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san készültek az új járdaburkolatok. 
V. K. : - Igen. A Magyar Falu Prog-

ram már a 2. pályázatot nyertük el járda-
építésre. Ez az a támogatás is közel 5 
millió forint.  A Bányász tér mentén, a 
Bajcsy-Zsilinszky utcában, és a Május 1. 
téren is folyik a munka, lassan a végéhez 
közeledünk. Ez a beruházás, azt hiszem 
sokkal jobban zajlott, mint a korábbi. Bár 
itt is volt egy nagy malőr, a Bajcsy-
Zsilinszky utcában az a bizonyos 
„ugrató/rámpa”. A műszaki ellenőr meg-
kifogásolta, melyet ki kellett javítani, 
hiszen balesetveszélyes volt.  A császtai 
buszmegállónál saját kivitelezésből ké-
szült a járda egy része. 

Sz. H.: -Sikeres volt a Szászvári Kró-
nika könyvbemutatója a Várkastélyban? 

V. K. : - Igen, örülünk, hogy a 
pandémia ellenére sokan eljöttek. Oldott 
hangulatban beszélgetett Sebestyén Mó-
nika a szerzővel, Szokoly Károllyal. Ren-
geteg érdekesség hangzott el, amelyről a 
hallgatóság legnagyobb része korábban 
semmit sem tudott. Érdekes volt, amikor 
a szerző a könyvben szereplő visszaemlé-
kezőktől idézett. Havasi Györgyné és 
Szigetvári Bálintné olyan részleteket 
meséltek el az életükből, ami mindannyi-
unk részére élményt jelentettek. 

Szokoly Károllyal együtt úgy döntöt-
tünk, hogy a hetven év feletti helyi lako-
sok ingyen kapják meg a könyvet, mások 
a Várban juthatnak hozzá. A befolyó 
támogatással a Szászvári Középületekért 
Közalapítványt támogatják. Valamint a 
szászvári civilek szervezetenként 3 db 
könyvet kapnak, melyet belátásuk szerint 
ajánlanak fel tagjaik számára.  

Sz. H.: - Megújul a közvilágítás a tele-
pülésen. Lehet attól tartani, hogy, mint 
sok helyen, nálunk is rosszabb lesz a 
helyzet, mint előtte? 

V. K. : - Hosszadalmas egyeztetés 
után döntöttünk a beruházás mellett. Ez-
zel a témával, már több, mint egy éve 
foglalkozunk. Több árajánlatot begyűj-
töttünk, többféle megoldást megnéztünk. 
Testületünk úgy döntött, hogy a település 
egész területén lecseréljük a hagyomá-
nyos égőket LED-re, a jelenlegi 
lámpabúrák pedig maradnak még. Elvi-
leg ezek még legalább 10-15 évet kibír-

Szászvári Hírek: - Tisztelt Polgármes-
ter Asszony, idáig az újságunk negyed-
évente jelent meg. Ez a szám viszont már 
csak két hónapra követi az előzőt. Kérem, 
tájékoztassa az olvasókat, miért változott 
az időköz!  

Vidák Krisztina polgármester: - Töb-
ben jelezték a lakók közül, hogy az infor-
máció nem ér el hozzájuk. Nem mindenki 
figyeli a facebook-ot, nem is mindenki-
nek van erre lehetősége. Az újság pedig 
minden egyes háztartásba eljut. Sok min-
den történik a településen, úgy gondol-
tam, hogy gyakrabban szerencsésebb 
lenne tájékoztatni a lakosságot. A ne-
gyedév hosszú idő, három hónap helyett a 
kéthavi intervallum talán szerencsésebb 
lesz az informálás szempontjából.  

