkészítésre került a
Völgységi-patak mederrendezésére szolgáló pályázat. A
beadáshoz a még hiányzó dokumentumokat beszereztük,
majd a pályázatot 2019.10.16-án benyújtottuk. Támogatói
döntés értelmében 100.000.000,- Ft nyert el a község a be-
ruházásra. Már a projekt megkezdésekor láthatóvá vált,
hogy a pályázat során benyújtott költségvetés nem lesz tart-
ható. Ez az időközben tapasztalható áremelkedésekből illet-
ve az eredeti műszaki tartalomtól való eltérésből   adódott.
A műszaki tartalom változás során a tervezővel történő
egyeztetést követen egy korszerűbb, hatékonyabb –bár vala-
melyest drágább és esztétikailag kevésbé előnyös – megol-
dást választottunk végül. A magasabb költségek miatt  egy
szakmai és költségvetési szempontból is igen alaposan alá-
támasztott ráemelési kérelmet nyújtottunk be az Irányító
Hatósághoz.  A kérelemben 24.129.243,- Ft többlettámoga-
tást igényeltünk, mely jóváhagyásra került, így a teljes tá-
mogatási összeg 124.129.243,- Ft-ra változott.

Az Orvosi rendelő 2017-es felújításakor hitelfelvételre
volt szükség a beruházás befejezéséhez. Egy korábbi - 2019.
augusztusi - jogszabályváltozás értelmében 2020-ban lehe-
tőségünk nyílt ráemelési kérelmet benyújtani a megnöveke-
dett költségek kompenzálására, mely során idei évben
7.178.343,- Ft támogatást kaptunk, amit teljes egészében a
fennálló hitel törlesztésére fordítottunk.

A Magyar Falu Program keretében 12 pályázat került be-
adásra melyből 5 (41 %) nyert el támogatást 57.672.060,- Ft
értékben.

A pályázatok közül az Kommunális eszközök beszerzé-
se, illetve az Elhagyott ingatlan közcélra történő megvásár-
lásra projektek megvalósításra kerültek. Az építési telkek
kialakítása, az általános iskola tetőterének beépítése, illetve
az orvosi eszközök beszerzése folyamatban van.

További nyertes pályázataink 2020-ban
Szociális Földprogram pályázat: 880.000,- Ft
Belügyminisztérium – Útpályázat (Aradi és Vár utcák

felújítása) : 19.998.725,- Ft
Wifi4EU pályázat: 15.000.000 EUR (5.250.000,- Ft)

PÁLYÁZATI HÍREK
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2021-es projektjeink

Természetesen az idei évben sem lazítottunk. Év elején a
csapadékvíz elvezetés megoldására 100.000.000,- Ft össz-
költségvetéssel pályázatot adtunk be a Baranya Megyei Ön-
kormányzattal konzorciumban, mely pályázat tartaléklistára
került.

A „Tisztítsuk meg az országot!” projekt 1. ütemében
584.480,- Ft támogatást kaptunk az illegális hulladéklerakás
megakadályozására, mely során 1 db sorompót és 2 db ka-
merát szereztünk be.

A Magyar Falu program keretében 6 projektet készítet-
tünk elő és nyújtottunk be 48.754.568,- Ft értékben és, me-
lyekről ezidáig döntés nem született.

Szászvár Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányza-
tával együttműködve 650.000,- Ft-ot nyertünk el az útmenti
keresztek felújítására. (Császtai, a Stella söröző melletti il-
letve az újtelepi kereszteket érinti)

Egyéb szervezeteknek írt pályázatok

2017-es évtől Szászvár Nagyközség Roma Önkormány-
zata pályázatait is mi készítjük, melyek évről-évre támoga-
tásban részesülnek. A pályázatoknak köszönhetően minden
év nyarán Romanapot rendez a helyi közösség, illetve har-
madik alkalommal tartanak 15 gyermek részvételével roma
hagyományőrző tábort. Idén a két rendezvény összesen
780.000,- Ft támogatást kapott.

Önkormányzatunk a 2020-as évtől a községben működő
civil szervezeteket oly módon is támogatja, hogy igény
szerint a szervezet által beadni kívánt pályázatokat térítés-
mentesen elkészíti és elszámolja. Szolgáltatásunk igen nép-
szerű: 2020 és 2021 között 16 db pályázatot nyújtottunk be,
melyből 3.050.523,- Ft-nyi támogatás érkezett a civil szer-
vezetekhez.

Két éve már Vékény Község fejlődését is segítjük pályá-
zatírással, projektmenedzsmenttel. Ezen időszak alatt
mindösszesen 27.686.327,- Ft támogatást nyertünk a falu-
nak beruházásokra, rendezvényekre, szociális földprogram-
ra.

Pénzben nem mérhető támogatást is sikerült elnyerjünk
mind Szászvár, mind pedig Vékény tekintetében. A telepü-
lésfásítási program keretében 13 db szivarfa és 7 db plantán
került kiültetésre Szászvár különböző helyszíneire (óvoda,
bölcsőde, temető, piac, Dózsa utcai játszótér), illetve 5 db
kőris a vékényi START-os házhoz és 5 db platán a vékényi
temetőbe.

Essen néhány szó a pályázati, pályázatírói munkáról,
melynek vannak látványos és kevésbé látványos részei egy-
aránt.

Látványosnak tekintjük azt, amikor a pályázatot benyújt-
juk és a pozitív elbírálásnak örülhetünk. Látványos továbbá

az, amikor a pályázat megvalósításra kerül. Kevésbé látvá-
nyos, de a munka oroszlánrészét teszik ki az előkészítő mun-
kálatok, amelyek legtöbb esetben hetekig, nagyobb projek-
tek esetében hónapokig tartanak. Ezek közé tartoznak a
megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése, árajánlatok
bekérése, szükséges hatósági engedélyek beszerzése, a pro-
jektek megalapozó dokumentációinak összeállítás stb.

A projektek élete nem ér véget a beruházás vagy eszköz-
beszerzés megvalósításával. Minden pályázatot (akár menet
közben is) el kell számolni, az elszámoláshoz szükséges do-
kumentációkat - melyek esetenként  több száz oldalt is ki-
tesznek - összeállítani, és ezeket az aktuális felületre feltöl-
teni. Ez a munkafolyamat is hónapokat vehet igénybe. Pél-
dának említhetnénk a Bölcsőde építését, mely projekt meg-
valósult láthatólag, de a projekt végső elszámolása nem tör-
tént meg, tekintettel arra, hogy a 2019-es évben megkért
ráemelési kérelmet csak idei év elején bírálták el.

