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gendő helye, ezért kiöntött a patak. A 
szakemberek véleménye, hogy negyven-
évenként lehet akkora árvíz, melyet a 
csatorna már nem fog elvezetni (talán 
ilyen volt a 98-as árvíz). Minden héten 
egyeztetünk a kivitelezővel, műszaki 
ellenőrrel, rendszerint szerda délelőtt. Az 
egyeztetéseken javarészt jelen van a pro-
jektmenedzser is, valamint néha a vízügy 
is képviselteti magát, ők is ellenőrzik a 
beruházást. A lakókkal személyesen 
többször beszélünk, alpolgármester úrral 
közösen. Voltak olyan típusú problémák, 
hogy valaki kerítése az építés során meg-
sérült, vagy olyan is előfordult, hogy a 
kerítéseket le kellett bontani és beljebb, 
telekhatárra kellett áthelyezni. Ebben, 
sok esetben partner volt a kivitelező cég, 
valamint önkormányzatunk is nyújtott 
segítséget.  

A beruházás ütem szerint halad, a 
mederelemek a helyükön vannak, a part-
rendezés még nincs készen. Rendezés 
után, és amikor már a növényzet is elkez-
di birtokba venni a partot, látni fogjuk, 
hogy a látvány sem lesz rossz, és a haté-
konysága pedig - bízzunk a szakmában - 
megfelelő lesz.  

Sz. H.: - Bár nagyságrendben nem 
akkora, de elképesztően rossz állapota 
miatt ide kívánkozik: a sokszor megígért, 
sokszor pályázott Aradi vértanúk utcai 
burkolat felújítás. Azokban a gödrökben 

Szászvári Hírek: - Tisztelt Polgármes-
ter Asszony! Tartalmas nyáron van túl a 
településünk, ami a programokat illeti. 
Milyennek értékeli a nagyrendezvényeket, 
lesznek-e jövőre, amit másképpen tervez-
nek?  

Vidák Krisztina polgármester: - Való-
ban, úgy gondolom, hogy egy nagyobb 
településnek is becsületére válna az, amit 
idén sikerült megvalósítanunk. Gondolok 
itt a Vár-napra, a Falunapra, és a Családi 
Sportnapra, a Zenekarock találkozóra, a 
Szüreti Fesztiválra. Mindegyik esemény-
re sokat készültek a szervezők, sikeresek 
voltak a rendezvények, de persze nem 
tökéletes minden, van, amin javítani kell 
majd a jövőben.  

A különböző programok a lakosság 
más és más rétegeit szólították meg. Ter-
mészetes, hogy a sportnap és pl. a rock 
koncertek látogatói csak részben voltak 
ugyanazok, de a falunap pl. nagyon ma-
gas látogató számot hozott. Az időjárástól 
is sok függ, idén erre sem lehetett panasz, 
általában jó időt fogtunk ki.  

Nagyon jól sikerült a Szüreti Fesztivál 
is. Az idén kicsit más volt a program, 
színesebb, gazdagabb, mint a korábbi 
években. Sok volt a résztvevő, program-
szervezőink és a Szőlő és Bortermelők 
Baráti Köre Egyesület jól együtt tudott 
dolgozni.  

A rendezvényeken alkalmam volt so-
kakkal beszélgetni, akár a rendezvények-
ről, akár más programokról, problémákról 
is. Úgy érzem, hogy a 2021-es év rendez-
vény paletta sokszínű, érdekes volt, mely 
a lakosságnak is tetszett. És, hogy ez 
mekkora munkát igényelt a szervezőktől? 
A kultúra területén dolgozó munkatársa-
ink olyan sok túlórát „gyűjtöttek”, hogy 
még mindig nem tudták lecsúszni, kivenni 
szabadnapként, hiszen a napi munkát is el 
kellett végezniük. Következő eseményünk 
az Idősek napja, a korábbi években is oly 
sikeres Halloween rendezvény és az Ad-
venti vásár lesz, melyre pályázati forrást 
is nyertünk. 

Sz. H.: - Kezdjük a témákat a legna-
gyobb értékű beruházással. Megosztónak 
tűnik a Völgység-patak projekt az érintet-
tek körében. Hatalmas földmennyiséget 
mozgatnak meg a kivitelező gépei, a vég-
eredmény „érdekes”. 

V. K. : - Nekünk is sok kérdésünk, 
aggályunk volt az elején, de mára már 
lassan vízügyesek lettünk, mert kénytele-
nek voltunk beleásni magunkat a témába 
azért, hogy az érintett lakókat szakszerűen 
tudjuk tájékoztatni. Az egyik vízügyes 
mondta egy alkalommal az egyik lakos-
nak, aki félve kérdezte a jövőről, hogy „az 
biztos, hogy rosszabb nem lesz, mint 
volt!”. Ebben sok minden benne van. Az-
óta már tudom, hogyan kell nézni a terv-
dokumentációt, mi az a szelvény mérete-
zés, stb. Tudomásul kell vennünk, hogy a 
korábbi mederprofil, ami évtizedekkel 
korábban kialakult, az mára olyan mérték-
ben változott (iszaposodott, feltelt horda-
lékkal), hogy a víznek nem maradt ele-
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tengelyig értek le az autók. Tényleg elér-
kezett az idő, megújult a burkolat. 

V. K. : - Igen, ez a projekt évek óta 
várat magára. Most itt volt a lehetőség 
megpályáztuk és meg is nyertük a támo-
gatást, az aszfaltozás már el is készült. 
Nagy örömünkre megújult ez az utca, 
reményeink szerint, sokak örömére. Már 
görkorizhatnak a sima aszfalton a gyere-
kek. Természetesen itt is voltak kritikák, 
problémák, sőt… Nehéz minden igényt 
és elvárást kielégíteni, de megpróbáltuk. 
Azt azért tudni kell, hogy az útszerkezeti 
problémák nem kerültek helyreállításra, 
az aszfaltfelület újult meg, tehát a süllye-
dés ismét eljöhet pár év múlva, erre a 
kivitelező fel is hívta a figyelmet. A pá-
lyázaton majdnem 20 millió forintot 
nyertünk, az önerő 3,5 millió forint volt. 
A pályázatból a Vár utca rossz állapotban 
lévő burkolatát és megújítottuk.  

Ha már az utakról beszélünk, akkor 
kérném a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli 
időszakban a gépjárműveket olyan helyen 
hagyják, hogy a hókotrást, só szórást ne 
akadályozzák. Sajnos a nyári időszakban 
volt olyan szakasz, ahol egész nyáron 
nem tudtuk levágni a füvet, mert mindig 
parkolt autó. Vigyázzunk a megújult út-
burkolatokra, és járdákra, kérem a járdák 
és vízelvezetőkre ne parkoljunk.  

Sz. H.: - Ha görkorizás, akkor folytas-
suk sporttal! Úgy tudjuk jól működik a 
sportegyesület, lassan újraindul valami?  

V. K. : - Igen, a MUSE, Mészáros 
András vezetésével hatékonyan működik. 
Zajlik a Bozsik program a gyerekek foci-
tornán vesznek részt, Pécsre járnak 
hétvégente több alkalommal mérkőzést 
játszani. A kézilabda edzés is Hild Laura 
vezényletével, már két korosztályban 
folyik. Több gyerek jár Egyházaskozár-
ról, de még Cikóról is az egyesülethez. 
Úgy tűnik, hogy a szervezet térségi sze-
repkört fog betölteni a sportéletben, ami-
nek én nagyon örülök.  

A szászvári futballklub éppen száz 
éve alakult meg, így jövőre több esemény 
keretében szeretnénk megemlékezni a 
centenáriumról. Kiállítást tervezünk a 
Fociszékházban létrehozni az elmúlt 100 
év történéseiből. Szeretnénk egy munka-
csoportot alakítani, annak érdekében, 
hogy közösen alakítsuk a jövő évi sport-
eseményeket, melyhez várjuk a jelentke-
zőket! 

Sz. H.: - Szép összefogás valósult meg 
az új Bányász emlékhely kialakításában. 
Hogyan értékeli ezt, és a megemlékezést? 

V. K. : - Igen együttműködés kereté-
ben valósult meg az emlékhely létrehozá-
sa az Önkormányzat és a helyi bányász-
közösség jóvoltából. A faluban azonban 
nem mindenkinek tetszett ez az ötlet, 
lehetett hallani az ellenzőktől, hogy mi-
nek még egy emlékhely. A területet hasz-
nosítani kellett, a lebontott ház helyén. 
Először felmerült a parkoló kialakítása, 
de ezt elvetettük az engedélyek beszerzé-
se miatt, hiszen szabályszerűen elvégezni 
ezt nem egyszerű feladat. Aztán felmerült 
az is, hogy mivel az iskolaudvar bővítése 
miatt a park területe csökkent, bővítsük a 
zöldfelületet, és a Bányász parkot. Be-
szélgetések, egyeztetések révén gondol-
tunk az életfa létrehozása, az emlékhely 

kialakítása. Véleményem szerint az alko-
tás igen „megkapó”, hűen jeleníti meg a 
bányászok korábbi életét. Engem meg-
érintett a fekete gránittábla és az, amit 
jelképez. Az adománygyűjtés sikeres 
volt, az adománygyűjtők hatékonyak 
voltak. Először féltünk, hogy nem fog 
„összejönni” a szükséges összeg, de vé-
gül sikerült. A gyűjtésben közreműködő-
nek köszönöm az aktív segítségnyújtást, 
az adományozóknak pedig a felajánlott 
összeget. Egy adományozásban nem az 
adott forint számít, hanem maga a gesz-
tus, a támogatás. Így minden egyes fo-
rintnak örültünk.  

A bányásznapi megemlékezés alka-
lomhoz illő volt. Polics József komlói 

polgármester úr tartotta az ünnepi beszé-
det, mely számomra tényszerű és újszerű 
is volt egyben. Múltunk nélkül semmik 
vagyunk, a hagyományokat évről évre 
feladatunk ápolni. 

A rendezvény keretében lelepleztük és 
felavattuk az új emlékművet is.  

Sz. H.: - Elkészült a nyomdában a 
Szászvár Krónika c. könyv. Mit takar a 
cím, hogyan lesz elérhető? 

V. K. : - Igen, köszönjük a több évnyi 
állhatatos munkát a szerzőnek, Szokoly 
Károlynak. Én már láttam a könyvet, bele 
tudtam lapozni, át tudtam nézni. Nekem, 
aki nem itt születtem, sok újat ad a 
könyv, de szerintem ezzel más is hasonló-
képpen lesz majd. A legjobb dolog látni 
azt a sok régi fotót, a régi épületeket, az 
embereket, a korábbi megvalósult esemé-
nyeket. Azt gondolom, hogy településünk 
számára ez a könyv óriási értéket képvi-
sel. Hiszen a majdani utókor reális képet 
kap az elmúlt évek történéseiből. Termé-
szetesen tervezünk könyvbemutatót a 
szerzővel a Várkastélyban, ahol a lakos-
ság a szerzőt hallhatja közvetlenül a 
könyv elkészítésével kapcsolatos történé-
sekről, élményekről, impulzusokról. Ezen 
kívül majd a Középületekért Alapítvány-
nál, és a szerzőnél lehet majd hozzájutni a 
könyvhöz. A könyv EFOP támogatásból 
és önkormányzati hozzájárulásból tudott 
megvalósulni. 

Sz. H.: - Akaratlanul is felpillant a 
Május 1. téren ügyeit intéző járókelő a 
toronyórára, pedig nála van az 
okostelefonja, karján az okosóra, de még-
is. Naponta csak kétszer mutat pontos 
időt a toronyóra, délben és éjfélkor. 

V. K. : - Igen, sajnos a javíttatással 
megakadtunk. Hazánkban nem túl sok 
toronyóra javító él jelenleg, konkrétan 
egy székesfehérvári illetőt sikerült talál-
nunk, akire 2-3 hónapot vártunk, hogy el 
tudjon jönni hozzánk. Sajnos arról tájé-
koztatott, hogy a szerkezet elavult, kiszol-
gálta magát. Ezeket az órákat már nem 
javítják, digitálisra kellene cserélni. Két 
ajánlatot kaptunk tőle az egyik 1,2 millió 
+ ÁFA, a másik 4,8 millió +ÁFA. Sok 
pénz…. Próbáltam alkudozni, megkér-
deztem, hogy tud e más megoldást, de 
úgy tájékoztatott, hogy ő ezt a két verziót 
tudja vállalni. Aztán Zsolt atya hívott, 
hogy talált egy hirdi fiatalembert, aki 
javít még toronyórát, őt várjuk, talán egy 
héten belül meg is érkezik, hogy megnéz-
ze az órát. Reméljük, hogy az ő ajánlata 
jóval barátibb lesz. Tudom az órát meg 
kell javítani, ha törik, ha szakad, így nem 
maradhat, kell valami megoldást találni 
erre.  