Sz. H.: -Igyekezni fogunk. Tisztelt Pol-
gármester Asszony! Szeretnénk ezentúl, 
hogy néhány kérdésre, amit az előző 
számban tettünk fel, visszatérnénk. Ten-
nénk ezt azért, hogy megoldódott-e egy 
probléma, történt-e új fejlemény? Most az 
útfelújításokra kérdezünk rá, sok volt a 
lakossági panasz… 

V. K. : - Igen, kemény szócsaták zaj-
lottak a közösségi oldalon. Legtöbbször a 
martaszfalt kupacok ideiglenes elhelyezé-
séről volt szó, ill. az Aradi utcában az 
útpadka mikéntjéről. Az aszfaltkupacok 
eltűntek, bedolgozásra kerültek. Az Aradi 

vértanúk útján a padka javításra került. A 
pályázati forráson kívül még 300 ezer 
forintért vásároltunk martaszfaltot, melyet 
betöltöttünk a padkába. Úgy gondolom, 
hogy az utcakép így elfogadható lett.  
Láttam én is, hogy az új aszfalton megáll 
a víz, eső után. Ezt jeleztük is a kivitele-
zőnek, aki kijött a helyszínre, ellenőrizte 
az útburkolatot. Elképzelhető, hogy tör-
tént egy 2 cm-es süllyedés már az aszfal-
tozást követően. Tavasszal, a fagyok után 
újból megfogjuk nézni, hogy rosszabbo-
dott -e a süllyedés, ha igen, akkor a kivite-
lezőnek javítania kell ezen. De az is el-
képzelhető, hogy a burkolat süllyedése 
megáll. Sajnos, mindez a szerkezeti prob-
lémák miatt fordul elő, amin egy aszfalto-
zás nem fog változtatni.  

Sz. H.: - Ahogy haladunk a tél felé, 
természetesen minden évben valamilyen 
formában előkerül a fűtés kérdése. Van-e 
változás? 

V. K. : - Kötelességünk a felelős gaz-
dálkodás, így igyekszünk ésszerűsíteni, 
lehetőségeink figyelembe vételével, a 
fűtési berendezéseket. Ennek érdekében a 
Supercool Kft. felméri, figyeli, karban-
tartja a gázüzemű berendezéseinket. Ja-
vaslatokat tesz a módosításokra, elhárítja 
az esetleges üzemzavarokat. Már eddig is 
több, figyelemreméltó javaslatot tett Sipos 
Norbert a fűtési rendszerünkkel kapcsolat-
ban. A fagytalanítást a Futballszékházban, 
a foci öltözőben elvégezzük minden év-
ben, még a fagy beállta előtt. A piac épü-
letének működtetése már a bérlő feladata, 
de alapvetően a paneles fűtés egyszerűen 
lehetővé teszi, hogy ne fagyjanak szét a 
berendezések az épületben. A Hivatalban 
lassan beindításra kerül a fafűtés, tűzifánk 
van bőven. A gázfűtéssel csak az enyhébb 
időszakokban fűtünk. A tavalyi évben 
kellett lecserélnünk a gázkazánt a Közös-
ségi Házban. A Bányászklub fűtési rend-
szere sajnos nem működik megfelelően, 
elromlott a gázkazán, melyet még az idei 
évben le kell cserélnünk.  Az óvodában és 
a bölcsődében a gázkazánok működnek, 
rendben vannak.  

Sz. H.: - Az elmúlt hetekben folyamato-
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nak. A beruházást lízing díj keretében 
fedezzük, 8 év alatt ki fogjuk fizetni. Eh-
hez úgy néz ki, hogy saját forrást nem 
kell hozzátennünk. A megmaradt spórolt 
pénzt, pedig tudjuk majd más fejlesztésre 
költeni.  Az, hogy rosszabb lesz a hely-
zet, nem valószínűsíthető, hiszen már a 
Vadrózsa felé berakott új égők ezt bizo-
nyítják. Jól látható, a Kiss Gyögy utca 
Vadrózsa találkozásánál, hogy sokkal 
jobbak a fényviszonyok.  