A pályázatírói munkánkhoz hozzátartozik a műszaki
előkészítői, projektek helyszíni ellenőrzési, a munkaterüle-
tek átadás-átvételi, illetve az engedélyeztetési feladatok
(visszamenőlegesen is!) elvégzése is, mely szintén heteket
vehet igénybe.

Több, pályázatíráson kívüli tevékenységgel is segítjük
településünk és az Önkormányzat működését. Ezek közül
egyik a turisztikai fejlesztések megvalósításában való rész-
vételünk, mely során többedmagunkkal létrehoztuk a
gyereszaszvarra.hu honlapot, mely Szászvár jelenét és az
elképzelt jövőjét mutatja be.

A turisztikai fejlesztések keretében a Mecsek-Völgység-
Hegyhát Egyesület jóvoltából községünkbe a következő tá-
mogatások is érkeztek:

Óriások, kincskereső pályázat keretében 1.235.000.- Ft

Turisztikai tanulmányutakon és fórumokon való részvé-
tel a közös térségi turisztikai koncepció kidolgozása érde-
kében, turisztikai információs tábla, illetve terminál, térségi
weboldalon a település minden turisztikai attrakciója, szál-
lásai és vendéglátóinak megjelentetése - 1.180.000.- Ft

Hangszerek (1 db F-tuba, 1 db tenorkürt) beszerzése:
1.648.000.- Ft

Népviseleti táncos ruhák, cipők, csizmák és kellékek
beszerzése: 2.500.000.- Ft

Összefoglalva, mind Szászvár Nagyközség Önkormány-
zat, mind pedig a pályázatírói csapat a településük fejlődése
és szépülése, a helyi lakosok által jelzett problémák megol-
dása érdekében megnyíló pályázati lehetőségeket minden
esetben megragadja. Büszkék vagyunk arra, hogy e röpke
két év alatt segítségünkkel településünkre közel
217.500.000,- Ft. támogatás érkezett.

Gabb-Sipos Anita
Vajda József
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Brandthaus
Örvendetes dolog, ha új színfolttal

gazdagodik településünk. Amúgy sem
jellemző, hogy a járványos időszakban új
beruházásról lehetne hírt adni, pláne
olyanról, amire joggal lehetnek büszkék
az ötletgazdák, a kivitelezők, és a tulajdo-
nosok. Ebben az esetben pedig mindhá-
rom megnevezés ugyanarra a házaspárra
vonatkozik: Brandt Attilára és feleségére,
Julikára. Őket kérdeztük.

- Mindketten vállalkozunk már évek
óta - kezdi a férj - én az építőiparban,
feleségem pedig a szépségiparban. Julika
már nem fért el a házunknál működtetett
szolgáltatással, ezért kerestünk a köz-
ponthoz közeli, üzletnek is alkalmas in-
gatlant, így kerültünk a Dittrich házhoz.
Ennek az utcafrontja valamikor cipőjaví-
tó műhely volt. Mivel a szolárium, pedi-
kűr, körömépítés nem feltétlenül kell,
hogy utcai portállal rendelkezzen, már
ekkor eszünkbe jutott, hogy lehetne egy
nívós kávéházat indítani, ami a főutcára
nyílik.

- Ahogy egyre többet nézegettük a
megvett ingatlant, egyre többet láttunk
benne - veszi át a szót Julika. - A hátsó
udvarból rengeteg szemetet vitettünk el,
szétbontott ólakat, építési törmeléket.
Ekkor már egy  egyedi adottságú vendég-
látó helyiségben gondolkodtunk, és ebben
az elképzelésbe már bekalkuláltuk, hogy
a Püspöki Várkastély is a Templom térre
nyílik, mint a mi udvarunk.

- Én már több kemence építésén va-
gyok túl, ezért mertem bevállalni, hogy
itt is építek egyet, ez lesz a fő attrakció.
Ez is lett. A kerthelyiségünkben áll a
nagy kemence, ebben hétvégén készítjük
a sülteket, hétközben pedig egy látvány-

konyhán, szabad téren sütjük az ételeket.
És, ha már sültek, akkor legyen minőségi
borkínálat is. A Csopakról vásárolt óriás
hordóban rendeztük be a borpultot, ahol
csopaki fehér, és szekszárdi vörös boro-
kat kínálunk.

- Akkor végül mit kínáltok a vendégek-
nek? Mi lett a végső elképzelés?

Kezdjük az utcafronttal - mutatja a
minőségi kialakítású helyiségeket sorban
Attila, miközben Julika kísér bennünket. -
A homlokzatot úgy állítottuk helyre,
hogy minden azonos a régi látvánnyal,
mégis minden megújult. Belül pedig a
koktélokkal, minőségi italokkal és kávék-
kal szolgáló kávéházat találjuk. Vele
szemben nyílik a szépségszalon, infra-
szaunával, szoláriummal, pedikűr és kö-
römépítő stúdióval. Mindenhol a legmo-
dernebb felszereléssel. A kerthelyiségre

fából készült galériáról tekinthetünk le.
Látható a burkolt téren a fedett és a nap-
ernyős rész.

- Frissensülteket és egytálételeket
kínálunk magyaros ízekkel, kézműves
hamburgert, Nagy Zsolt séf kezéből, aki
délben nyitja a konyhát. A dizájn része a
speciális, eldobható papírtálca és a fa
evőeszközök. Amennyiben olyan rendez-
vény zajlik, akkor természetesen a hagyo-
mányos porcelán tányérokat használjuk.
Az is célunk volt, hogy helyben szerez-
zük be az alapanyagokat, így minden a
lehető legfrissebb - tájékoztat Julika.

- Sok álmatlan éjszakába került ez a
beruházás?

- Nagyon - mondják, szinte egyszerre.
- megszenvedtük már a kitalálást is, hát
még a kivitelezést. Menet közben derült
ki, hogy a vár közelsége miatt szigorú
előírások vannak, annak is meg kellett
felelni. Attila építőipari vállalkozása is
megmaradt, ott is jelen kell lenni, de
itt is, lassan a fejünkre nő a munka.
Hál’istennek, mert nagyon rövid idő, alatt
nagyon népszerűek lettünk. Sok a vendég,
de sok a pozitív visszajelzés is. Nem va-
gyunk konkurenciái a már meglevő üzle-
teknek, igyekszünk jó viszonyt kialakíta-
ni mindenkivel. És dolgozunk, éjjel-
nappal.