Ehhez a témához kapcsolódik a 
császtai harangláb témája. A császtai la-
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kóktól kaptunk egy petíciót, kb. 20 db 
aláírással, melyben kérték, hogy az 5 órai 
harangszó, egy órával később 6 órakor 
csendüljön fel. Beszéltem a plébános 
úrral, másokkal is, arról, hogy mi okból 
szól a harang 5 órakor. A válasz az volt, 
hogy feltehetően a bányászokat hívta 
munkába. Aztán olyan választ is kaptam, 
hogy ez a harang a javíttatás előtt nem 5 
órakor, hanem 6 órakor szólt. Nehéz ezt 
már kideríteni. Talán lehetünk megenge-
dőbbek, nem feltétlenül kell ragaszkodni 
a régi metódushoz. Szóval abban marad-
tunk, hogy át fogjuk állítani a szerkezetet, 
hogy ezt követően ne hajnali 5-kor, ha-
nem 6 órakor szólaljon meg. Remélem a 
császtaiak ezzel elégedettek lesznek, nem 
szeretnék úgy járni, mint a korábban a 
padokkal…… 

Sz. H.: - Kiss György szoborpark ké-
szül reményeink szerint a várudvaron. 
Hogy áll az ügy?  

V. K. : - Igen, a centenáriumi emlék-
évben született a gondolat, hátha lenne 
esélye a megmaradt két, egykoron szé-
kesegyházi apostolszobor torzó megszer-
zésének. Mára sokat haladtunk, folyamat-
ban van a megállapodás, letéti szerződés 
keretében kapjuk a szobrokat, ennek 
pénzügyi részleteit tárgyaljuk, szállítás, 
restaurálás kérdéskörben, mert ezek meg-
finanszírozása nem kevés pénz lesz. A 
testület akkor fog állást foglalni, amikor 
már egyértelműen ismertek lesznek a 
költségek a szobrok átszállításával kap-
csolatosan. A vár tulajdonosától is enge-
délyt kell kérnünk a szobrok elhelyezése 
kapcsán,hiszen ott lenne a legméltóbb 
helye a szobroknak. Én nagyon örülnék, 
ha Kiss György szülőfalujába kerülhetné-
nek ezek az alkotások. Püspök úr és hiva-
tala támogatja ezt a kezdeményezést, 
melynek nagyon örülünk.  

Sz. H.: - Közeledik a fűtési szezon, 
lesz-e támogatás a rászorulóknak? 

V. K. : - Igen, 146 köbméter tűzifára 
kaptunk támogatást, ezt fogjuk odaítélni. 
Hivatalosan ez az én feladatkörömbe 
tartozik, de természetesen nem egyedül 
döntök. A szociális munkacsoport tagjai-
nak a véleményét is kikérem mindig. Az 
önkormányzati területeken folytatott faki-
termelés 3 millió Ft bevételt hozott, ezt a 
strand gépészeti munkálataira fordítjuk 
majd. A terv, hogy jövő évben tudjunk 
üzemelni már. A vállalkozóval egyeztet-
tünk, ígérte, hogy készen lesz a felújítás, 
jövő év első harmadára.  

Sz. H.: - Már sajnos annyira megszok-
tuk a faluház látványát, hogy nem is az 
elsők között kérdeztük, van-e új fejle-
mény? 

V. K. : - Természetesen folyamatosan 
próbálkozunk. Pályázatok eddig nem 

nagyon voltak. Két 
pályázatot nyújtot-
tunk be, melyek 
közül egynél nagyon 
kilógott a lóláb, 
elektronikusan nem 
tudtuk benyújtani, 
csak postai úton, 
hiszen a papírforma 
szerint nem pályáz-
hattunk, de csak 
azért is beadtuk, 
hátha… de be sem 
fogadták az anyagot. 
A másik pályázaton nem nyertünk, ott 30 
millió forintot tudtunk volna pályázni. A 
Kisfaludy pályázat keretében (panzió 
felújítás) két évvel ezelőtt nyújtott 12 
millió forint támogatást, a támogató visz-
szaköveteli rajtunk. Országgyűlési képvi-
selőnk segít, reméljünk mentesülünk a 
visszafizetéstől. Az EFOP pályázat 1,2 
milliós eszközbeszerzését is pótolnunk 
kell, az idei év novemberéig. Bizako-
dunk, várható egy nagyobb, több százmil-
liós pályázat megjelenése.  

Sz. H.: - Újra erősödnek a testvér 
települési kapcsolatok.? 

V. K. : Igen. Meghívást kapott önkor-
mányzatunk testvértelepülésünkre, St. 
Radgundba. Eredetileg nagyobb volume-
nű rendezvényt terveztek, de sajnos le 
kellett mondaniuk a programot a COVID 
helyzet miatt, így "csak" koszorúzásra és 
kisebb ünneplésre kerülhetett sor. Mi is 
vittünk koszorút. Fluck Miklós és Juhász 
Attila képviselő úr képviselték települé-
sünket. Fontos ápolnunk a kapcsolatot 
testvértelepülésünkkel, ezért viszont 
meghívást tolmácsoltunk feléjük jövő 
heti szüreti fesztiválunkra, de sajnos ezt 
sem tudták elfogadni, mert karantén köte-
lezettségük állna fent, a látogatást köve-
tően. Jövőre remélem tudunk majd sze-
mélyesen ismét találkozni! 

Csodálatos élményekben volt részünk 
Nemeskajalon. A Kaskady Hotelben vol-
tunk elszállásolva a Vág folyóhoz tar-
tozó víztározó mellett. Találkoztunk 
Bukovszky László kisebbségi kormány-
biztos úrral is. Farkas Lívia polgármester 
asszony másnap körbe vezetett falujuk-
ban, megnéztük az új fejlesztéseket. Kb. 
4 éve jártam a településen, mely óta óriá-
si lendületet tapasztaltam. Új utcák nyíl-
tak, rengeteg az új családi ház. Az önkor-
mányzat állami támogatásból és bérleti/
hitel konstrukció keretében, új emeletes 
bérlakást épített. Az óvoda, templom 
felújítás alatt áll, uniós és saját forrásból. 
Új polgármesteri hivatal is épült, szintén 
pályázatból és saját költségvetésből. Az 
1500 fős település Pozsonytól autóval 20 
percre fekszik, mely következtében sok 

az új letelepedő. Érdekesség, hogy az 
önkormányzat az utcák egyik oldalán épít 
járdát, a másik oldalon a lakók teszik ezt 
meg, ha szükségesnek érzik, melyhez 
kérhetnek építőanyag támogatást az ön-
kormányzattól. Részt vettünk a faluna-
pon, nagyon jól éreztük magunkat. Falu-
napunkon, augusztusban vendégeskedtek 
nálunk a kajaliak több napon keresztül. 

Sz. H.: -Több felületen is láthattuk, 
hogy újra fejlődött az iskolánk.  

V. K. : - 35 millió forintból került 
felújításra az iskola tetőtere, Magyar Falu 
Programból. A pályázat elkészítését ön-
kormányzatunk kezdte el az iskola veze-
tésével, de a KLIK adta be azt. Közös 
munka volt. Létrejött egy koncertterem és 
egy szolfézs/ének terem. Az eszközök 
még beszerzés alatt vannak. Kívánom, 
hogy a pedagógusok és a gyerekek is 
érezzék jól magukat az új termekben, 
használják egészséggel. 

Más téma, de fontos. A Baranya-Víz 
Zrt. képviselője Hidasi Tibor járt nálunk, 
fontos döntést hoztunk, tervet készítünk a 
régi Újtelepi részre vonatkozóan a vízve-
zeték cseréjére vonatkozóan. Pályázat 
beadását tervezzük január hónapban. A 
pályázat önerős, de az önerőt a víziközmű 
hálózat bérleti díjából tervezzük finanszí-
rozni. Településünkön az egyik legfonto-
sabb feladat az egészséges ivóvíz biztosí-
tása, ennek érdekében mindent meg kell 
tenni. Az elavult berendezéseket le kell 
cserélni, hogy a csőtöréseket el tudjuk 
kerülni.  

Megint más. Az ATV készített ripor-
tot, műsort településünkről a Hazahúzó c. 
sorozatban, főként a turisztikai látniva-
lókra fókuszálva. Készítettek velem is 
interjút, jártak a Lőtéren, a Borházban, a 
Bányász múzeumban és természetesen a 
Várban. Sajnos mindent nem tudtunk 
megmutatni idő hiányában. Limitálták a 
helyszíneket a forgatási idő miatt. De 
sokan látták a kész műsort, sokaknak 
szereztünk örömet ezzel is. 

 

Sz. H.: - Köszönjük az interjút! 
V. K. : - Köszönöm a lehetőséget! 
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 Szászvár harangjai 
„Hívom az élőket, elsiratom a holtakat és megtöröm a villámokat” 

Hazánkban már az Árpád-korban is ön-
töttek harangokat, több öntőműhely előke-
rült a régészeti feltárások során, közülük a 
hajdan Esztergomhoz tartozó elpusztult 
Kovácsi falu temploma, a dömösi prépost-
ság, továbbá a feldebrői és ópusztaszeri 
monostorok lelőhelyei említhetők meg. Az 
anyaghasználat eleinte ingadozott, az érc 
összetétele kevesebb rezet tartalmazott, 
mint később, viszont több volt benne az ón 
és antimon aránya. A 15. század közepére, 
a nándorfehérvári diadal és a III. Calixtus 
pápa által elrendelt Imabulla időszakában 
(1456 jún. 29. „Bulla orationis”) elérte a 
harangöntés a csúcspontját. Állandósult a 
felhasznált érc összetétele, rögzültek azok a 
fizikális jellemzők: méretek, arányok és 
változó falvastagság, amelyek a harang 
előre megtervezett hangjának eléréséhez 
feltétlenül szükségesek voltak. A több rész-
ből álló öntőformák rendszere és díszítmé-
nyek között kiváló minőségű ötvösművek 
lenyomatait is megtaláljuk. A templomok 
mellett csak akkor öntöttek harangot, ami-
kor annak a mérete meghaladott egy bizo-
nyos kritikus tömeget: ez az átmérő alul-
számítva kb. 70-80 cm.-t jelentett.1 

A szászvári plébánia templom nem a 
mai helyén állott, a török hódoltság múltá-
val használhatatlan, romos állapotba került. 
Az 1721-es kánoni vizitáció szerint a teteje 
ekkor már hiányzott és a falai több helyen 
leomlottak, így nem volt alkalmas szentmi-
sék megtartására. Ezért a falu közepén, a 
mai Szentháromság szobor térségében az 
akkori plébániaház mellett egy ideiglenes, 
vályogból készült, szalmatetővel fedett 
„házi kápolnát” építettek. Előtte egy geren-
dára függesztett harang hívta az élőket és 
siratta a holtakat.2 

E templom felszereléséről ugyan a ké-
sőbbi egyházlátogatások (viziták) elég 
részletesen szólnak, viszont a harangokat 
nem említik. A publikált harangszentelési 
jegyzőkönyvekből viszont ismerjük, hogy 
1742 május 18.-án Pécsett készült a szász-
vári templom részére két harang, melyeket 
ott is szenteltek be. Ezután kerültek kiszál-
lításra és elhelyezésre Szászváron az emlí-
tett ideiglenes kis templomnál. A régi ha-
rang sorsáról nincs tudomásunk. 

A mai szászvári plébánia templom 1772
-1779 között épült fel, melyet a Nagybol-
dogasszony tiszteletére szenteltek fel. En-
nek a tágas templomnak még néhány évti-
zedig nem volt kőtornya. Az 1783-as káno-
ni vizitáció a templom hajójához csatlako-
zó fából készült tornyot emleget. Egy 1801
-ből fennmaradt világi összeírás 18×7 öles 
cseréppel fedett templomról ad hírt, amely-
nek kis fatornyában két kisebb harang szol-
gált. Az 1810-es vizitából megtudjuk e 
harangok neveit is: a nagyobbik Szent 

Györgynek, a kisebbik pedig Szent József-
nek volt dedikálva.3 

Az új, immár kőből készült templomto-
rony alapjait 1821 Szent Péter és Pál apos-
tolok ünnepének vigiliáján tették le, a teljes 
munka 1822 októberére fejeződött be, 
amelyhez a község 700 forinttal járult hoz-
zá. Ebbe a toronyba már három harang 
került elhelyezésre. A legújabb és egyben a 
legnagyobb a község kegyes adományából 
292 font súlyban (163,52 kg.) készült el 
Szent Imre tiszteletére. A másik két régeb-
bi harangot feltehetőleg áthelyezték. A 
Szent György harang 150 fontot nyomott 
(84 kg.), amelyet még 1767-ben Winter 
János Mihály öntött Tolnán. Ez egy új ada-
lék, mivel B. Horváth Csilla csupán 1770-
től adatolja e jeles pécsi harangöntőt, aki 
többek között a székesegyház keleti tornyá-
ba is készített harangot. Az 50 font (28 kg.) 
súlyú kisharangot Steinstock József öntöt-
te, pontos idejét ugyan nem tudjuk, de az ő 
működése 1763-85 közé tehető. Több mint 
valószínű, hogy az apja Joseph Ernst 
Steinstock, a „lélekharangok mestere”, aki 
1730-64 között igen sok kisebb méretű 
harangot alkotott. 