Beszéltünk erről Máza polgármesteré-
vel is – ők 6 éve csinálták meg ezt a kar-
bantartást (ugyanezzel a lízinges konst-
rukcióval), mely elmondása szerint meg-
érte, elégedettek vele. 4 év alatt kifizet-
ték az árát.  

A dolog szépséghibája, hogy közbe-
szerzés köteles, tehát ki kell írni a nyílt 
eljárást. Tehát a közbeszerzés és a hirdet-
mény díját majd ki kell fizetni. Sajnos így 
a kivitelező cég személye is lutri lesz 
majd, de ez máshogy már nem megy.  

Természetesen a nagyobb forgalom-
mal bíró helyeken, mint pl. a Főtér és a 
gyalogátkelőhelyek nagyobb Watt telje-
sítményű lámpatestek lesznek cserélve; 
nagyobb fényű, meleg fehér (sárgás) szí-
nű izzók lesznek.  

Sz. H.: - A zöldhulladék elszállítás nem 
a legjobb időpontban történt. Lehet ezen 
változtatni? 

V. K. : - Többször jeleztem a szolgál-
tatónak, hogy korai az időpont, sajnos 
ezen még nem sikerült változtatni, talán 
jövőre ez majd jobban megy.  Hiába van 
ugyanis zöldhulladék szállítás a Dél-Kom 
által, ha még nem hullottak le a falevelek. 
Ezenkívül meghirdetünk egy-egy napot 
majd időszakos jelleggel, amikor is lehet-
ne zöldnyesedéket vinni a sportpálya 
mögötti telepre, ahol elkomposztálódna.  

Környezetbarát vagyok, de szerintem 
nem bűn, ha engedjük a hétfő és a csütör-
töki égetést – nem sokan és nem nagy 
mennyiséget égetnek, talán ennyi megen-
gedhető. A baj inkább a falevél és a friss 
zöldhulladék égetése, illetve egy-két em-
ber kommunális hulladékot is éget.  

A zajkeltéssel járó munkálatok idő-
pontjait is újra kellett gondolni több beje-
lentés miatt is. Nyilván mindenkinek nem 
fogunk tudni megfelelni. 

Tekintettel kell arra is lenni, hogy so-
kan járnak külföldre vagy hetelni. Ők 
estefelé vagy hétvégén tudnak otthon 
dolgozni, építkezni stb. Figyelembe kell 
venni azt is, hogy nyáron már sokszor 
reggel 8 órakor meleg van, de sokáig 
világos és este 7 után van kellemes idő, 
amikor inkább dolgoznának még. 

Képviselő testületi ülésen megállapí-
tásra került, hogy zajkeltő munkálatok 
végezhetőek hétköznap 7-21 óra között, 

hétvégén pedig 9-19 óra között. 
Sz. H.: - Útjavítás. 
V. K.: - Végre megkezdődött. Sajnos 

úgy látszik, hogy sok jelentős hibát ugyan 
kijavítottak, de sok maradt. Nem tudjuk, 
hogy mi alapján választják ki a javítandó-
kat, de egyelőre örüljünk, hogy a legna-
gyobb úthibák eltűntek. A megmaradt 
úthibákról ezután is jelzést fogunk adni a 
Közútnak, hátha egyszer mind sorra ke-
rül. A Közúttal való egyeztetés szinte 
folyamatos a részemről, sikerült jó kap-
csolatot kialakítani. Várjuk az új TOP 
PLUSZ-os pályázatok megjelenését, sze-
retnénk pályázni, jövő héten fogunk 
egyeztetni ennek mikéntjéről.  

Sz. H.: - Nivó díj. Az értéktár Bizottság 
által javasolt díj kiírását a Testület nem 
fogadta el. Mi a változás? 