- Sok sikert!
- Köszönjük!

Szokoly Károly

Faültetés Szászváron
10 db platánt és 10 db szivarfát ültettünk
el a napokban. A fákat pályázaton nyer-
tük. Nem ilyen típusú fákat szerettünk
volna, de ezeknek is nagyon örültünk. A
csemeték a bölcsődéhez, a piachoz, az
újtelepi játszótérhez, az óvodához és a
temetőhöz kerültek. A fák szép erősek,
nagy földlabdával érkeztek. Pár év múlva
remek árnyékot fognak adni az intézmé-
nyek területén.
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Versenyeredmények

A Bendegúz Akadémia levelezős tudásbajnokságán
Csernyánszki Edit (2.b) anyanyelvből ezüst, irodalom és
szövegértésből arany; Partos Anna (2.b) környezetismeret-
ből, valamint irodalom és szövegértésből is ezüst; Kósa
Vencel (3.a) matematikából ezüst, Ládás Maja irodalom és
szövegértésből ezüst, Sparas Anna Lilla (3.a) irodalom és
szövegértésből arany, Csobot Vivien (4.a) matematikából
ezüst, Zvezdovics Liliána (3.a) környezetismeretből bronz
fokozatot ért el.

A középdöntőn irodalom és szövegértésből, 25 tanuló
közül Ládás Maja 12., Sparas Anna Lilla 7. lett.

A tudásbajnokságon való részvételt Teleki Tiborné
Wáger Marianna koordinálta.

A Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 2020
szeptemberi megyei fordulóján Szabó Zsófia (6.b) megyei
15., míg 2021 májusában Rózsár Réka (5.a) megyei 18. lett.

A tanulók matematika tanára Sebestyénné Ferencz Kitti

A Szépművészeti Múzeum Ókori vizeken címmel hirde-
tett országos történelmi levelezőversenyt, melyen iskolánk-
ból 3 csapat is indult.

106 csapat közül a 6. osztályosok Almás piték nevű csa-
pata a 14. helyen végzett, a csapattagjai: Szabó Zsó-
fia,Szontág Virág, Dobos Boglárka, Lidy Nelli.

A 7.a osztályosok Odüsszeusz nevű csapata a 27. helyet
érte el, a csapattagjai: Dunai Réka, Szalai Jázmin, Illés Lau-
ra, Kővári Kata, Juhász Iván, Sebestyén Bence, a 6. osztá-
lyosok Röfi gang nevű csapata az 55. helyen végzett, a csa-
pattagjai: Genczler Dalma,  Rausch Kamilla, Bakó Leonetta,
Somogyi Vivien.

"Magyarország védett madarai" címmel rajzpályáza-
tot hirdetett általános iskolás korú gyermekek részére a
bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár. Közel 300 pálya-
munka érkezett Szekszárdról, Mecseknádasdról, Faddról,
Szászvárról, Györéből és két bonyhádi általános iskolából,
közülük - rangsor nélkül - 20 művet díjazott a zsűri.  Isko-
lánkból Kővári Kata (7.a) és Genczler Dalma (6.b) részesült
elismerésben. Gratulálunk a tanulóknak és rajztanáruknak,
Trinklné Molnár Idának.

Intézményünk mindig híres volt a színvonalas német
nemzetiségi oktatásáról, amit 2016-ban azzal is elismertek,
hogy DSD nyelvvizsga központ lettünk. Így 8.-os tanulóink
közül a nemzetközileg is elismert DSD I. nyelvvizsgára je-
lentkezők helyben és teljesen ingyen kapták a felkészítést, a
vizsga is térítésmentes volt számukra.

A nyelvvizsgán B1-es fokozatot szerzett Bakó Luca, A2-

es fokozatot ért el Takács Kamilla, Pausch Ramóna, Finta
Gréta és Orsós Laura.

Gratulálunk a kiváló teljesítményt nyújtó diákoknak és az
őket felkészítő nyelvtanároknak: dr. Ágoston Piroskának és
Radics Beátának.

2021. június 9-én 19 nyolcadikos tanulónk tette le sikeresen
Pécsen az elsősegélynyújtó vizsgát:

1. Bakó Zaránd Benedek
2. Csobot Gábor
3. Erb Andor Csanád
4. Finta Gréta
5. Pausch Ramóna
6. Perényi Nikolett
7. Takács Kamilla
8. Tóth Ádám
9. Tóth Dávid
10. Bakó Luca

Gratulálunk a diákoknak és az őket felkészítő nevelőnek,
Katosné Andrási Ildikónak.

Jól szerepeltek iskolánk németes tanulói a VUK Verein für
Ungarndeutsche Kinder online levelezős versenyén, ahol a
felső és az alsó tagozatosok külön korcsoportban mérték össze
tudásukat.

A 4. b osztály Kerzengießer csapata: Szabó Bernadett, Or-
sós Alexandra és Lakatos Fanni  Dr. Ágoston Piroska felké-
szítésével MEGNYERTE az alsósoknak kiírt verseny orszá-
gos fordulóját, 73 csapat indult országszerte.

Nagyon jól szerepelt az alsósok két másik csapata is, akiket

11. Bogdán Milán
12. Dalmady Máté
13. Deák Vivien
14. Hauschl Adrienn
15. Jakab Zsigmond
16. Milár Dániel
17. Orsós Laura
18. Schauer Gitta
19. Schauer Gréta
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Teleki Tiborné Wáger Marianna készített fel: 11. helyezést
(Juhász Gergely Koppány, Orsós Ramóna, Piller Csongor)
és 24. helyezést (Krájer Balázs, Csobot Vivien, Dicső Dóra)
értek el.

A felső tagozaton 142 csapatból a 11. helyen végeztek
(Rausch Kamilla, Somogyi Vivien, Kósa Soma), 13. he-
lyen végeztek (Bakó Leonetta, Genczler Dalma, Rónai Pat-
rik), 14. helyen végeztek (Dunai Réka, Kővári Kata, Juhász
Iván), 24. helyen végeztek (Rapcsák Csenge, Szabó Zsófia,
Berki Botond), 32. helyen végeztek (Bakó Sára, Maurszki
Jázmin, Rózsár Réka) Radics Beáta tanárnő által felkészített
csapatok.