A 19. század végén egy kisebb harang 
lett cserélve a szászvári templomban, köze-
lebbről nem ismert ok, vélhetően elhaszná-
lódás folytán. A 49,5cm. átmérőjű 
„utódját” 1895-ben a Rupprecht testvérek 
Pécsett öntötték, a pontos súlyát későbbi 
adatokból tudtuk csak visszakövetkeztetni, 
így ez kb. 70 kg.-ot nyomott. A templom 
első kőtornyát 1892-re újra kellett építeni, 
mivel az alatta levő régi ciszterna besüp-
pedt és a torony így teljesen elhajolt. A régi 
fundamentumot több méter mélyen kiemel-
ték és erős betonalappal pótolták.4 

Az első világháború szele még nem is 
érződött, amikor 1913 decemberére a 
szászvári hívek közadakozásból és a temp-
lom pénztárból új nagy harangot öntettek. 
Ennek a súlya 7 mázsa volt és Boditsi Sán-
dor harangöntő műhelyében készült el Ba-
ján. „A nagy harang tiszta zengésű mély 
hangja messze elhallatszik a regényes 
Mecsekháton”- számol be róla a megyei 
sajtó némi romantikával.  

Szabó Géza plébános a felszentelt nagy 
harang hivatásáról tartott buzdító beszédet 
a Templomtéren nagy számban egybegyűlt 
híveknek, majd pedig a Himnusz és a pápai 
Himnusz hangjaira emelték fel az új nagy-
harangot a toronyba, ahonnan az iskolás 
gyermekek nagy örömére ajándéktárgyak 
hullottak alá. E nagyharang a többi 3 átsze-
relt régebbi társával együtt „a legteljesebb 
összhangban hirdeti Isten dicsőségét”-
zárja ezen esemény leírását a megyei sajtó. 
Amúgy nem véletlen, hogy az új nagyha-
rangunkat „Jézus Szent Szíve” tiszteletére 

dedikálták, mivel egy ilyen imatársulat 
alakult meg 1891-ben Szászváron. Dr. 
Szilvássy Mihály esperes-plébános alapí-
totta, Gadó Sándor káplánja nagyon aktív 
közreműködésével. E társulat tagjainak a 
száma rohamosan nőtt, 1896-ra már elérte a 
750 hívőt.5 

Még a trianoni békediktátum előtt a 
szászvári iskolai színpadon régi szokás 
szerint pásztorjátékokat tartottak a gyere-
kek. A többször megismételt előadások 
kitűzött célja ekkor az volt, hogy az első 
világháborúban rekvirált harangjaink pót-
lásra kerüljenek, tehát a bevételeket erre 
kívánták fordítani. 

„Mint az előző is már, de főleg ez évben 
(1922) teljes komolyságával nyilatkozott 
meg a hívek azon óhaja, hogy a lélekha-
rang mellé legalább egy nagyobb harang 
szerkesztessék be.” -olvassuk a parókia 
történetében. 

A hívek e nemes cél érdekében csele-
kedtek is, például a február 5.-én megren-
dezett katolikus olvasóköri bál teljes bevé-
telét erre ajánlották fel. A püspöki urada-
lom egy darab erdőt adott el, a község pe-
dig a régi tűzoltófecskendőjétől vált meg. 
Ilyen összefogás révén, igen jelentős ösz-
szeg gyűlt össze. Az április 19-20.-án meg-
tartott, sokak által látogatott hitközségi 
közgyűlésen megtörtént egy 650 kg. súlyú 
harang megrendelése Boditsi Sándor bajai 
harangöntő mesternél, aki  a háborúba 
„behívott” elődjét is készítette. Az új nagy-
harangnak már a templombúcsú, vagyis 
Nagyboldogasszony napjára el kellett volna 
készülnie, de az alapanyagok késedelmes 
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 beszerzése miatt ez tolódott. Közben pedig 
„azon óhaj nyilvánult meg, hogy az új 
nagyharang nagy és erős hangú legyen.”. 
Végül csak szeptemberre érkezett meg az 
új harang 830 kg. súlyban, amely így való-
ban „nagy” lett, mégpedig olyannyira, 
hogy lefaragással kellett tágítani a harang-
láb belső részét, hogy beférjen a helyére. A 
115,7 cm. átmérőjű „G” mollhangszínű 
harang „igen tömör, éles és erős búgású.” 

A harang teljes árának kiegyenlítéséhez 
feltehetőleg a méret és a szerelés költségei-
nek a növekedése miatt még volt némi hát-
ralék. Ezt a szászvári földmíves ifjúság 
által többször előadott népszínművek által 
fedezték. Így „50 000 ezer korona jutott a 
szászvári új nagyharangra, mely 830 kg. 
súlyával és gyönyörű érces hangjával leg-
méltóbb hirdetője az ébredő jobb szellem-
nek e vidéken is.”6 

A harangok pótlásának folyamata ezzel 
nem állt meg: az iskolaszéki jegyzőköny-
vek is sokat foglalkoztak vele. Először 
1926 ápr. 18.-án vetődött fel az egyik ülé-
sen a nagyharang mellé beszerzendő két 
kisebb méretű harang kérdése. Ekkor maxi-
málisan 500 kg összsúlyban gondolkodtak 
és árajánlatokat kértek. Tóth János bíró az 
Ecclesia céget ajánlotta, „mint ahonnan 
sok jó hírű harangot szállítottak: ilyenek a 
pécsi székesegyházi harangok.” Az elnöklő 
plébános, Rudolf Mátyás is jelezte, hogy 
több árajánlatot fog majd bekérni. A plébá-
nos a szeptemberi ülésen, hogy lelkesítő 
példát mutasson, ha egy harang lesz 10, ha 
kettő akkor pedig 20 mázsa búzát ajánlott 
fel.  Böröcz József javasolta „tájékozódás 
céljából-összeírni a faluban és a bányán, ki 
mennyi pénzt, vagy gabonát ád?” Az 
Ecclesia Harangöntő R.T. december végére 
ígérte a két új harang leszállítását. Így Ru-
dolf Mátyás plébános megtette a szükséges 
előkészületeket, a harangok szentelését 
engedélyezték a püspökségen, de egyelőre 
meghíusult a cég vállalása. Az amúgy min-
dig higgadt plébános a céget az előleg ma-
guk javára fordításával vádolta, hitegetésük 
mögött pénzügyi spekulációt sejtve. Ebben 
az inflációs időszakban ez lehet, hogy így 
tűnhetett a számára. Az 1927 február végi 
iskolaszéki jegyzőkönyvből már derengett 
a fény az alagút végén: az „Ecclesia” végre 
leszállította a harangokat. Így a szentelési 
és harangfelhúzási ceremónia legapróbb 
részleteit is megbeszélhették. A protokoll 

vendégek meghívásán túlmenően eltervez-
ték azt is, hogy a helyi fúvós zenészek fog-
nak a toronyba felhúzáskor muzsikálni, az 
elhelyezés után pedig süteményeket és 
cukorkákat szórnak majd szét a gyerme-
keknek.7 

A két új harang ára 34632000 korona 
volt. Nagy költséget jelentett az armatúra is 
és a régi harangszerelvények javítási és 
újraalkalmazási munkálatai: a teljes szere-
léssel együtt ez így 40640400 koronát tett 
ki. E tetemes összeghez a bányatársulatot 
és a községi elöljáróságot is felkérték az 
adakozásra, viszont arról nincs adatunk, 
hogy ez milyen mértékben valósult meg.  

„Ezen összeghez magam (t. i. Rudolf 
Mátyás plébános) 6 millióval járultam 
hozzá, a hívekre hárult a fennmaradó ösz-
szeg, amely gyűjtés útján volt beszeden-
dő.”-áll a parókia történetében. 

Szászvár amúgy nagylelkűen adakozott. 
Nemcsak a katolikus hívek, de még az izra-
elita családok is kivétel nélkül, közülük 
Péhner Jenő gyógyszerész egymaga 1 mil-
lió koronát adott. A filiák közül Császta és 
Máza is kivette a részét a gyűjtésből, de a 
plébános megrótta a györeieket, mivel azok 
teljesen elzárkóztak és egy fillért sem adtak 
a szászvári harangokhoz, mondván:„…

hálátlanok a néhai Scitovszky János pécsi 
püspökkel szemben, aki ingyen templommal 
ajándékozta meg őket 1844-ben.” 

Az elkészült harangok közül a nagyob-
bikat, a „Hősök harangját” amely 321 kg.-

ot nyomott Szent Mihály arkangyal képe 
díszítette. A körirata: „Szt. Mihály arkan-
gyal védelmezz minket harczainkban. A 
világháborúban 1914-1918 elesett hőseink 
emlékének. A szászvári plébánia hívei 
1926.” 

A „Családok harangja” 160 kg. súlyú 66 
cm átmérőjű, palástját a Szent család képe 
díszíti a következő körirattal: „Jézus, Má-
ria, József tiszteletére. A szászvári plébánia 
családjai 1926.”8 

A harangok ünnepélyes felszentelése 
1927 március 4.-én, böjt első vasárnapján 
történt meg, amely eseményről pár nap 
múlva a megyei sajtó is hírt adott. Vasár-
nap dr. Sipos István pápai kamarás, teológi-
ai tanár „ezernyi tömeg lelkesedése mellett, 
valóban nagy ünnepi keretek között szentel-
te az új harangokat. A kellemes összhang-
zású négyes harangcsoport G, B, D és G 
moll hangnemben siratja a holtakat, főleg a 
hőseinket és hívja az élőket, főleg a keresz-
tény családokat, amely címekre történt 
felavatásuk is.”- olvassuk a megyei sajtó-
ban. Az ünnepélyre kivonultak a szászvári 
önkéntes tűzoltók, a bányamunkásság és a 
leventék saját zászlóik alatt. Vendégként 
jelen voltak: Förster Jenő gazdasági taná-
csos, Somsich Béla püspöki jószágigazga-
tó, Bukovszky János bányafőmérnök, a 
királyi csendőrség helyi őrscsapata, a 
filiális községek elöljárói és iskolaszékei. 
Az új harangok toronyba történő felhelye-
zése olyan jól sikerült, hogy azok már dél-
ben meg is szólaltak. 

Ezen új harangokkal teljessé vált azok 
„békebeli” száma, tehát ismét 4 harang 
zengett a toronyból, amelyek mind súlyuk-
ban, mind pedig kellemes összhangzásuk-
ban messze fölülmúlták a régieket. Az első 
világháború előtti harangcsoport összsúlya 
12 mázsa körüli volt, az újaké 13 mázsa 81 
kg lett. Ezen utóbbi adatból a régi, még 
1895-ben öntött kisharang súlya is kiszá-
molható, amely így kb. 70 kg. körüli lehet.9 

Sajnos a „Hősök Harangja” nem sokáig 
hirdette hősök emlékét: paradox módon 
egy újabb világégéshez vitték el…A 
„behívóját” ugyan már előbb megkapta, de 
a búcsúra való tekintettel csak másnap, 
1944 augusztus 16.-án szerelték le, és dob-
ták le a toronyból, hogy „imára csendülő 
hangja helyett, halált osztó, bömbölő ágyú 
legyen belőle.”10 
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8. PEL.III.128_szaszvar_historia_vol_II_0019, 0020 és Magyar Katolikus Lexikoni. h. 
9. Ünnepélyes harangszentelés Szászváron In: Dunántúl (17. évf.) 55. sz. 1927 03. 09.-5. p. PEL. III.128_szaszvar_historia_vol_II_0020 
10. Várszegi Alajos: Szászvár (monográfia) Szászvár 1991-80. p. és archív képmelléklet XI. sz. 
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Tanévkezdés a számok tükrében: 
Iskolánkban is megszólalt szeptember 1-jén az új tanév kezdetét 
jelző csengő. A 2021/22-es tanévben 14 osztályban 247 általános 
iskolás tanuló és 54 zeneiskolai növendék kezdte meg tanulmá-
nyait intézményünkben. Közülük 77 tanuló angolt, 166 diák né-
metet tanul. A nevelőtestület 27 pedagógusból áll, közülük új 
nevelők: Gazda Annamária tanítónő és Futó Bettina magyar-
történelem szakos tanár, a zeneiskolában Nagy István Gergely 
szolfézstanár.  
A 16 óráig tartó kötelező iskolában tartózkodás keretében a követ-
kező lehetőségeket kínáljuk tanulóinknak: 

alapfokú zenei oktatás  
napközi  
menza  
középiskolai előkészítő magyar nyelv és irodalomból,  
matematikából 
német és angol szakkör 
kerámia szakkör 
elsősegélynyújtó szakkör 
német táncfoglalkozás 
gyógytestnevelés 
úszás 
tánciskola 
kosárlabda 
egyesületi keretben, költségtérítéssel: kézilabda és futball  

 
A tanév rendje és a hónapokra lebontott programok hamarosan 
olvashatók lesznek iskolánk honlapján: www.szaszsuli.hu 
Hírek innen-onnan: 
Iskolánk 35 millió Ft-ot nyert a Magyar Falu Programban, 
melyből nyáron elkészült a tetőtér beépítésével a régóta vágyott 
koncertterem és az ének-zene – szolfézs szaktanterem. Köszönjük 
Mohai János vállalkozó és dolgozói igényes munkáját. 
Megújult az iskolaudvar: Az önkormányzat és a szülői munka-
közösség segítségével 2 játékkal is gyarapodott iskolánk, melye-
ket az alsós tanulók nagy örömmel használnak.  
Köszönjük Havasi György munkáját, aki előkészítette a játszóház 
és a hinta alapját és felállította azokat. A Szászi Tüzép Kft. az 
anyagok árából adott kedvezménnyel és a szállítási költségek 
elengedésével támogatta iskolánkat, köszönjük a jelentős anyagi 
segítséget. 