V. K. : - Nívó díj megalapítását épüle-
tekre vonatkozóan nem támogatták a kép-
viselők. Személyekre annál inkább. 

Ünnepélyes keretek között egy okleve-
let kapnának azok, akik példamutató ma-
gatartást tanúsítanak. Orsós Feri neve 
volt szinte az első, amely felmerült ennek 
kapcsán; alpolgármeser úr javasolta Nagy 
István kovács mestert is, aki már több 
alkalommal készített szép alkotásokat a 
falu vagy az önkormányzat számára. Je-
lenleg is folyamatban van egy csodás mű, 
mely a Hivatal homlokzatára fog kerülni. 
Nem tudom, hogy az újság mikor jelenik 
meg, de lehet, hogy az érintettek innen 
fognak előbb értesülni a díjról, meglátjuk. 

Sz. H.: - Akkor ez a” Szászvárért, a 
köz szolgálatáért” díjjal azonos? 

V. K. : - Nem azonos, de hasonló. 
Sz. H.: - A testület döntött a folyó-

számla hitel megújításáról is. 
V.K. : - Szászvár Nagyközség Önkor-

mányzata Képviselő-testülete úgy határo-
zott, hogy az esetleges, átmeneti jellegű 
fizetési nehézségek elkerülése érdekében 
felhatalmaz arra, hogy 2022. naptári évre 
az Önkormányzat nevében és érdekében 
rövid lejáratú folyószámla-hitel biztosítá-
sára kössek szerződést, legfeljebb 
30.000.000,- Ft összeg erejéig úgy, hogy 
azt éven belül, legkésőbb 2022. december 
31-ig vissza kell fizetni.  A hitel fedeze-
te a, „Közösségi Ház” ingatlan. 

Sz. H.: -Emelkednek az árak, emelke-
dik az étkezési térítési díj? 

V. K. : - Az étkezési térítési díjakban 
20% áremelésről döntött a testület. Kiket 
érint ez az áremelés? Azon szülőket, akik 
fizetnek étkezési díjat a gyermekük után. 
Ők azért fizetnek, mert az 1 főre jutó havi 
átlagjövedelmük eléri azt a szintet, miu-
tán fizetni kell. Vagy nincs 3 gyermeke. 
De nagyon sok a nem fizetős.  Sajnos az 
alapanyagár egyre drágább lesz. De ez az 
emelés jelenleg a vészhelyzet miatt nem 

kerülhet bevezetésre. Tehát, ha a veszély-
helyzet véget ér, akkor emelkedik majd 
csak a térítési díj.  

Más. Törvényességi felhívást kaptunk 
a hatályban lévő szociális rendeletünk 
újrafogalmazására. Több minden nem 
helyesen, szabályosan szerepelt benne. 
Régi az alaprendelet, melyet mindig csak 
módosítottunk, ezért gondoltunk egy újat 
írni. 

Fontosnak tartottam még többek között 
azt is beleírni, hogy aki önhibájából osz-
tályt ismétel, az nem kaphat beiskolázási 
támogatást. 

Sz. H. : - Visszatérő kérdések: faluház, 
toronyóra, strand, stációk felújítása. Mi 
történt az ügyekben? 

Toronyóra javításra kaptunk egy új 
árajánlatot. Ez jóval kedvezőbb, mint a 
korábbi, ráadásul 3 verziót is készített a 
szakember. Beszéltem erről az atyával és 
munkatársával, Szigetvári Zsuzsával – ők 
mindhárom lehetőséget jónak tartják. 
Tehát a toronyóra hamarosan működni 
fog újra! 

Többször egyeztettem dr. Hargitai 
János országgyűlési képviselővel a Falu-
ház ügyében. A Belügyminisztériumban 
jelenleg is bent van még a támogatási 
kérelmünk, várjuk a döntést még az év 
vége előtt. Ha nem kapunk támogatást, 
akkor jövő év elején beadjuk TOP 
PLUSZ pályázat keretében a Faluház 
felújítását. Itt 200 millió forintra tudunk 
majd pályázni. 