A verseny tematikája a régi hagyományos sváb foglalko-
zások voltak. A résztvevők új ismeretekkel gyarapodtak,
kreatív feladat megoldást igénylő fordulókat oldottak meg
online módon, németül, hónapról hónapra.

Gratulálunk a tanulóknak és az őket felkészítő nevelők-
nek!

Máré erdei futóverseny Csemez Pál emlékére
2021. július 3-án rendeztük a „Máré

Zsoldosai” baráti társasággal közösen
idei első futófesztiválunkat, a Máré erdei
futóversenyt.

A Kelet-Mecsek tájain, Magyaregregy
határában a Zengő hegy és a mesés Máré
vára lábánál erdei aszfaltozott úton, forrá-
sok, nagy tisztások, apró vízesések és
kőfalak társaságában zajlik a program.

A verseny célja a nyugodt, kiegyensú-
lyozott kiránduló sportolás, miközben
kikapcsolódhatunk és javíthatunk idő-
eredményünkön. Ez idő alatt családjaink
természetes környezetben tölthetik el
szabadidejüket.

Másik célunk e versennyel emléket
állítani egy nagyon jó barátnak Csemez
Pálnak, aki az életet élvezte, az embere-
ket szerette, a sportot pedig űzte! Diákko-
rában többször is indult futóversenyeken,
melyeket sorra meg is nyert.

Családias, baráti fogadtatásban lehet
része az ide látogatóknak. Örömünkre
szolgál, hogy egyre több szászvári és
környékbeli sportoló vesz részt jó ered-
ményeket elérve futóversenyünkön. Ez-
úton is gratulálunk dobogós helyezettek-
nek!

Szászvári eredmények: gyermektáv
2 km lányok között 2. helyezett: Gelányi
Bianka, fiúk között 2. helyezett Krájer
Balázs, 3. helyezett Juhos Mór. A futam-
ban sok szászvári kis mocorgó teljesített!

Idei tervezett programjaink:
2021. szeptember 5-e vasárnap: Szász-

vár Pokla terepfutó és bringaverseny
Csongor Győző emlékére

2021. november 7-e vasárnap: VI.
Aranyló Ősz teljesítménytúra

A képen az országos 1. helyezést elért csapat és felkészítő
nevelőjük látható

összeállította: Maglódiné Horváth Ildikó
intézményvezető-helyettes
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Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei
Egyesület Szászvári csoportja

A tőlünk megszokott hosszú beszámolók a sok színes összejövetelekről most csak
rövid infóba tömörültek, rajtunk kívülálló okok miatt. Az elmúlt „maradj otthon” idő-
szak miatt a tervezett programokat on-line tartottuk meg és a tagsággal is így tartottuk
a kapcsolatot. Mindenkitől óvatosságot, türelmet és reményteli várakozást kértünk, de
már kicsit hosszúra nyúlt ez az idő. Hiányoznak a személyes találkozások, mert fontos
az összetartozás, a közös rendezvények meghitt pillanatai: így érthető, hogy már alig
várjuk, hogy láthassuk egymást. Június végén szeretnénk egy kerti partit tartani kint a
szabadban, a várkastély udvarán: rövid tájékoztató, kötetlen beszélgetés, finom rétes,
tea… és végre együtt. Bízunk benne, hogy egyre több hasonló dolgot tudunk szervezni
és a tervezett programok is megvalósulnak.
Ezzel a szép verssel kívánok mindenkinek szép napot…

Balogh József: Mit kívánok…
„Kívánok én hitet, kedvet, szép szerelmet, hű türelmet,
utakhoz fényt, csodát, álmot, békességes boldogságot,
magyar szót és égre kéket, emberarcú emberséget,
verseket, célt, igazságot, daltól derűs jobb világot,
bokrok mellé társnak fákat, napfényt, amely el nem fárad,
tekintetet szembe nézve, éjt meg nappalt soha félve,
kézfogásos tiszta csöndet, és mosolyból minél többet.”

Köszönöm.
Szászvár, 2021. 06. 13.

Bécziné H. Ilona,
mozgáskorl.csoportvezető

Szászvár játszóterei
Szászvár két fontosabb, látogatottabb

játszótere a Dózsa György utcai (Újtelepi
játszótér) és Rózsa domb utcai elnevezés-
re került egy közösség általi szavazás
során.

A Rózsadomb utcai játszótéren a
Bambi név mellett tették le többen a vok-
sukat, illetve a Dózsa György utcainál a
Kisvakond név lett a győztes a szavaza-
tok többsége alapján.

Kupakgyűjtés
Kedves Szászváriak! A kupakgyűjtési

akció kertén belül elsőként Ács Ricsihez
jutottak el az Önök által szép számban
összegyűjtött, több zsáknyi kupakok má-
jusban, amelyet ezúton is köszönünk szé-
pen Önöknek!

Ezt követően is nagy mennyiségű
kupak gyűlt össze mostanáig, emiatt sze-
retnénk megkérdezni Önöket, hogy ha
tudnak olyan személyt, családot, akinek
szívesen ajánlanák fel a kupakokat, kér-
jük jelezzék felénk a Közösségi Házba
személyesen vagy telefonon: 305478644.

NYÁRI TÁBOR - 2021
Befejeződött a kéthetes közösségi házas táborozás. Köszönjük a bizalmatokat!
Óriási élmény volt, sok minden belefért, hagyományőrzés, kaland túra, sütés, méhész-

kedés, ásványgyűjtő túra, ismeretek bővítése, sokat énekeltünk, táncoltunk a hetek fo-
lyamán, amelyeket köszönünk szépen minden kedves személynek, civil egyesületnek,
szervezetnek és mindenki másnak is, aki valamilyen módon segítségünkre volt a progra-
mok megvalósításban…. Célunk volt, hogy egy igazi kis összetartó csapatot építsünk
sok-sok mókával nevetéssel.