Papírgyűjtés: Szeptemberben papírgyűjtést rendezett iskolánk 
diákönkormányzata, melynek segítő tanára Katosné Andrási Ildi-
kó. Köszönjük az AGROSZÁSZ Kft. vezetőinek és Kelemen Zol-
tán sofőrnek, hogy intézményünket támogatva ingyen szállították 
el a pécsi átvevőhelyre az összegyűlt papírt. 
Udvarrendezés: Szeptember 18-án (szombaton) udvarrendezésre 
hívtuk a szülőket, Törő Marianna, Gelányi Attila, Kalányos Sán-
dor, Hild Péter és dr. Rovni István szorgos munkájának köszönhe-

tően elkészült az új épületszárny előtti támfal, sikerült megszüntetni 
a balesetveszélyt. 

Köszönjük a szülők, Menyes Zoltán (gépesített földmunkák) és 
Kőszegi Károly (gumiabroncsok felajánlása és helyszínre szállítása) 
vállalkozó segítségét. 
Kosárlabda mérkő-
zés: Iskolánk a 
Rátgéber Kosárlabda 
Akadémia referencia-
iskolája, ezért 2021. 
szeptember 29-én 
iskolánk tanulói közül 
60 diák ingyenesen 
vehetett részt a pécsi 
Lauber Dezső Sport-
csarnokban a PEAC-
Pécs - Niki Lefkada 
(görög) Európa Kupa 
mérkőzésen. A gyere-
keknek nagy élményt 
jelentett, hogy a hely-
színen szurkolhattak a 
magyar csapatnak, mely 72-64-re legyőzte a görögöket. 
Mi leszek, ha nagy leszek? 
-Pályaorientációs nap - 2021. szeptember 30. 
Intézményünkben e napon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Ipar-
kamara munkatársaia 6. osztályosoknak virtuális üzemlátogatást és 
interaktív pályaorientációs órát, a 7. évfolyamosoknak önismereti 
tréningfoglalkozást tartottak; a 8.-osokkal a pályaorientációs méré-
sen kapott eredményeiket beszélték meg. 
17 órakor pályaválasztási szülői értekezlettel folytatódott a program, 
melyen a 8.-os tanulók, szüleik és a komlói, bonyhádi középfokú 
iskolák képviselői vettek részt.  
Iskolánk ezekkel a programokkal kívánja segíteni a hozzánk járó 
tanulók pályaválasztását. 
Flattach, 2021. szeptember 19-24. – „Láss, beszélj, tanulj!” – 
Német nyelvi tábor Ausztriában 
Iskolánk hagyományait követve minden második tanében nyelvi 
tábort szervezünk nemzetiségi német nyelvet tanuló, felső tagozatos 
diákjaink számára Ausztriában, Karintia tartományban. A 2021-es 
tábor sok szabódás és mérlegelés árán jöhetett csak létre, hiszen a 
Covid negyedik hullámának az árnyékában került megrendezésre, 
amikor még nem lehetett tudni, hogyan szigorít Ausztria, meddig és 
hogyan elegendőek a tesztek a programokhoz. Végül a körülmények 
és a hatályos jogszabályok kedvezőek voltak olyan mértékben, hogy 
az utazás mellett dönthessünk. Köszönjük dr. Brandt Máriának, 
hogy a tábor előtt és után is elvégezte az utazáshoz szükséges anti-
gén-teszteket.  

Hírek a Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából 
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Iskolánk pályázati úton, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től 1,5 
millió forint támogatásban részesült, melyből támogatni tudtuk 31 
tanuló utazási és étkezési költségeit. A táborhoz a pályázatot isko-
lánk igazgató helyettese, majd igazgatója írta meg, és nyerte el 
számunkra.  
A gyerekek számára igazi nyelvi tábort szerveztünk, vagyis annak 
ellenére, hogy zárt magyar iskolai csoportként kellett mozognunk, 
minden pillanatban volt nyelvi feladatuk: délelőttönként csoport-
bontásban anyanyelvi osztrák tanárokkal tanórákon vettek részt, a 
délutáni programokon kértünk kizárólagos német nyelvű vezetést 
tanulóink számára. A napi élményeket, ismereteket esténként 
kvízkérdések formájában ellenőriztük, értékeltük, és visszacsatol-
tunk az elhangzottakra az esti értékelés során is.  
Napi három délutáni programot biztosítottunk diákjainknak, ame-
lyeket igyekeztünk változatosan összeállítani, hogy minden napra 
jusson kultúra, természet, mozgás is. A célunk az volt, hogy a 
gyerekek minél több síkon tapasztalják meg egyszerre a német 
nyelvet és a kultúrát.  
Hétfőn Gmünd városába látogattunk a Porsche múzeumba, aztán a 
főtéren kellett a gyerekeknek interjút készíteni helyi lakosokkal. 
Az utcákról megtekintették a városházat, a várat, és a történelmi 
központot. Ezután BurgSomeregg várába sétáltunk fel, ahol a 
Foltermuseumot láttuk a gyerekekkel, itt a büntetésvégrehajtási 
vallató és kínzómódszerek történetét tekintették meg az ókortól 
napjainkig, a vár tulajdonosa a célból hozta létre ezt a kiállítást, 
hogy érzékenyítse a látogatóakt arra a tényre, hogy sajnálatos 
módon jelenleg is több ország, nagyhatalom alkalmaz különféle 
kínzásokat, és felhívja a látogatók figyelmét arra, hogy ezek etika-
ilag és erkölcsileg helytelenek. A BurgSomereggről gyönyörű 
panoráma nyílt a környező hegyekre, településekre, folyókra. 
Ezután a Feld am SeeAlpenwildpark volt a napi záróprogram, 
ahol ausztriai őshonos élővilágát mutatták be, élő állatokat lehetett 
megtekinteni, és a jámborabb fajokat simogatni is. Egy hatalmas 
múzeumban pedig preparált állatokat láttunk, Ausztria élővilágát 
ismerhettük meg, valamint egy kiállítást Afrika élővilágáról.  
Kedden egész napos program volt, így lehetőségünk volt mesz-
szebbre utazni, BadBleibergben a Terra Mystica bányamúzeum 
egykori ólom és cinkbánya helyén berendezett látványelemekben 
gazdag vezetett kiállításán jártunk. Egy valaha volt bányász veze-
tett minket, a bánya történetét érzékletesen bemutatta, a gyerekek 
megtapasztalhatták a bányászat egykori eszközeit, a vésőtől a 
modern fúróig, a kis bányavasutat, amivel 800 métert utaztunk is. 
A múzeum fő látványossága a színházterem, amely kb. 200 fő 
befogadására alkalmas, és ahol évente 10-15 előadást tartanak.  
A bánya után a Gerlitzen hegycsúcsra (2000m) utaztunk a felvo-
nóhoz, két felvonóra ültünk fel, négyfős kabinok vittek át a hegy 
első ormán, amiről az Osiachersee-t csodálták meg és a felette 
keringő papalanernyőket, majd egy nyitott felvonón folytatódott 
az út fel a csúcsra. Itt tapasztalták igazán meg, hogy fent más a 
klíma, mint lent a tóparton. Hatalmas köd és hideg fogadott ben-
nünket. Itt már nem volt növényzet, sziklák és gyér fű nőtt csak. 
Affenberg volt az utolsó program, Landskronban, ez egy 4 hektá-
ros terület, amely egy 173 tagot számláló makákó-majom populá-
ció otthona. A majmok szabadon jártak a nézők között, szigorú 
szabályok vonatkoztak a vendégekre, amelyet a gyerekek is szigo-
rúan betartottak. Megismerték a makákó család szokásait, társas 
kapcsolataikat, a makákókra vonatkozó aktuális kutatásokat, me-
lyek a majmok kognitív fejlettségét vizsgálták. 
Szerdán a Groppensteinschlucht túrát jártuk végig a gyerekekkel 
iskola után. Ez egy 5 km hosszú kör, amely az első 2,5 km-en 
felfele halad egy patak mederben, néhol terepen, néhol erdőben, 
néhol a sziklafalhoz rögzített hidakon, és fateraszokon, miközben 
elénk tárul a Groppenstein megannyi vízesése, kis vízgyűjtője. A 
gyerekeket is lenyűgözte a látvány. Ezután a gyerekek elfogyasz-
tották az előre csomagolt ebédjüket, és a Goldeck hegycsúcshoz 
vezetett az utunk, ahova szintén felvonóval érkeztünk fel. A hegy, 

az alpesi nyári és téli sportok ismert színhelye, túraútvonalaknak, és 
síelőknek is otthont ad, évszaktól függően. A hegyen töltött idő után 
megálltunk az obervellachi játszótéren és szabadidőparkban. 
Csütörtökön HoheAlpenstrasse Grossglockner volt az első 
úticélunk, ami egy 12 km hosszú útszakasz, ahonnan pazar látvány 
tárult elénk a Grossglockner hegycsúcsra és a gleccserre. Talán a 
legemlékezetesebb program a gyerekek számára a mormota etetés 
volt. Ezt követően elindultunk Heiligenblut híres templomához, 
amely a kis város ékköveként magaslott.  
A nap utolsó és legizgalmasabb mozzanata a záró est volt. A csapa-
tok két feladatot kaptak. Előző este már megoldották az egyiket, a 
csapatnévvel kellett verset írniuk, amelyet németül és magyarul is 
elő kellett adni, mindenhogyan rímelnie kellett. Ezen kívül németül 
kellett a nyelvi tábor egy számukra emlékezetes pillanatát előadni 
német nyelvű szerepjáték formájában. Mindez nagyon jól sikerült, a 
programszervező díjazta a produkciókat, a naponta leadott feladatla-
pokkal együtt. Nagyon megdicsérte a csapatokat. Az anyanyelvi 
kollégáknak is jó véleményük volt a gyerekekről, az utolsó német 
óra után azt a visszajelzést kaptuk, hogy a gyerekek nagyon jól 
kommunikálnak németül, bármit ki tudnak fejezni, amit akarnak.  
Pénteken reggeli után, a MölltalerGletscherhez vezetett az utunk, 
ahol összesen közel 3000 métert emelkedtünk, az első vasúti felvo-
nó egy alagútban haladt körülbelül 20 percen át, aztán ott átszáll-
tunk egy kabinos felvonóra, amely felvitt minket majdnem a tetőig. 
Ott szikrázó napsütés, hideg, és jég és hó fogadott. Nagyon érdekes 
testi tapasztalás volt a gyerekeknek, hogy egy nyárias reggelből 
indulva hirtelen a jég és a hó birodalmában találták magukat. Min-
den magas hegynél megfigyeltük a növényzetet, vagy annak hiá-
nyát, a hegyen található vizeket, és a hőmérsékletet, időjárást is.  
Úgy érezzük, remekül sikerült eltöltenünk ezt a 6 napot Ausztriá-
ban, a gyerekek rengeteg élménnyel gazdagodva tértek haza Szász-
várra. Bízunk benne, hogy nyelvi ismereteik gyarapodtak, hiszen 
sokat számít ez a néhány nap célnyelvi környezetben.  
Szeretnék köszönetünket kifejezni a támogatásokért a Szászvári 
Német Kisebbségi Önkormányzatnak, a Mázai Német Nemzetiségi 
Egyesületnek, Magyaregregy önkormányzatának, a Szülői Munka-
közösségnek, hogy 
hozzájárultak anyagi 
segítségükkel ahhoz, 
hogy a gyerekek prog-
ramjait kiegészíthes-
sük, tartalmasabbá 
tehessük, illetve napi 
szinten plusz gyümöl-
csöt, zöldséget, jutal-
makat vásárolhattunk 
nekik a támogatások-
ból.  
Hálásak vagyunk is-
kolánk igazgatónőjé-
nek, Maglódiné Hor-
váth Ildikónak, hogy 
sikeres pályázatot 
készített táborunkhoz, 
mellyel nagyban hoz-
zájárult a táborban 
résztvevő gyerekek 
költségeinek csökken-
téséhez.  
Bízunk benne, hogy két év múlva újra láthatjuk Karintiát egy lelkes 
diákcsapat kíséretében és újra átélhetjük ezeket a nem mindennapi 
élményeket. 
dr. Ágoston Piroska és Radics Beáta (szervező pedagógusok) 