A Kisfaludy pályázaton korábban 
nyert támogatást vissza kell fizetnünk, ez 
kicsivel több, mint 12 millió forint. A 
visszafizetési kötelezettségre REKI pá-
lyázatot adtunk be, melyet megnyertünk, 
bár a hivatalos értesítést erről még kaptuk 
kézhez. Ha megérkezett a támogatást, azt 
azonnal visszafizetjük a Kisfaludy Prog-
ramnak.  

A strandfelújítás pályázat összköltsége 
kb. 7,4 MFt lenne, ez a medenceburkolás-
ra vonatkozik. Valószínűleg több lesz, de 
ennyi fér bele a pályázatba, az önerő az  
5 %.  

A beruházást valószínű elő kell majd 
finanszírozni, vagy 50 % előleget kapha-
tunk. A pályázat benyújtója a Közalapít-
vány volt, mert magasabb támogatás in-
tenzitást kap, mint az önkormányzat.  

LEADER pályázatot nyújtottunk be 
kamerarendszer kibővítésére. A pályázat  
közel 4 M Ft, önerő 15% lesz. A pályá-
zatba több kamerát és 1 db tükröt (Reál 
bolthoz), 2db fekvőrendőrt (Diófa utcá-
ba), 7 db közlekedési táblát beraktunk . 
Az I. pályázati fordulót megnyertük, most 
a II. forduló következik, reméljük hamar 
megtörténik a bírálat és a fejlesztésnek a 
jövő évben neki is tudunk kezdeni. Fon-
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tosnak ítélem meg ezt a beruházást, hi-
szen nagyon sok a rongálás, és az illegá-
lis szemétlerakás.  

A stáció és a 3 db buszmegálló felújí-
tására szintén benyújtottunk egy pályáza-
tot, mely összköltsége 3 millió forint. Az 
önerő ebben az esetben is 15%. A busz-
megállóink nagyon rossz állapotban van-
nak, a stáció állapota is évek óta 
katasztrófális. Fontos ezek helyreállítása 
is.  

Még néhány egyéb ügyről is szeretnék 
beszámolni. A képviselőknek ebben az 
évben megállapítottunk egy pénzügyi 
keretet, mely felett kizárólagosan ők 
dönthettek. Az 5 képviselő (alpolgár-
mester, polgármester nem) kapott fejen-
ként 30 ezer forintot. Bányai Barna kép-
viselő a császtai részre két db kandelá-
bert tervezett, ennek felállítása folyamat-
ban van. Hang Csaba a temetőbe kanná-
kat vásárolt. Andrási Friderika doktornő, 
Kis Lóránd és Juhász Attila fejenként 30 
ezer forinttal az Ifjúsági Egyesületet tá-
mogatta. Ezt a kezdeményezést már a 
tavalyi évben be szerettük volna vezetni, 
de a tavalyi év pénzügyileg nagyon szű-
kösre sikerült, így ez elmaradt. A jövő 
évben remélem nagyobb keretet tudunk 
majd megállapítani a képviselőknek.  

Óvoda udvar felújítás. November 13-

án több önkéntessel átfestettük az óvodá-
ban található játékokat. Az idő még ép-
pen jó volt ehhez a munkához, a pályáza-
ti határidő november vége volt. Elkészült 
két db új homokozó is, melyekbe a ho-
mokot kell még beletennünk. Ismételten 
köszönöm Teleki Tibornak a koordináci-
ót és a segítséget, a részt vevő önkénte-
seknek, óvónőknek, szervezőknek pedig 
a munkát, a támogatást! 

November hónapban már két ülést 
tartottunk a gyerekekkel a gyermekön-
kormányzat létrehozása kapcsán. Úgy 
tűnik, hogy alakul... Nagyon tanulságos 
beszélgetést folytattunk mindkét alka-
lommal. A lelkesedés töretlen. Takács 
Rita könnyen megtalálta a gyerekekhez 
az utat. Létrehozunk majd egy messenger 
csoportot a gyerekeknek, ahová többen is 
tudnak csatlakozni, azok is, akik inkább 
a neten keresztül kapcsolódnának be a 
munkába. Az önkormányzat tagjainak 
megválasztása, jelölése is ott fog történ-
ni. A gyerekek már fel is ajánlották segít-
ségüket az adventi vásár megrendezése 
kapcsán. A 2. adventi gyertya meggyúj-
tását is vállalták. Kérném a szülők támo-
gatását és hozzájárulását ahhoz, hogy a 
gyerekek részt vehessenek a projektben.  