Rengeteg szeretetet adtunk és kaptunk a gyerekektől, mosolyt, ölelést egyaránt.
Búcsúznak a Szent István Közösségi Ház dolgozói! Szeretettel várjuk jövőre is a gye-

rekeket. További szép nyarat!
Szent István Közösségi Ház munkatársai
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1037. tárgy 260-as tárcsa
„Új” Kiss György szobor szászváriak tulajdonában

Május végén kedves barátunktól – aki,
már könyvünk megírása idején is több-
ször segítségünkre volt - kaptam egy
meglepő, szinte hihetetlen hírt, hogy a
Nagyházi Galéria és Aukciósházban
árverésre kerül Kiss György „Telegdi
Csanád” című szobra. Hát, így kezdő-
dött!

Elutaztam Budapestre, megnéztem a
közel 1.400 db kiállított tárgyat, köztük
a számunkra legfontosabbat, az érsek
szobrát. Nekem persze tetszett!

Szokoly Károly szerzőtársammal úgy
döntöttünk, hogy közel két éves kutató-
munkánk, a „Szászvári Kiss György
szobrászművész életműve” című köny-
vünk megírása után nem hagyhatjuk,
hogy egy előkerült Kiss György szobor
újra eltűnjön.  Itt a helye a mi falunkban,
nem máshol, főleg nem esetlegesen kül-
földön.

Az aukciós házban érdeklődtem a júni-
us 10-ei árverésről. Azt mondták:
„Nyugodtan jöjjek, egyszer el kell kez-
deni, nem kell izgulni, úgy megy ez,
mint a filmekben!”

A szobor megtekintése után kiderült
számunkra, hogy Telegdiről legalább
három alkotás készült. Kettőről tudtunk,
1894-ből, könyvünk 181-183. oldalán
szerepelnek. Az egyik az Esztergomi
Bazilika főkapuja mellett álló négy mé-
teres, carrarai fehér márvány alkotás.
Tiszteletül az érseknek, aki 1331-1349-
ben többek között, helyreállíttatta a fő-
székesegyházat is. A második, ennek a

monumentális alkotásnak kisméretű
előmintája gipszből, szintén Esztergom-
ban. A magángyűjteményből az aukcióra
kerülő harmadikról pedig nem tudtunk
eddig. Adatai: terrakotta, sötét barna
színű, súlya 10 kg, 43 cm magas mell-
szobor, jelölése: hátul „Kiss Gy. 1908.”,
elöl „TELEGDI”.

Hogy mi minden került árverésre a
három napos aukción, azt nem is gondol-
nánk. Bútorok, porcelánok, zászlók, le-
velek, térképek, szőnyegek, fegyverek,
szobrok, grafikák, rengeteg festmény…

A legnagyobb kikiáltási árral, 12 mil-
lió Ft-tal a „Római látkép” című olajfest-
mény (itáliai festő XVIII. századi
155x265 cm-es vászonkép) bírt. Néhány
különlegesség: fehérarany gyűrű gyé-
mántkővel, 2.200.000 Ft; Munkácsy
Mihály „Honfoglalás”című 24x36 cm-es
tus vázlata papíron 950.000 Ft; ková-
csoltvas kard 600.000 Ft. A legolcsóbb
tárgy kikiáltási ára pedig 16.000 Ft volt.
Pécsi vonatkozású művészek alkotásai
az aukción: Mattyasovszky-Zsolnai
László „Kaktuszok” című olajfestménye;
Horvai János (Kiss György kortársa) „A
magyar hősi halott orvosok emlékére”
című terrakotta szobra. Azért be kell
vallanom őszintén, ebben a közegben
mozogni nagyon felemelő, de egyáltalán
nem könnyű.

A „mi” szobrunk az aukció 3. napján
került kalapács alá, négyszáz más művel
egyetemben. Többségében festmények
voltak, elég sok antik ezüst és arany
tárgy, ékszer, néhány szobor.

Nem mondhatom, hogy az esélytele-
nek nyugalmával ültem be az aukcióra.
Ugyanis az esélyről fogalmam sem volt,
a nyugalmam helyett pedig a szívem
folyamatosan a torkomban vert, de a 260
-as tárcsával a kezemben helyet foglal-
tam egy kényelmes karosszékben, és
igyekeztem tanulni a többiektől. Rövide-

sen azt láttam, hogy a tárgyak kb. harma-
dára nem is licitálnak, nagyjából a máso-
dik harmaduk elkel kikiáltási áron, a
maradék harmad esetében viszont bármi
megtörténhet. Volt, hogy villámgyorsan
három, négyszeresére verték fel a kikiál-

tási árat. Ez például az orosz ikonoknál
történt, ami engem igen meglepett.

Nagyon gyorsan elérkeztünk a 37.
tárgyhoz, jelen esetben a „mi” Kiss
György szobrunkhoz. Tárcsa fel! Licit
nincs mástól! „Először, másodszor, senki
többet, harmadszor! 1037. tárgy 260-as
tárcsa!” Közölte az árverés vezetője a
pulpitusról, és leütötte a kalapáccsal.
Tényleg úgy, ahogy a filmekben szokták.
Csak ez most azt jelentette, persze a kifi-
zetése után, a valóságban én vihetem
haza Telegdi Csanád szobrát, megutaz-
tatván villamossal, majd autóbusszal
egészen Szászvárig.

Abban egészen biztos vagyok, hogy
itthon van a legjobb helye. Ugyanis Kiss
György kívánsága szerint Szászváron
szeretett volna egy állandó kiállítást be-
rendezni alkotásaiból. A művész mindig
szeretettel gondolt szülőfalujára, itt épít-
tette fel nyaralóját, idejött megpihenni a
családjához, a barátaihoz. Két művét is,
a „Jubileumi feszület” és „Szent Anna”
szobrát településünknek ajándékozta. A
Kiss György Életmű a Baranya Megyei
Értéktárba is bekerült.

Ha lehetőség van rá, hozzuk haza mű-
veit! Nekünk egyet már sikerült! Meg-
vettük. Köszönöm a támogatást Gergő-
nek, Karcsinak, Leventének, nélkülük
nem sikerült volna!

Nagy Ildikó
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VERSENY A LŐTÉREN
2021.06.19-én Gyorspont minősítő verseny volt a Szászvári Polgári tereplőtéren a
Szászvári Lövész egylet szervezésében.