A híreket összeállította : Maglódiné Horváth Ildikó 
intézményvezető 
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A DIETETIKUS 
„A dietetikus a táplálkozástudomány 

és a dietetika területén szerzett felsőfokú 
végzettséggel rendelkező személy, akit a 
nemzeti kormányzati szervek elismernek. 
A dietetikus a táplálkozástudományt 
egészséges és beteg egyének, valamint 
csoportok élelmezési ellátása, gyógyítása 
és egészségnevelése céljából alkalmaz-
za... A szakemberek a táplálkozástudo-
mány minden szegmensében jelen van-
nak, a prevenció területén, fekvőbeteg 
intézményekben, járóbeteg szakellátás-
ban, szociális szférában, élelmiszeripari 
cégeknél, wellness- és fitnesscentrumok-
ban, gyógyszállodákban, vendéglátásban, 
kutatás területén, oktatásban, és egyre 
többen a magánpraxisban is.” (Magyar 
Dietetikusok Országos Szövetsége) 

A bölcsődében dolgozó dietetikus fel-
adata ennek megfelelően a betegélelme-
zésen és közétkeztetésen túl a táplálko-
zással és életmóddal összefüggő betegsé-
gek megelőzése, vagyis a korszerű, ki-
egyensúlyozott táplálkozás megismerteté-
se és elfogadtatása az intézménybe járó 
gyermekekkel és családtagjaikkal. Étla-
pot tervez, az egészséges étkezés alapel-
veit, tálalási arányokat, összetételt figye-
lembe véve, aminek meg kell felelnie a 
közétkeztetési rendelet előírásainak is. 
Ezenkívül, figyelnie kell a beszerzések 
költséghatékonyságára, valamint meg 
kell kóstolnia minden elkészített ételt, 
mielőtt az fogyasztásra kerülne. Minden 
ételféleségből ételmintát kell eltenni és 
azt 72 órán keresztül tárolni az előírások 
szerint. Figyelnie kell arra is, hogy a ki-
alakult helyzetből adódóan a kis alapterü-
letű bölcsődekonyhában párhuzamosan 
készülhessen a kicsik és a felnőttek ételei. 
Szászváron a dietetikust Koprivanecz 
Magdolnának hívják. 

- Valóban, a 
dietetikusi munka 
egy eléggé szerte-
ágazó tevékeny-
ség, amely akkor 
mondható sikeres-
nek, ha minden 
szempontból 
egészséges és 
megfelelő minősé-
gű étel kerül ki a 
konyhánkból. A 
legfontosabb értékmérő az elégedett fo-
gyasztó. De ez egy hosszú folyamat, az 
étlaptervezéstől, a nyersanyagkiszabáson 
át a nyersanyagok megrendelésén keresz-
tül minden részfeladat közvetve, vagy 
közvetlenül az én felügyeletem és felelős-
ségem alá tartozik. Figyelemmel kísérem 

a költségeket, a beszerzési árakat, de ez 
nem befolyásolhatja a jó minőségű étel-
készítést. Fő szempont még a változatos-
ság is. Kihívásként fogom fel, hogy min-
den tekintetben megfeleljen az étlapon 
megtervezett ételféleség azzal az étellel, 
amit a fogyasztó megeszik. Ráadásul a 
tevékenységem minden alappillérét ren-
deletek határozzák meg, amelyeket szin-
tén szem előtt kell tartanom. 

- Hogyan férnek el a Bölcsőde konyhá-
ján, együtt a faluházas tevékenységgel? 

- Nagyszerű dolog, hogy a bölcsődé-
nek saját konyhája van, hiszen a kicsik-
nek így külön tudunk főzni. Amióta meg-
változott helyzetben dolgozunk, a Falu-
ház tevékenységi helyszínének kiesése 
miatt, a korábban ott készített, felnőttek-
nek szánt ételek is a mi telephelyünkön 
készülnek. A két feladatot külön sze-
mélyzet végzi, egymásra tekintettel, mi-
vel a sütő-főző felület korlátozott, folya-
matos összehangolt munkára van szük-
ség. 

- Meg tudják-e vizsgálni a beszerzett 
alapanyagok, zöldségek, gyümölcsök 
esetleges szennyezettségét? 

- Minden gyümölcsöt, zöldséget alapo-
san megmosunk, de a beltartalmának a 
vizsgálatára nincs laborunk. Mindenből 
teszünk el mintát. Ha népegészségügyi 
ellenőrzés van az intézményben, akkor 
ezeket az ételmintákat beszállítják a Kor-
mányhivatal laboratóriumába, ahol min-
den lehetséges vizsgálatot el tudnak vé-
gezni az összetételre vonatkozóan. 

- Vannak-e visszajelzések a fogyasz-
tóktól, és ez hatással van-e a munkájuk-
ra? 

- Több helyről is érkeznek visszajelzé-
sek az ételekkel kapcsolatban. Természe-
tesen a legjobb visszajelzés az elégedett 
fogyasztó, a kisgyermekek maszatos-
mosolygós arca. Az ízlések különböznek, 
így vannak olyan ételek, amiket kevésbé 
kedvelnek a gyerekek, ezért kevesebbet is 
fogyasztanak el belőle. Bölcsődéseink 
például nem szívesen eszik meg a ká-
posztaféléket, legyen az bármilyen for-
mában is elkészítve. A visszajelzés min-
den korcsoport étkeztetéséről megvaló-
sul. A Bóbita Bölcsődében a kisgyermek-
nevelők és a dajka közvetíti felém, a 
Hársvirág Óvodából az óvodavezető és 
helyettese által kapok információkat. A 
„külsős”, vidéki iskolák és óvodák elége-
dettségéről pedig az egyházaskozári óvo-
datitkár által jelzett szülői véleményekből 
tudok tájékozódni. 

 - Köszönjük az interjút! 
  Szokoly Károly 

 

Anyakönyvi hírek 
 

2020. 03. 01-től  
 2021. 08. 31-ig 

 

Születés 
 

Csoma Benett 
Illin Kinga 
Törő Zoé 

Nagy Emília 
Palkó Zselyke 
Pongrácz Mia 

Sznopek Félix Attila 
Hajas Zoé 

Hoffer Márton 
Jakus Vivien 

Elhalálozás 

Siska Tibor 
Lakatos György 

Tóth László 
Varga Zoltánné 
Pecze György 

Lép Gyula 
Forrai Antalné 

Szunyog László 
Hille Hans Dieter 

Jakab Ferenc 

Házasság kötés 
Kozság Kinga + Fogel János 

Fucsik Zsuzsanna + Pozsgai Attila 
Rózsavölgyi Nikolett +  

Sipos János Dávid 
Béczi Ildikó + Kalmár Gábor 

Kerekes Edina + Szabó Róbert 
Buti Zsuzsanna Ilona +  

László Mátyás 

Határozat  
(kivonat) 

 

Szászvár Nagyközség Német Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a 2021-2022. tanévre 
10.000 Ft/fő egyszeri beiskolázási tá-
mogatást nyújt a nemzetiségi német 
tantervű osztályba beiratkozott, 5 fő 
szászvári és 1 fő tófűi lakos, első osztá-
lyos diákok számára. Ez a támogatás 
összesen 60.000 Ft. 
 

Teleki Tiborné Wáger Marianna 
 elnök 
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A Szászvárért Díj annak ado-
mányozható, aki a helyi kö-
zösség szolgálatának érdeké-
ben dolgozott, aki a település 
fejlődése, a közintézmények 
fenntartása, fejlesztése és kö-
zösségi feladatok ellátása ér-
dekében kiemelkedő munkát 
végzett. Szászvár Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő 
testülete ezt a díjat ez évben 

Katos Sándor iskolaigazgató úrnak ítélte oda.  
Ő is elballagott az idei évi, iskolai ballagáson. Idén február-

ban töltötte be 65. életévét, így szeptembertől nyugdíjba vonul. 
Tősgyökeres szászvári, mindig is a településünkön élt. Ide járt 
óvodába és általános iskolába is. A bólyi mezőgazdasági szakkö-
zépiskolában tanult, ahol lovagolt és néptáncolt – ez utóbbit a 
főiskolán is folytatta. Érdekes adalék, hogy a középiskola és a 
főiskola között egy évet kihagyott és a helyi KTSZ-ben dolgo-
zott lakatosként.  

A Kaposvári Tanítóképző Főiskolán népművelő és testneve-
lés szakon végzett. A középiskolában a Tudományos Diákkör 
tagja volt, az országos konferencián ezüst oklevél díjazásban 
részesült. 

Az iskola elvégzése után, 1978-ban a Bonyhádi II. sz. Általá-
nos Iskolában napközis tanár lett. 1981-ben került iskolánkba 
tanítóként és osztályfőnökként, az akkori igazgató, Pál Lajos 
hívta haza. Diplomát 1987-ben a Pécsi Tanárképző Főiskolán 
szerezte meg, technika szakos tanárként. 1991-ben Miniszteri 
Dicséret kitüntetésben részesült. 

1992-ben lett igazgató, 29 éven keresztül látta el az intéz-
ményvezetői teendőket.  

2001-ben másoddiplomát szerzett, elvégezte a Budapesti Mű-
szaki Egyetem közoktatási vezető képzését. 

A közel 3 évtizedes munkássága alatt iskolánk fejlődött, szé-
pült, gyarapodott; 
− 1994-ben került elindításra a zeneiskola 
− Két évvel később megszűnt településünkön a Művelődési 

Ház, és ezt követően a közművelődési feladatok ellátását az 
iskola kapta meg.  

− Az oktatási - nevelési intézmények átszervezése miatt 2004-
ben tagiskolaként csatlakozott a magyaregregyi, majd 2005-
ben a szalatnaki iskola is, és ebben az évben önálló intéz-
ményegység lett a Hársvirág Óvoda.  

− 2007 szeptemberétől megszűnt a mázai általános iskola, jog-
utódja iskolánk lett. 

− 2014-ben az Innovatív iskolák pályázaton 60 millió Ft-ot 
nyertünk az iskola fejlesztésére, eszközbeszerzésre, rendez-
vényekre és pedagógus továbbképzésekre. 

− 2015-ben az iskola a Dél-Dunántúli Operatív Program Okta-
tási intézmények fejlesztése elnevezésű pályázaton 214 mil-
lió Ft-t támogatásban részesült, melyből új tornaszoba épült, 
a tornaterem megújult, az iskola fűtésrendszere korszerűbb 
lett, a nyílászárók újak lettek, valamint az iskolaépület szige-
telése is megtörtént.  

− 2020-ban a Magyar Falu Programon keresztül 35 millió fo-
rintot nyert oktatási intézményünk, melyből a tetőtérben kon-
cert- és szolfézsterem kerül kialakításra. A támogatásból a 
termek teljes bútorzata is beszerzésre kerül: tábla, projektor, 
csoportmunkára alkalmas asztalok, székek, szekrények. A 
beruházás jelenleg is zajlik, a tervezett befejezés augusztus 
vége.  

Katos Sándor aktívan részt vett a felsorolt pályázatok megírásá-
ban, megvalósításában és a pályázati elszámolásokban is. Nem-
csak a gyerekekkel, kollégáival ápolt jó viszonyt, hanem települési 
önkormányzatunkkal is, mindig segítette és támogatta az önkor-
mányzatot. 

Nemcsak intézményvezető volt, hanem megmaradt vérbeli pe-
dagógusnak is. A diákokkal mindig megtalálta a közös hangot. A 
gyerekek szeretik közvetlenségéért, humoráért. Az iskolából elbal-
lagók még ma is szívesen találkoznak, beszélgetnek vele: gyakran 
elevenítenek fel közösen kedves, régi balatoni tábori történeteket. 

Éveken át volt a Szászvári Sportegyesület vezetőségi tagja; 
rendszeresen ping-pongozott, néha még ma is ütőt ragad. Úttörő-
csapat vezető is volt, a gyerekeket éveken át táboroztatta a balato-
ni, vagy az orfűi táborban, szám szerint 51 táborban vett részt. 
Rendszeresen készítette fel a gyerekeket a megyei katasztrófavé-
delmi versenyre, ahol több alkalommal első és második helyezést 
ért el a szászvári csapat. A tavaly alakult új egyesület a 
Mecsekháti Utánpótlásnevelő Sportegyesület is számít igazgató úr 
munkásságára, a felügyelő bizottságba is beválasztották.  

Sanyi családapa, és ma már három kisgyermek nagypapája is.  
Katos Sándor igazgató úr több mint negyven évi nevelő-oktató 

munkájáért - a nyugdíjba vonulása alkalmából -felterjesztésre ke-
rült az Emberi Erőforrások minisztere által adományozható Peda-
gógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésre, melyet decemberben 
vehet majd át. 