A mai napon 101 résztvevővel, 12 kategóriában indított a Szászvári Lövész Egylet
gyorspont és sziluett kategóriában egy fantasztikusan jó hangulatú lövészversenyt.
A lebonyolításban és szervezésben köszönjük Barátaink és Támogatóink segítségégét!
A kategóriák helyezettjeinek szeretnénk ezúton is gratulálni.
Külön köszönet neked Pogrányi Gyula, az Egylet megálmodójának és alapítójának, aki
nélkül mindez nem jöhetett volna létre!
Megjegyzés: Nagy Imre, a szarvaspörkölt külön kategóriában aranyérmet kapott, kö-
szönjük Vadrózsa Étterem!
Eredmények:
KKPI nyílt 1. Opra Viktor Viharsarki Sportlövész Egyesület
KKPI optika 1. Opra Viktor Viharsarki Sportlövész Egyesület
NKPI nyílt 1. Eördögh Attila Szászvári Lövész Egylet
NKPI optika 1. Opra Viktor Viharsarki Sportlövész Egyesület
KKPU nyílt 1. Segyik Károly Borjádi Lövészklub
KKPU optika 1. Boris Zoltán Szászvári Lövész Egylet
NKPU nyílt 1. Váradi Lőrinc Szászvári Lövész Egylet
NKPU optika 1. Krum Zsolt Nagymányoki Lőegylet
Sörétes nyílt 1. Balogh Tibor Szászvári Lövész Egylet

KKPU nyílt r. p. 1. Horváth László Szászvári Lövész Egylet
KKPU optika r. p. 1. Krasznai Dzsenifer Városi Lövészklub Tatabánya

A 2020/2021-es nevelési év is rendha-
gyóra sikerült a járvány miatt, sajnos
több héten át rendkívüli nyitvatartással
tudtuk csak fogadni a gyermekeket. Ta-
vasz végére rendeződött a helyzet, így az
iskolába készülő nagycsoportosok óvodai
búcsúztatója volt az első rendezvény,
melyet családtagok részvételével meg
tudtunk tartani.

Hagyományosan június első péntek
estéjén szervezzük meg a búcsúztatót,
így történt most is. Az előírások enyhülé-
sével már vendégeket is hívhattak a gye-
rekek, illetve a programok nagy részét is
megtarthattuk. A gyerekek és az
óvónénik sokat készültek, nagyszerű
műsort mutattak be a meghívottaknak.
Volt ajándékozás, búcsúzkodás, tortázás
és tábortűz is, igyekeztünk emlékezetessé

tenni ezt az estét. A vendégek láthatóan
jól érezték magukat, de a legfontosabb,
hogy a gyermekek számára sikerült biz-
tosítani ezt az élményt, „hivatalosan” is
le tudták zárni az óvodás életüket, mie-
lőtt belépnek az iskola kapuján.

Az óvodában nincs nyári szünet, az
idei évben csupán két olyan hét volt,
amikor nem fogadtuk a gyermekeket – ez
idő alatt történt meg az intézmény teljes
körű fertőtlenítése, takarítása. Ezt köve-
tően egészen augusztus utolsó napjáig
várjuk azokat a gyerekeket, akiknek szü-
lei ezt igénylik. Ilyenkor ügyeleti rend-
szerben működve felügyeletet biztosí-
tunk, melyet változatos programokkal
igyekszünk színesíteni a lehetőségeink-
kel élve. A kánikulában párakapuval és
más kreatív megoldásokkal hűtjük az

udvaron az óvodásokat, sajnos medencét,
pancsolót nem állíthatunk fel az előírások
miatt. Pedig de jó is lenne egy nagyot
fürdeni délelőttönként!

Dobó Dóra
óvodavezető

Nyári élet az óvodában
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SZALMAFORTE - VÁRKERT
Idén lesz tíz éve, hogy a Szászvár vendéglátó helyeinek

sorában meghatározó Várkert Pizzéria elnyerte máig látható
kialakítását, bár ez nem teljesen pontos meghatározás, javít
ki Szalma Zsolt. Ő a Szalma Forte Kft ügyvezetője, annak a
cégnek, amely hetedik éve bérli a Pizzériát.

- Azért pontosítottam, mert az eltelt hét évben több olyan
átalakítást is végeztünk, amely miatt már nem lehet azt mon-
dani, hogy tíz éve ugyanúgy néz ki az üzlet. Egyébként né-
gyen alapítottuk a Kft-t, Balázs és Gyuszkó testvéremmel, és
akkori feleségemmel. Ömböli Antal tulajdonos a kezdeti
években már kialakította az üzlet alapjait. Eleinte mi sem
változtattunk ezen, a pizza és a gyros volt a fő termék, és
kiszállítás volt a fő értékesítési forma.

- Miben változott, fejlődött az üzlet?
- A gyorsétterem jelleg mellett az étterem jelleget erősítet-

tük. Az a’la cart étkeztetés mára sokat változott, egyre na-
gyobb hányadot képvisel a forgalmunkban. De ehhez több
átalakításra is szükség volt. Míg a pizza készítéshez elég volt
egy konyha fülke, ezt át kellett alakítani, növelni, szélesíteni
a teret az újfajta tevékenységhez. Emellett zöldség és húselő-
készítő is készült - teszi hozzá Balázs. Testvérével egymást
kiegészítve teljes összhangban beszélnek, észre lehet venni,
hogy nem most először beszélnek ezekről. Kiérlelt koncepció
megvalósításáról beszélnek.

- Hol van a harmadik testvér? - kérdezem.
- Gyuszkó a konyhában dolgozik, sok a megrendelés, nem

tud elszakadni. De egyébként is elosztjuk magunk között a
munkát, megbízunk egymásban. Én vagyok az ügyintéző-
ügyvezető - mosolyog Zsolt -, a testvéreim a tényleges tevé-
kenységet szervezik, irányítják. 7 állandó és 3 beugró alkal-
mazottunk van, ezzel meghatározó munkáltatók vagyunk a
településen. Az új vendéglátó helyekkel elférünk a piacon,
minket nem zavarnak, stabil vevőkörünk van.

13 településre szállítunk, sokan ragaszkodnak a mi piz-
zánkhoz. Már sokat szállítunk az új termékünkből is, a fris-
sen sültek megrendelése egyre emelkedik. Mindennek az
alapja a jó alapanyag. A beszállítóink már régóta ugyanazok,
elégedettek vagyunk velük. Zöldségben a Csoma bolt a part-
nerünk, húsáruban Szilágyi Zoli és a Tamási hús. Ragaszko-
dunk a minőséghez, pontossághoz.