Igazgató Úr! Gratulálok a közel 3 évtizedes intézményvezetői 
munkádhoz. A nyugdíjas évekre jó pihenést, tartalmas időtöltést, 
jó egészséget kívánok! Önkormányzatunk nevében adom át a 
Szászvár Nagyközségért – A köz szolgálatáért” díjat egy dísz-
oklevél formájában. Fogadd szeretettel!    

Vidák Krisztina 
 polgármester 

Katos Sándor Szászvár Nagyközségért – A köz szolgálatáért” díj kitüntetettje 
(elhangzott Katos Sándor köszöntésén) 

Felhívás! 
 

Tisztelt Szászváriak! Sportszeretők, volt focisták, aktív 
sportolók, atléták, és minden sportág képviselői, akik valami-
lyen módon kapcsolód(t)nak a Szászvári Sportegyesülethez! 

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy az első Szászvári 
Futball Egylet 100 éve alakult meg. Ennek figyelembe vételé-
vel elhatároztuk, hogy Centenáriumi Emlékévet hirdetünk 
meg, amely több eseményből fog állni. Szeretnénk, ha minél 
többen dolgoznánk együtt ennek megvalósításán. Ezért ké-
rünk minden sportot szeretőt, hogy segítsen abban, hogy meg-
találjuk a régi korok még élő tanúit, régi focistákat, sportkör 
tagokat.  

Másrészt kérünk mindenkit, hogy jöjjön, találjuk ki együtt, 
miről is szóljon az emlékév. Legyen teremtorna kicsiknek, 
nagyoknak? Legyen öregfiúk meccs, hívjunk meg neves volt 
szászvári focistákat? Hívjunk meg szomszéd várakból ellen-
feleket? Legyen tömegsport rendezvény? Legyen kiállítás a 
Klubházban? Mi legyen? Tervezzük meg együtt! 

Jelentkezzetek a Közösségi Házban, állítsatok meg az ut-
cán, beszéljünk róla! Legyen ez mindannyiunk ünnepi emlék-
éve, mert nem sok település mondhatja el magáról, hogy száz 
éves a sport klubja. 

  Szent István Közösségi Ház 
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Mozgalmas időszakot tud maga mögött 
a csapat, és még messze nincs vége az 
évnek. Jól indult az ősz, elkészült az új 
logónk. A beérkező tervek közül a ház – 
korona – jogar kompozíció lett a befutó. 

Sikertörténet a Hársfa utcai, kamaszok-
nak készült új színtér is. Régi hiányossá-
gát pótolta a település egy olyan tér kiala-
kításával, ahol a fiatalok találkozhatnak, 
egymás közt lehetnek. Lehetőségük van 
lengőtekézni, nyársalni, függő fotelekben 
lógatni a lábukat. Külön öröm számunk-
ra, hogy csapatépítők, családok is felfe-
dezték maguknak a piknikezésre is kivá-
lóan alkalmas helyet. Itt szeretnék min-
denkit kérni, hogy óvjuk, vigyázzuk az 
ott elhelyezett, épített dolgokat! Annál is 
inkább, mert ez a hely településünk egyik 
legszebb, közös összefogásból épített 
tere! 

Túl vagyunk a szüreti 
fesztiválunkon is. A 
szervezésben Polgár-
mester asszony és Se-
bestyén Mónika is részt 
vett. A közös munka 
gyümölcse egy olyan 
rendezvény, ahol a ha-
gyományokat megtart-
va új elemeket is meg 
tudtunk mutatni. A 
szászvári boros gazdák 
örömmel fogadták és 
támogattak a változta-
tásokat. Ezúton szeret-
nénk külön is köszönetet mondani Hang 
Beának, aki már évek óta írja a jobbnál 
jobb kisbíró köszöntőket, a gyerekeknek 
és az őket felkészítő pedagógusoknak. A 
fúvószenekar karnagya Codreanu Mircia 
tanár úr volt. Az általános iskolások tán-
cát Agócsiné Császár Éva és Katosné 
Andrási Ildikó, az ovisok táncát Jung 
Márta és Szőke Zsuzsanna óvodapedagó-
gus tanította be. Köszönet illeti Pomázi 
Attila tanár urat is, aki a felvonulás alatt 
szolgáltatta a vidám talpalávalót. 

 KÖSZÖNJÜK! 
Izgalommal várjuk az Idősek napi ünne-

pet. Az idén is neves művészek látogat-
nak el hozzánk, a Pécsi Nemzeti Színház 
kiválóságai. Götz Attila és Stubendek 
Katalin. 

Vár ránk még egy Halloween party, 
mely a gyerekekkel indul délután, és a 
felnőttekkel zárul egy Pepe retro diszkó-
val. Itt is lesz változás, de az hadd legyen 
meglepetés. 

Az idei rendezvényeket a Mikulásváró 
és az Adventi Vásár zárja. 

Természetesen mindezek mellett a Kö-
zösségi Ház élete a mindennapi mederben 
zajlik. Folytatódnak a táncpróbák, az 
Ügyeskék továbbra is ügyeskednek. A 
nyelvtanfolyam sem ért még véget. A 
házban gyűlések, szülinapok törik meg a 
délutáni csendet. Nyitvatartási időben 
továbbra is várjuk a hozzánk betérőket, 
akik fénymásoltatni, nyomtatni, szken-
neltetni szeretnének. Hivatalos ügyekben 
is segítünk, ha tudunk. 

Szívügyünk a hagyományőrzés és annak 
átadása a fiatalabb generációnak. Ünnep-
kor alkalomhoz illő dekorációval lepjük 
meg a település lakóit. 

Napjainkban népszerűek a szabaduló 
szobák. Építsük meg sajátunkat közösen! 
Akinek ötlete van, vagy szeretne részt 
venni, csatlakozzon hozzánk, legyen a 
csapat tagja! Tematikája a bánya. 

Mert mi Önökért, Értetek dolgozunk! 
 

Hírek a Közösségi Házból… 

Szabkés 2010 Kft, XYCM Kft, Békés Lajos Jakab, Szászi 
Szuri Bt., Agroszász Kft, Mattenheim Richárd, Bányászok 
Szakszervezetének Bizalmi Testülete, Rippert Jánosné, Szé-
les Jánosné, Vidák Gabonatechnika Kft, Kelet Mecsek Egye-
sület, Bognár Rudolf és cége, Szokoly Károly, Garai Mária, 
Patton Gábor, Ébert Gábor, Szászvári Önkormányzat, Benkő 
Katika, Lövész Egylet, Újvári Gyula, Takács Rita, dr. Andrá-
si Friderika, Szászvári Német Nemzetiségi Egyesület, Lippa-
iné Szalai Katika, Reiser Bt., Maurszkiné Varga Zsuzsanna, 
Szászvári Nyugdíjas Bányász Egyesület, Brandtné Fink Jú-
lia, Szentháromság Gyógyszertár Bt., Gelner János, Siska 
Tiborné, Bérces Pál, Kasler András, Pap Zoltán, Pap István-
né, Erdélyi Kör Szászvár, Simon István és családja, Jung 
Józsefné, Ágoston Istvánné, Lakos Józsefné, Kelemen Lajos, 
Horváth Géza, Jáger Dezső, Hosszú Lajosné, Dittrich József. 
(2021.09.01-ig.) 

Tisztelettel köszönjük! Jó szerencsét! 

Támogatók akik adományából jött létre a Bányász Emlékhely 
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Zárva tart a Horgásztó 
 

Aki autóval halad Dombóvár felé, elsuhan a szászvári horgásztó mellett, 
nyár óta azt láthatja, hogy a mindig hívogatóan nyitott nagykapu zárva van. 
Furcsa látvány. A horgászokon kívül sokan márcsak a szép látvány, a rende-
zett tókörnyék miatt is szívesen sétálgattak a parton, mindig sok autó állt a 
parkolóban, most pedig üresek a helyek. 

- Igen, sajnos intézkednünk kellett - mondja Szilágyi Ferenc, a Horgász 
Egyesület elnöke. - Augusztus elejére olyan mértékű vízszint csökkenés kö-
vetkezett be, hogy a halak megakasztása után már szinte iszapon kellett ki-
húzni a partra a fogást, széttépve az állatot. Összességében 70 cm víz hiány-
zik a tóból. Hiába voltak azóta kisebb esők, ez még nagyon kevés. A hozzá-
folyások szárazak, nem érkezik utánpótlás.  

A vízhiány miatti nyilvánvaló veszélyen túl az oxigénhiány is gondokat 
okoz. Napsütés hatására az algák oxigént termelnek, sötétben viszont fo-
gyasztókká válnak. Ezért hajnaltájt a legalacsonyabb az oxigén szint. Besze-
reztünk öt vízforgatót, amikkel hajnali háromtól délelőttig dúsítjuk a vizet.  

- Történt e halpusztulás?  
- Nem. Sikerült megóvnunk a halainkat. Ez nagy érték, vigyázunk rájuk. A 

bevételkiesésünk tetemes, de ez van, nem tudunk mit tenni. Bízunk az őszi 
esőkben, amint lehet, megengedjük a horgászást.  

− Köszönjük a tájékoztatást. 
Sz.K. 

SPORTNAP 
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Szászvár rejtett kincsei VII.  
Éjjeli lepkék 

 
A legtöbben abban a tévhitben élnek, 
hogy az éjjel repülő lepkék mind moly-
lepkék. 
Ez bizony távolról sem igaz! Ezernyi 
araszolólepke, bagolylepke, kvadrifid 
bagolylepke, púposszövő, szender, szö-
vőlepke, pamacsos-bagolylepke, pihés-
szövő, sarlósszövő, pávaszemes szövő és 
társaik színesítik az éjszakai életet. 
Rendkívül változatosak mind színben, 
mind mintában, méretben, repülési idő-
ben, szokásaikban egyaránt. Több, kife-
jezetten ritka és védett fajt is sikerült már 
dokumentálnom Szászvár területén. Az 
alábbiakban pár érdekes szépség: 
 

 
 

 
 

Szászvár rejtett kincsei VIII.  
Szitakötők 

Mikor még Pécsett laktunk, gyakorta 
jártunk át Dombóvárra a Bontovai tóhoz. 
Egy alkalommal végre megpillantottam a 
hőn áhított kisasszony-szitakötőt 
(Calopteryx virgo, védett), de egy pilla-
nat alatt tova is illant. Többször is vissza-
mentem keresni sikertelenül… Miután 
idejöttünk Szászvárra, egy alkalommal 
az iskola udvarából igyekeztem kifelé. 
És ott ült egy bokor kilógó ágán egy gyö-
nyörűséges hím kisasszony-szitakötő. 
Elmosolyodtam és tudtam, szitakötők 
terén bizony jó helyre költöztünk. 
A szitakötőkre (Odonata) jellemző a 

nagy, összetett szem, a két pár erős, átlát-
szó – egyes fajok esetében színes – 
szárny és az elnyújtott, hosszúkás potroh. 
Lárvakorukban édesvízben fejlődő raga-
dozók. Fajonként rendkívül különböző 
ideig fejlődik és ezt jelentősen befolyá-
solják a külső körülmények. A kisszita-
kötők (Zygoptera alrend) lárvái többnyire 
egy évig fejlődnek, de egyes fajaik már 
nyáron további nemzedéket hozhatnak 
létre, más fajok két év alatt fejlődnek ki. 
Az egyenlőtlen szárnyú (nagy) szitakötők 
(Anisoptera alrend) fejlődése 2 hónaptól 
4 évig tarthat. A leendő szitakötő átválto-
zás közben nem tud kitérni a támadások 
elől, ezért is olyan fontos a hely és idő 
helyes megválasztása. A legkedvezőbb 
időszak az éjszaka és a kora hajnal, ami-
kor a legkevesebb ragadozó (pl. mada-
rak) aktív. A frissen kelt szitakötő gyak-
ran gabalyodik nádi és más vízparti pók-
fajok hálójába, noha ez a kifejlett példá-
nyokkal szinte sosem esik meg. A parttól 
távolabb merészkedő példányokat nem 
egyszer hangyák pusztítják el átváltozás 
közben. A frissen kelt szitakötőkre elő-
szeretettel vadásznak a békák is. Az át-
változásra a legkedvezőbbek a szélcsen-
des, enyhe, párás hajnalok, amiket verő-
fényes nappal követ. A ma élő szitakötők 
testhossza 17–150 mm; nagy többségüké 
28–85 mm közötti. A két pár hártyás 
szárny közel egyforma méretű, sűrűn 
erezett, pikkelytelen, részben finom sző-
rös; nyugalmi helyzetben oldalt kiter-
jesztve vagy a hátukon összecsapva he-
lyezkedik el. Szinte kizárólag látásukra 
hagyatkoznak: összetett szemeik feltűnő 
nagyok és emellett fejtetőjükön három-
szög alakban még pontszemeik is van-
nak. Ágvégekről, magasabb tárgyakról 
figyelik környezetük mozgásait; fajtársai-
kat egyes fajok 8 m-ről is felismerik. 
Fejüket szabadon mozgatják, állkapcsaik 
erősek, fűrészesek. Apró, sörteszerű 
csápjaik a fejüknél rövidebbek. Hatalmas 
mellkasukban 32 szárnyizom búvik meg; 
a szitakötők a legjobban repülő rovarok. 
Fejlett izomzatuk kitartó és gyors repü-
lést tesz lehetővé. Vékony lábaik megle-
hetősen előre tolódtak, mivel toruk oldal-
szelvényei rézsút állnak. Ez megnehezíti 
a járást, de megkönnyíti 
a zsákmány megragadását, fogva tartását 
és szájhoz emelését. Ugyancsak a zsák-
mány megragadására szolgálnak a láb 
tüskéi. Főként szúnyogokat, legyeket és 
levéltetveket 
esznek. A hazánkban jelen lévő összesen 
64 fajból 22 védett. 