Nagyobb terveink is voltak, egy télikertet szerettünk volna
az udvarra, de az erre szánt forrást megette a Covid. Nem
tettünk le róla, csak halasztódott. Szeretnénk ezzel az étter-
met és a sörkertet külön választani. Nem tettünk le arról sem,
hogy egyszer talán meg tudjuk venni az üzletet, az jelentené
a stabilitást, de azért jól elvagyunk így is.

Köszönöm a beszélgetést.
- Köszönjük a lehetőséget.

Szokoly Károly

Védőnők és a gyerekorvos számára:
csecsemőhossz mérő, csecsemő mérleg,
padló mérleg, vesetál, asztal,
defibrillátor, EKG készülék, fonendo-
szkóp, horgas csipesz, kötszerolló, látás-
vizsgáló LANG stereo test I., látásvizsgá-
ló LANG stereo test II., látásvizsgáló
tábla Kettesy féle, látásvizsgáló plexilap,
lélegeztető ballon felnőtt, lélegeztető
ballonhoz maszk , vérnyomásmérő +

gyermek mandzsetta, vércukormérő,
Oftalomoszkóp 6 blendés, Otoszkóp vi-
deo, asztali tartóval, Pulzoxiométer, pu-
pillalámpa, színlátásvizsgáló könyv
Velhagen, váladékszívó akkus, paraván,
kartoték szekrény 10 fiókos, homloklám-
pa, számítógép+monitor+ nyomtató, az
orvoshoz pedig 1 érintőképernyős mobil-
telefon. Az eszközök egy része már meg
is érkezett.

Orvosi eszközbeszerzés a Magyar Falu Program keretében
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Szászvár rejtett kincsei IV. – Bogarak
Legtöbben a „bogarak” szó hallatán valami kellemetlen, züm-
mögő, esetleg növényekben kárt tevő kis élőlényre gondolnak.
Pedig a bogarak ettől igen távol állnak, világuk igencsak válto-
zatos.

De először nézzük is, mit nevezünk bo-
gárnak.

A bogarak az ízeltlábúak törzsének és a
rovarok osztályának egyik rendje. Tudo-
mányos elnevezésük ógörög eredetű sza-
vakból származik, innen ered régi magyar
elnevezésük a fedelesszárnyúak is. A
bogarak rendjének valóban egyik legfel-
tűnőbb sajátossága, hogy elülső pár szárnyuk megvastagodott és
megkeményedett szárnyfedőt (kitinpáncél) alkot, amely védi
egyrészt a nyugalmi állapotban alá behajtogatott második pár
hártyás szárnyakat, másrészt a gyengébben kitinizált potrohot. A
Földön eddig leírt bogárfajok száma körülbelül 400 000, Ma-
gyarországon pedig 6300, melyek közül 209 védett. Szászváron
az elmúlt négy évben 293 fajt sikerült szakemberek segítségével
azonosítanom és ez messze van a valóban itt élő fajok összessé-
gétől.

A teljesség igénye nélkül közülük néhány:

Mint látható, kifejezetten a védett fajok közül emeltem ki párat.
Védelmük érdekében amennyire csak lehet, mellőzzük a felesle-
ges permetszerek és
rovarirtók használatát, az erdőben, patakban, árkokban szemete-
lést!

Szászvár rejtett kincsei V. – Hártyásszárnyúak

Természetesen, mint mindenhol, Szászváron is fontos szerepet
töltenek be a hártyásszárnyúak. A hártyásszárnyúak
(Hymenoptera) a rovarok osztályának (Insecta), a felsőrendű
vagy szárnyas rovarok (Pterygota) alosztályának egyik rendje.
Az egyik legfejlettebb rovarcsoportnak tekinthető, mivel a boga-
rak (Coleoptera) után a legnagyobb fajszámú rend: ismert fajaik
száma kb. 200 000, de folyamatosan fedeznek fel újabb és újabb,
eddig nem ismert, főképp parazita életmódú fajokat, így ez a
szám folyamatosan növekszik.

A hártyásszárnyúak rendje két jól elkülöníthető alrendre oszlik:
• ülőpotrohú hártyásszárnyúak vagy növényevő darazsak
(Symphyta)
• nyeles potrohú hártyásszárnyúak vagy fullánkosdarázs-alkatúak
(Apocrita).
A közel 200 000 fajból hazánkban mintegy 10 000 él, de még itt
is fedeznek fel újabb és újabb, apró termetű hártyásszárnyúakat.
A két alrenden belül közel 100 családot különböztetünk meg;
ezek nagy része darázsalkatú, 8 hangya- és 6 méhalkatú.
Testhosszuk 0,14–65 mm; szárnyfesztávolságuk 1–110 mm kö-
zött változik.
Csápjuk hosszú, fonalas, sok ízből áll. A tojócső a peterakás esz-
köze, de a fajok egy kisebb részében hegyes fullánkká alakult,
mely méregmiriggyel áll összeköttetésben. A növényevő fajok
lárvái hernyószerűek, valódi és állábaik vannak; az élősködő és a
szülői gondoskodásra szoruló fajok lárvái lábatlanok.
Hazánkban 13 védett méh- és 8 védett darázsfaj található.
Néhány érdekesség:

A társas darazsak mérge csupa „-in”-t (ingerületátvivő anyagok)
és „-áz”-t (bontóenzimek), tartalmaz, pl: hisztamin, dopamin,
szerotonin, foszfolipáz, hialuronidáz, kolinészteráz, stb. Ezek
felelősek a fájdalomérzetért, az allergiás reakciókért, a véráram-
lás fokozásáért, nyugtalanságért... mind egyedi módon.
Összességében a darázsméreg lúgos kémhatású, így savas (pl
citromlé) tüneti kezeléssel enyhíthetőek a panaszok. A méhek
mérge mindent egybe vetve savas kémhatású, így pl a szódabi-
karbóna-oldat segíthet a válaszreakciók csökkentésében.
A felismerésben kis segítség lehet, hogy a háziméhek fullánkja
szúráskor leszakad, árulkodó jelet hagyva maguk után.