Szászvár rejtett kincsei  
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Szászvár rejtett kincsei IX. -  
Kisemlősök 

 
Talán az aranyos kis szőrgombolyagok 
közelebb állnak a legtöbb ember szívé-
hez, mint a rovarok vagy hüllők, mégis 
kevesen tudnak róla, hogy hazánkban 57 
emlősfaj védett. 
 

Mókus 
A valódi rágcsálók hazánkban számos 
fajjal képviseltetik magukat. Közismert 
és közkedvelt állat a mókus (Sciurus 
vulgaris), melynek vörhenyes és szürke 
színű példányait egyaránt megfigyelhet-
jük. A közhittel ellentétben nem alszik 
téli álmot, erről a havon látható jellegze-
tes nyomai is tanúskodnak. Ősszel fa-
odúkban és más alkalmas helyen raktára-
kat készít, ahová élelmiszert gyűjt. Ezek 
egy részéről azonban megfeledkezik, 
illetve madarak, szajkók, cinegék vagy 
csuszkák fosztják ki azokat. A mókus 
főként növényi táplálékot fogyaszt, mak-
kot, magokat, gyümölcsöket, bogyókat, 
gombákat keresgél, de alkalmilag ki-
fosztja a madárfészkeket, és egy-egy 
bogarat vagy csigát is megrágcsál. A 
mókus dísze, a jellegzetesen bozontos 
farok fontos szerepet kap az állat életé-
ben. Amikor vékony ágakon szalad, 
egyensúlyoz vele, a nagyobb ugrások 
közben a farok ejtőernyőként működik, 
az esést fékezi, hideg téli éjszakákon 
pedig takarózik vele. Amikor januárban 
megkezdődik a párzási időszak, a meg-
lengetett mókusfarok messzire látszik a 
lomb nélkül álló fák között, és az ivarok 
egymásra találását segíti. A nőstények 
évente kétszer ellenek, először gyakran 
már márciusban. A fák ágai között készí-
tik el gömb alakú gallyfészküket, amit 
belülről finom hánccsal bélelnek ki. 
 

Denevér 
A denevérek bőrszárnyú emlősállatok. 
Az éjszaka vadászgató denevérek a nap-
pal repülő fecskéket, sarlósfecskéket és 
gyurgyalogokat helyettesítik. 
A hazai denevérfajok kizárólag rovarok-
kal táplálkoznak, ezeket elsősorban repü-
lés közben zsákmányolják. Megfigyelé-
sek szerint egyes fajok, például a 
horgasszőrű denevér (Myotis Nattereri) 
képesek arra is, hogy a rovarokat a fale-
velekről leemeljék. Egyébként a kisebb 
fajok főként szúnyogokat és apró éjjeli 
lepkéket zsákmányolnak, a nagyobbak 
inkább testesebb lepkékre, bogarakra 
vadásznak. 
A denevérek, hasonlóan a cinegékhez és 
más apró énekesmadarakhoz, nagyon sok 

táplálékot képesek elfogyasztani. Vizsgá-
latok szerint a közönséges denevér 
(Myotis myotis) mintegy 800 példányos 
kolóniája egy rovarkártevő fellépése ide-
jén naponta legalább 55 000 példányt 
pusztít el. A denevérek párzási ideje az 
őszi hónapokra esik, de a nőstény pete-
sejtje csak a téli álom befejeztével, ta-
vasszal érik meg, és az ősszel bekerült 
hím ivarsejtek csak ekkor tudják megter-
mékenyíteni. Fajoktól függően a nősté-
nyek másfél vagy két hónapi terhesség 
után többnyire egy, legfeljebb két köly-
köt ellenek. 
 

Sün 
A közkedvelt tüskés állat egyáltalán nem 
kerüli az ember közelségét. Rendszere-
sen felbukkan a kertekben, ahol nemegy-
szer annyira megszelídül, hogy hívásra 
előjön, és mohón fogyasztja a számára 
tálalt csemegéket. Mint szürkületi és 
éjszakai állat, főként napnyugta után 
mozog. 
A sün tápláléka rovarokból, földigilisz-
tákból, csigákból áll, de megfogja a fiatal 
pockokat, egereket, kifosztja a földön 
talált madárfészket, alkalmilag békát, 
gyíkot és kígyót is eszik. 
A hímek csak a párosodás idején keresik 
a nőstényeket, igaz, akkor gyakran órá-
kon át követik őket. 
A szaporodási időszak áprilistól augusz-
tusig tart, a nőstény 5-6 heti vemhesség 
után mohával és száraz levelekkel bélelt 
vackában többnyire 5–7 kölyköt ellik. 
Egyedül neveli őket, a hímet, ha közeled-
ni próbál, elkergeti a fészektől. A kicsi-
nyek 18-20 napig szopnak, szemeik 14-
18 napos korukban nyílnak, és nem sok-
kal később elhagyják a vackot. Egy ideig 
anyjukkal járnak, önállóságukat körülbe-
lül 45 naposan érik el, és a rákövetkező 
évben ivarérettek. A szabadban a sün 
8–10 évig élhet. 
 

Szászvár rejtett 
 kincseinek védelme 

 

Aki figyelemmel kísérte az előző lap-
számokban lévő írásokat, most már tudja 
micsoda kincsekkel vagyunk körülvéve 
itt Szászváron. 
Többszáz ritka és védett rovar, madár, 
emlős, hüllő, kétéltű és még az itt élő 
növényfaunáról nem is esett szó. 
Talán nem is kell említenem mekkora 
értékeket képviselnek a műemlékek, 
szobrok, parkok, a patak, az erdősségek... 
ezek nélkül mind mi, mind a környeze-
tünk kevesebb, szegényebb lenne. 
Ugyanakkor nem mehetek el szó nélkül a 
legfontosabb kincseink mellett; az itt élő 

emberek mellett. 
Gyermekeink, unokáink, időseink, mind-
annyiunk védelmében ugyanolyan fontos 
szerepet tölt be a természetvédelem írott- 
és íratlan szabályainak betartása. 
De mikre is gondolok: 
• nem tüzelünk műanyagot, gumit, ház-
tartási hulladékokat, így védjük a levegő 
tisztaságát 
• a szemetet a kukákba helyezzük nem a 
patakba, árkokba, hiszen az üres palack, 
doboz sem nehezebb, mint megtöltve 
odáig elvinni 
• az üzemanyagkúton mossuk járművein-
ket, nem a patakba öntjük a szennyező 
anyagokat, mert a talaj-, talajvíz védelme 
egészséges élelmiszereink végett is ki-
emelten fontos 
• ahol nem muszáj, nem használunk fe-
lesleges vegyszereket, mérgeket (ránk, 
emberekre is igen káros hatással vannak, 
a fejlődésben lévő gyermekekre ez hatvá-
nyozottan igaz, nem mellesleg a hasznos 
állatokat erősen tizedeljük velük, melyek 
természetes ellenségeik lennének a kárte-
vőknek) 
• háziállatainkat a törvényeknek megfele-
lően oltatjuk, féregteleníttetjük és saját 
területünkön belül tartjuk (a személyi-, 
közlekedési balesetet okozó kutyákért, 
vagy természetvédelmi károkat, gyer-
mekbetegségeket okozó macskákért a 
gazdájuk tartozik anyagi felelősségválla-
lással!) 
• kerüljük a felesleges zajszennyezést, 
hogy a környezetünkben élő idősek, 
gyermekek, 
betegek megfelelő minőségűen tudjanak 
pihenni, az állatok ne pusztuljanak a ki-
váltott stresszhormonok hatására 
• tájékozódunk és betartjuk az aktuálisan 
hatályos jogszabályokat, ugyanis 
„IGNORANTIA IURIS NON EXCUSAT 
- 
A törvény nem tudása nem mentesít a 
jogkövetkezmények alól!” 
Magyarországon a vadon élő állatok 
védelmét az 1996. évi LIII. törvény sza-
bályozza, 
eszerint: Tilos a védett állatfajok egye-
dének zavarása, károsítása, kínzása, 
elpusztítása, 
szaporodásának és más élettevékeny-
ségének veszélyeztetése, lakó-, élő-, 
táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvó-
helyeinek lerombolása, károsítása. 
A védett állatfajok listáját a 13/2001. 
(V. 9.) Környezetvédelmi Minisztériumi 
rendelet 3. melléklete tartalmazza. 
 

Kucska Zsoltné  
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Az idei nyár legnagyobb rendezvénye a Várak Színháza 
Fesztivál és az azt követő Falunap volt, melyet az augusztusi 
hosszúhétvégén, 20-22-én ünnepeltünk a Szászvári Várkas-
télyban. Országos hírű zenészek, neves színészek szórakoztat-
ták a közönséget, és megtiszteltek látogatásukkal - többek kö-
zött - a Habsburg hercegnők: Ildikó és Zsófia is. 

20-án délelőtt Vajda Virág és Pap Előd zenei közreműködé-
sével nyitottuk a Habsburg Ottó vándorkiállítást, és ezzel a 
három napos rendezvényt. A megnyitón Habsburg Ildikó me-
sélt nagyapjáról és a tőle kapott útmutatásról, majd dr. Varga 
Szabolcs történész mutatta be a Habsburgok munkásságát, 
örökségét. 

Jó hangulatú, kötetlen beszélgetéssel folytatódott a program, 
ahol kicsit jobban megismerhettük a hercegnők és családjuk 
mindennapjait. Meséltek otthonukról, tanulmányaikról, a csa-
lád többi tagjáról. A két tüneményes hölgy készséggel vála-
szolt kérdéseinkre és őszinte érdeklődéssel hallgatott bennün-
ket. Ezután vendégeink részt vettek a Kenyérszentelő Szentmi-
sén, majd elköszöntek tőlünk, délután már Esztergomban vár-
ták őket. 

Aznap már kora délután nagy volt a sürgés-forgás az udvar-
ban. A Zenthe Ferenc Színház technikusai az esti előadás dísz-
leteit építették, a Szászvári Nőegylet tagjai pedig az ételeket 
készítették elő estére. A Szent Péter esernyője című előadás 
kezdete előtt gyorsan elfogytak az ülőhelyek, több száz néző 
töltötte meg a nézőteret. Nyolc órakor gördült fel a képzeletbe-
li függöny, majd feledhetetlen két órában csodálhattuk a kiváló 
rendezést és kitűnő színészi játékot. Orosz Dániel, a társulat 
vezetője örömmel mesélte, hogy ez az első bemutatójuk Bara-
nyában, vagyis mi adtunk otthont a megyei színház premier-
nek. 

Másnap délután a Pécsi Filharmonikusok kamarakoncertjé-
vel nyitottuk meg a nap eseményeit. Hat órakor Fazekas Lázár 
humoros előadását hallgathattuk meg, majd székely töltött 
káposztát vacsorázhattunk az Erdélyi Kör jóvoltából. Az esti 
nagy előadás, A medve nem játék című darab (Turay Ida Szín-
ház) ismét megtöltötte a nézőteret. Szép számmal érkeztek 
szászvári és vidéki nézők egyaránt, akik együtt nevettek a tré-
fás történeteken.  

A vasárnapi falunapon már a zene és a finom ételek álltak a 
rendezvény középpontjában. Nyolc főzőcsapat serénykedett a 
hátsó udvarban, finom illatok lengték körbe a vár környékét. A 
gyerekeket kalandkamion, légvár, gokartok és cukorágyú vár-
ta. A színpadon egymást váltották a népszerű helyi és az orszá-
gos ismeretségű zenészek. A Garázs Party Band igen fiatal 

csapat, nemrégiben ünnepelték a zenekar fennállásának első év-
fordulóját és első ízben láthatta őket a szászvári közönség, de 
biztos nem utoljára. Őket követte a már jól ismert Bayer 
Krainers, majd 17 órától Polgár Peti pukkasztotta a polgárokat. 
Vacsora közben bemutatkoztak Pécsvárad városának hagyo-
mányőrző csapatai, 20 órától a pécsváradi tagokból álló 
Produceller együttes Máté Péter emlékkoncertjét élvezhettük. 
Este tíz óra körül lépett színpadra a Soulwave, a fiatalok nagy 
kedvence, és ők sem okoztak csalódást. 

Vasárnap este, miután mindenki hazament, leültünk a kollé-
gákkal, hogy átbeszéljük a hétvége történéseit, tanulságait. Igen 
tartalmas és fárasztó három napon voltunk túl, de a rengeteg 
munka édes gyümölcse, hogy a Szászvári Várkastély megnyitása 
óta még nem látott még ennyi embert, mint ezen az augusztusi 
hétvégén. 