Fontos megemlíteni:
• a fent leírtak nem helyettesítik az orvosi segítséget súlyos aller-
giás reakció esetén
• nem támadnak csak védekeznek, főként fészkük zavarása, felé-
jük csapkodás esetén.
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Szászvár rejtett kincsei VI. - Nappali lepkék

Talán a lepkék a rovarok egyetlen olyan osztálya, melyek a leg-
több emberből ellenérzés helyett gyönyörködést váltanak ki.
Magyarországon több mint 150 nappali lepkefaj honos, melyek a
pillangók, tarkalepkék, boglárkalepkék, fehérlepkék, busalepkék,
csüngőlepkék, nappali araszolók és nappali bagolylepkék külön-
böző családjaiba tartoznak. Bár sokan minden színpompás lepkét
pillangónak hívnak, valójában a pillangófélék (Papilionidae)
családjába hazánkban mindösszesen 4 faj van jelen:
• kardoslepke - Iphiclides podalirius (természetvédelmi értéke:
10 000 Ft)
• fecskefarkú lepke - Papilio machaon (természetvédelmi értéke:
10 000 Ft)
• kis Apolló-lepke - Parnassius mnemosyne (természetvédelmi
értéke: 50 000 Ft)
• farkasalmalepke - Zerynthia polyxena (természetvédelmi érté-
ke: 50 000 Ft)
Talán nem lesz meglepő ha azt írom, nagyközségünkben mind a
négy pillangófaj megtalálható!

Hazánkban összesen 68 faj tartozik a tarkalepkefélék
(Nymphalidae) közé, melyből 45 faj védett. Szászváron eddig 24
fajjal volt szerencsém e családból találkozni.
Ugyanezen adatok a boglárkalepke-féléknél (Lycaenidae): össze-
sen 48 faj, 31 védett,
Szászváron talált fajok száma 14. A fehérlepkefélékhez
(Pieridae) 19 faj tartozik, 7 faj védett, Szászváron talált fajok: 11.
Busalepkefélékhez pedig (Hesperiidae) 18 faj tartozik, 7 faj vé-
dett, Szászváron talált fajok: 9.

Nappal repülő lepkék közt találhatunk molylepkéket
(Microlepidoptera) is.
Sokan rögtön a ruhákat megrágó, vagy épp gabonafélékben kárt
tevő apróságokra gondolnak, pedig hazánkban több mint 2300
különböző faj él, melyek 59 családra oszlanak szét. Sok közülük
egyáltalán nem kártékony, sőt, kifejezetten hasznos, még 21 vé-
dett faj is jelen van.

Szászváron eddig 114 különböző Microlepidoptera fajt sikerült
dokumentálnom.

Kucska Zsoltné

Tisztelt Vállalkozó! Tisztelt Civil Vezetők!
Tisztelt Lakosság!

Szászvár Nagyközség Önkormányzata és a Mecseki Bányá-
szok Szakszervezetének Szászvári Alapszervezete a bányá-
szok Életfájának felállítását tervezi a leendő bányász emlék-
parkba (a Bányászmúzeum mellett, a lebontott ingatlan he-
lyén).

Az Életfa a bányászok nehéz, emberfeletti munkájára való
megemlékezést, valamint a bányász hagyományok ápolását
hivatott szolgálni.

Amennyiben támogatni szeretné ezt a kezdeményezést, úgy
2021. augusztus 15-ig várjuk felajánlásaikat a Máza és
Szászvár Nyugdíjas Alapítvány bankszámla számára:

71800068-11000396; készpénzes támogatás esetén, illetve a
további információért az Önkormányzathoz fordulhat.

Együttműködésükben bízva, Jó szerencsét!

Bányászok Életfája
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ÚJRA VOLT VÁRNAP!
A korábban nagyon jól sikerült

Szászvári Várnap tavaly a pandémia
miatt elmaradt, de okulva az előző al-
kalom sikerén, joggal várhattunk szín-
vonalas eseményt. Már az invitáló pla-
kát is jól hangzott: „fatányéros” gaszt-
ronómiai élményt kínáltak.

A Siklósi Sárkányos Lovagrend hadi
tábora fogadta a várba érkezőket. Óriá-
si volt a hőség, ami egyrészt jobb,
mint, ha eső lett volna, másrészt meg-
főzte a harci öltözékben vívó bajnoko-
kat. Meg kell jegyezni, hogy ez a rész
olyan színvonalat hozott, ami messze
túlhaladta a korábbi, hasonló produkci-
ót. Lehet, hogy kevésbé volt tréfás (bár
e téren is jó volt), de teljesen valóságos
volt a küzdelem, erőből, valódi fegyve-

rekkel. Döndültek a kardok a pajzso-
kon, és a páncélokon, test-test ellen
küzdött. A páncélok minőségi kidolgo-
zottsága, a szereplők őszinte küzdelme
magával ragadó volt. Az újra és újra
felcsattanó csatazaj mindig összecsődí-
tette a nézőket, még alkalmi gyerekse-
reg is szerveződött, akik kiképzésen
vettek részt, kemény parancsszavakkal
irányította őket egy vitéz. Az udvari
bolond mindenhol ott volt, mindenki-
hez volt egy jó szava.

Színes volt az árusok sora: édesség,
szappanok, mézek, vasvirágok, táskák,
kézimunkák várták a vevőket. A hátsó
udvarban Toma és csapata állította fel
történelmi játszóházát, de a helybéli
kézművesek is nagyon színvonalas

foglalkozásokat tartottak: nemezelés,
ólomkatona festés, kosárfonás, és még
sok érdekesség mutatkozott be. Leg-
jobban a gyerekek szórakoztak a kü-
lönleges elfoglaltságokban.

Az estét Zina, a kurtizán vidám, szó-
kimondó előadása zárta. A nemes
hölgy nem kímélte a közönséget sem,
mégis mindenki mosolygós arccal tá-
vozott.

Jó ez a Várnap! Folytatni kell ezt a
jó hagyományt, még gazdagabbá kell
tenni a kínálatot, még több propaganda
kell. Évről évre jobb lesz, viszi majd a
jó hírünket a világba szerteszét. Köszö-
net a közreműködőknek, szervezőknek.

Szászvári Hírek
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LEADER pályázat keretében meg-
érkeztek tánccsoportunk számára a
táncos ruhák. Magyar tánchoz va-
ló komplett ruházatot kaptunk.
Reméljük hamarosan lesz majd
lehetőség a ruhákat tánc alkalmá-
val bemutatni a tánccsoportnak. A
támogatónak és a közreműködő
Egyesületnek köszönjük!

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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