Sebestyén Mónika 

Várak színháza és Falunap Augusztus 20-22. 

 HIRDETMÉNY  
A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK NTAK 

 REGISZTRÁCIÓJÁRÓL 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. augusztus 19. napján ha-
tályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében minden hazai 
vendéglátó üzlet üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemel-
tetője által e célra működtetett elektronikus felületen a re-
gisztrációt elvégezni, az adatszolgáltatásra kötelezett ven-
déglátó üzletek pedig kötelesek ott - a vendéglátó szoftver 
alkalmazásával - napi szinten adatot szolgáltatni. 
A KÖVETKEZŐ VENDÉGLÁTÓHELY TÍPUSOK ESE-
TÉBEN KÖTELEZŐ A REGISZTRÁCIÓ ÉS A NAPI 
SZINTŰ ADATSZOLGÁLTATÁS ISAZ NTAK FELÉ: 
- étterem, - büfé, - cukrászda, - kávézó, alkoholmentes ita-
lokra specializálódott vendéglátóhely - italüzlet, bár, - zenés-
táncos szórakozóhely, - gyorsétterem, - alkalmi vendéglátó-
hely 
Már működő vendéglátóhelyek üzemeltetője–a Turizmus tv. 
12/A. §(1) bekezdése értelmében - az NTAK-ba történő re-
gisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, 
az adatok szolgáltatására és továbbítására pedig 2022. július 
1. napjától köteles. 
Az MTÜ a vendéglátó üzlet üzemeltetője részére a vendéglátó 
szoftvert térítésmentesen biztosítja. Az NTAK tájékoztatása 
alapján a regisztrációs felület megnyitása a későbbiekben várha-
tó, bővebb információk hamarosan az NTAK információs 
oldalán lesznek olvashatóak: https://info.ntak.hu/. 
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Szerényen meghúzódó, igényes portál 
a Május 1. tér sarkán. Tulajdonképpen ez 
már nem is a tér, hanem a Kiss György 
utca eleje, ahol a közelmúltban új üzletet 
nyitott Albert Gergő. A nagyobb gyalo-
gos forgalom inkább a másik oldalon 
zajlik, manapság sokan járnak a túloldali 
gyógyszertárba. Meg tud élni ezen a he-
lyen egy pizzéria? Kérdezzük a tulajdo-
nost.  

- Szerencsére igen - kezdi a fiatal tulaj-
donos-séf. - Mindig is szakács szerettem 
volna lenni, így korán beálltam a konyhá-
ba, először Bonyhádon, majd három évig 
Szekszárdon és szintén három évet Olasz-

országban gyakoroltam a szakmát. Ami-
kor hazatértem, már tudtam, hogy saját 
üzletet akarok nyitni, már csak a hely volt 
kérdés. Amikor ezt is megtaláltam, akkor 
a felújítás után már meg is kezdtem a 
munkát. 

- Hogyan lehet kitűnni, a már sokkal 
régebben működő konkurencia árnyéká-
ban? 

- Kitűnni csak a minőséggel lehet, és 
azzal, hogy nem engedek az elveimből. 
Az én tanulóéveim arra tanítottak, hogy 
csak minőségi alapanyagokkal szabad 
dolgozni, ez az, ami meghozza, és meg-
tartja a vásárlót. Megtaláltam a beszállí-
tóimat, ők, akik eredeti olasz alapanyago-
kat hoznak nekem, én magam vagyok a 
szakács, tehát nem szidhatok senki mást, 
ha valami nem sikerülne. Másrészt én 
nem készítek gyrost, hamburgert, bár 
lehet, hogy lenne belőle bevételem, de 
olyan ételeket szeretnék készíteni, ami 
környéken nem megtalálható a többi ét-
termekben. A konkurenciáról meg csak 
annyit, hogy nem vagyunk egymás útjá-
ban. Beszélünk egymással, tisztességes a 
verseny közöttünk.  

- Kik a vendégek? Betérnek helyiek, 
vagy inkább kiszállítanak? 

- Egyre több a beülő vendég, köztük 
sok holland. Bár nincs túl sok asztalunk, 
de egyelőre még kevésszer van helyhi-
ány. A rendelésünk legnagyobb része 
kiszállítás a környékbeli településekre, és 
természetesen helyben. 

- Hogyan lehet azt bírni, hogy Ön a 
szakács, a tulajdonos, és közben még a 
Pacskerost is bérbe vette? 

- Nem terveztem, de adódott egy lehe-
tőség, ezt használtam ki. A Pacskeros 
vendéglőben keveset vagyok jelen szemé-
lyesen, de nem is ez a feladatom. Működ-
tetni, a környéket ellátni, rendezvényeket 
szervezni, ez a profil.  

Én reggel már fél hétkor itt vagyok a 
Piccolóban, de ez nem nyűg számomra. 
Az enyém a bolt, magamnak dolgozom, 
szeretem a munkámat. Időben valóban 
kicsit nehéz összeegyeztetni, de eddigj ól 
haladnak a dolgok. Elég sok alkalmazot-
tat foglalkoztatok, legtöbbjük iskolába 
jár, vagy mellék állásban dolgoznak ná-
lam, így napi bejelentéssel foglalkozta-
tom a legtöbbjüket. Emellett egyre több 
rendezvényre kitelepülünk, ami szintén 
nem kis munka, de sok pozitív visszajel-
zést kapunk.  

- Már menüt is lehet kapni Önöknél? 
- Igen, de nem a klasszikus értelemben. 

Itt is az olasz vonalat képviseljük, tészta-
féléket kínálunk, speciális olasz öntetek-
kel: négysajtos, carbonara, bolognai ra-
gus, garnélás és egyebek kaphatóak. Va-
lamint vannak salátáink is. Az eddigi 
forgalom messze több, mint amire gon-
doltunk, és sokan dicsérik az olasz ízeket, 
a minőséget. 

- Örülünk, hogy településünk megint 
egy  újabb színfolttal gazdagodott, kitar-
tást és erőt kívánunk ehhez a sok feladat-
hoz. 

 - Köszönöm.  
  Szokoly Károly 

PICCOLO PIZZÉRIA 
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A Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesület Szászvári csoportja 
2021.06.23-án. kerti - partit tartottunk a Szászvári Várkastély 

udvarán az „öreg diófa” árnyékában. Finom rétes, amit a Katica 
cukrászda sütött nekünk, egy kis ásványvíz és kötetlen beszél-
getés. Közben az elmaradt emléklapok átadása, mellyel megkö-
szöntem aktivistáink munkáját. Az idő hamar elrepült. Nagyon 
jó volt látni egymást, találkozni és örülni egymásnak. Hamaro-
san folytatjuk, mert jó egy közösséghez tartozni, ahol jó együtt 
lenni. Hálásan köszönjük Weisz Kornélia, Egyházaskozár pol-
gármester-asszony támogatását: jó, hogy mindig számíthatunk 
Rád. A hőség miatt falubusz hozta és vitte haza tagjainkat. Kü-
lön köszönet a helyért Vidák Krisztina polgármester-
asszonynak, hogy minden rendezvényünket egy ilyen szép tör-
ténelmi helyen tarthatunk meg, valamint Sebestyén Móninak és 
munkatársainak az önzetlen segítséget, a kedvességet, ahogy 
mindig várnak bennünket. Köszönöm. 

2021.07.30-án, 10 órakor részt vettünk Egyházaskozáron, a 
Civilek Házában, Egészség nap keretében rendezett mozgás-
szervi betegségek megelőzése és karbantartása előadásán, me-
lyet Záborszkyné Kovács Edit gyógytornász tartott. Köszönjük 
a lehetőséget. Tartalmas előadás volt, hasznos tanácsokkal. Kö-
szönöm az aktív részvételt: jó volt ismét találkozunk. 

2021.08.12-én „traccs - partit” tartottunk, a Szászvári várkas-
tély udvarán az „öreg diófa” árnyékában, ahol ismét találkoz-
tunk: kicsit beszélgettünk, na és egy kis meglepetés: kuglóf & 
kalács, amit a helyi Ruppl pékség sütött. Nagyon jó hangulatú, 
szép napunk volt: örültünk egymásnak, hogy újra találkoztunk. 
Megbeszéltük, hogy folytatjuk ezeket az összejöveteleket, mert 
jó együtt lenni, jó kikapcsolódni. Köszönöm. 

2021.09.15-én a Szigetvári Gyógyfürdőben töltöttünk el egy 
kellemes, szép napot. Szeretünk idejárni, mert ez a gyógyvíz 
kimondottan mozgásszervi betegségek javítására szolgál. Min-
denki nagyon jól érezte magát: kedves emberek, szép környezet, 
csodás gyógyvíz, napsütéses idő, finom, ízletes ebéd és fagylalt, 
közös beszélgetés, kényelmes busz. 

Mozgáskorlátozotti fogadó óra Egyházaskozár, Civilek Há-
zában és a Szászvári Várkastélyban minden hónapban, szerdán-
ként, ahol megbeszéljük az aktuális kirándulás részleteit. Kö-
szönjük a helyet mind a két helyen. 

2021.09.29-én, a Katica cukrászdában találkoztunk Sárika 
nénivel. Készülünk az év végi hagyományos zenés vacsora es-
tünkre, melyet most kicsit másképpen szervezünk, de ez még 
meglepetés tagjainknak. Továbbá terveket szövögettünk már a 
jövő évre: sok szép és tartalmas rendezvénnyel. 

 
Egy kedves idézettel köszönök el. 
 

Aranyosi Ervin: Az élet szép… 
„A mában élj és láss csodát, élvezd virágok illatát,  
a nap az égről rád nevet, melegíti lelkedet.  
Végy észre apró örömöt, hétköznapodba költözött  
vidító szép varázslatot, egy kedves embert, állatot,  
virágokat, patakot, fát, a szerelmet, ha rád talált,  
s mindent mi jól esik neked, élvezd az életet.” 
 

K Ö S Z Ö N Ö M. 
Bécziné H. Ilona  

mozgáskorlátozotti csoportvezető 

Szászvár Pokla terepfutó és bringaverseny Csongor Győző emlékére  
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ÓVODAI HÍREK 
Szeptemberben megkezdtük az új nevelési évet óvodánkban is. 
Örömteli volt a gyerekek számára a pajtásokkal való találkozás, 
együtt játszás, tevékenykedés. Mindennapjaik színesebbé tétele 
érdekében a Vár és Közösségi Ház dolgozóival is egyre hatéko-
nyabban összedolgozunk. Megkezdődtek az udvaron a beton-
festések, folyamatosan sor kerül az ugróiskola változatos formá-
inak felfestésére is. Közlekedési pályánk már el is készült.  

Kültéri játékaink, mászókáink és kis vonatunk átfestését a kö-
vetkező hetekben szeretnénk megvalósítani, valamint két új 
homokozó is készül óvodásaink legnagyobb örömére. Az ezek-

hez szükséges anyagokat pályázati pénzből tudjuk beszerezni, a 
kivitelezés pedig összefogással, közös munkával valósítható 
meg.  

Óvodánk nagycsoportosai a Szüreti fesztiválon színvonalas 
táncos-zenés műsorral léptek fel fokozva a jó hangulatot.  
Idősek világnapja alkalmából a nagy-középső csoportosok ven-
dégül látják a nagymamákat, nagypapákat egy kis közös játékra 
meglepetéssel fűszerezve. 

Dobó Dóra 

ROCKFESZTIVAL 
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MEGHÍVÓ 
 

Tisztelt Lakosok! 
 

Szászvár Nagyközség Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 

tájékoztatja Önöket, hogy 
2021. november 9., keddi napon  

17:00 órai kezdettel 
KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT  

FALUGYŰLÉST tart 
Helyszín: Szászvári Várkastély nagyterme 

 

Kérdéseiket, felvetéseiket előzetesen is feltehetik a 
szaszvarszaszvar@gmail.com email címen is. 

Házi és gyermekorvosi 
ügyelet UNIMEDKER Kft. 

 

Tel. : 72/481-510 
7300 Komló 

Kossuth Lajos u. 103. 
 

Impresszum 
 

Kiadja: Szászvár Nagyközség Önkormányzata  
Cím: Szászvár, Május 1. tér. 1.  

Felelős kiadó: Vidák Krisztina polgármester 
Szerkesztő: Szokoly Károly, Holler Krisztián 

Lapzárta: 2021.10.08.   
Nyomdai munkálatok: Rotari Kft. 

MEGHÍVÓ 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

Szászvár Nagyközség Önkormányzat 
a Belügyminisztériumtól által kiírt Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására c. 
pályázaton kapott kb 20 M Ft összegű támogatásból 

2 utat (Aradi vértanúk, Vár utca) újított fel. 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
az ÜNNEPÉLYES ÚTÁTADÓRA, melyre 

2021. október 26-án, kedden 10 órakor kerül sor 
Szászvár Templom terén. 