Sz. H. : - Köszönjük az interjút! 
V. K. : - Köszönöm a lehetőséget! 
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Az efop 1.5.2 pályázatban vállalt Szászvár kártya a következő lehetőségeket nyújtaná 
a szászvári lakosoknak: 
 

Minden esetben feltétel a szászvári lakcímkártya (pl.: ne vehesse meg egy szászvári 
lakos egy komlói osztály vagy a vidéki vendégek belépőjét olcsóbban!) 
Mivel a felnőtt korú lakosságnak osztanánk ki a kártyát, de a gyermekeket sem szeret-
nénk kihagyni, ezért a végösszegből is adható engedmény, amíg CSAK szászvári lako-
sok veszik azt  igénybe. 
- 10% végösszegi kedvezmény strand-
belépő árából (tehát, ha egyedül megy 
akkor is megkapja, ha az egész család 
megy akkor is) 
-  minden alkalommal használható - ked-
vezményes belépő (400 Ft) a Szászvári 
Várkastélyban 
- 10% végösszegi kedvezmény a Szász-
vári Várkastély ajándékboltjában (ezt is 
folyamatosan biztosítanánk) 
- 10%  kedvezmény az önkormányzati 
rendezvények belépőjének végösszegéből 
egész évben 
- 10% kedvezményes terembérlet a Szent 
István Közösségi Házban évente 1 alka-
lommal. 
 

* joghatályossá akkor válik majd, ha a 
testület elfogadta 
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Szászvár Nagyközség Önkormányzat elnyert  
és megvalósított pályázatai 
2020. II. félév -2021. II. félév 
Megvalósított pályázataink 

 

Szociális Földprogram 
25 szociálisan rászoruló család részére 31 csirkét biztosítottunk a 

neveléshez szükséges takarmánnyal együtt. 
Elnyert összeg: 880.000,- Ft 

 

Településfásítási Program 
13 db szivarfa és 7 db platánfa került telepítésre 450.000,- Ft 
értékben az óvodához, bölcsődéhez, temetőhöz és a piachoz  

 

Emberi Erőforrás Operatív Fejlesztési Program  
EFOP 

Rózsadomb utcai játszótér felújítása, rendbetétele önkéntesek 
segítségével 

 

Zártkerti utak felújítása 
Közel 10.000.000,- Ft-ból újult meg az Jókai utcai pincesor út-

burkolata 
 

WIFI4EU  
Európai Uniós Pályázat 

A 15.000 eurós vissza nem térítendő támogatási lehetőségnek 
köszönhetően nagy sebességű vezeték nélküli, ingyenes internet-
kapcsolatot építettünk ki településünk több pontján (Május 1. tér, 

Vár, Közösségi Ház, Piac, Gyermekorvosi rendelő)  
 

„Tisztítsuk meg az országot!” projekt 
Az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében a focipá-
lya mögötti területre útlezáró sorompó került, valamint 2 db éjjel-
látó kamerát is telepítettünk az 584.480,- Ft  támogatási összeg-

ből 
 

Magyar Falu program keretében 
 megvalósított pályázatok 

 

Óvoda kerítés felújítása 
4.994.829,- Ft támogatási összegből az óvoda kerítése megújult, 
továbbá önerőből egy beléptető rendszer kiépítése is megtörtént 

a gyermekek védelme érdekében 
 

Önkormányzati tulajdonú utak felújítása 
Az Aradi Vértanúk útja és Vár utca útburkolata felújítására került  
19.998.725,- Ft támogatási összeg és 3.529.187,- Ft önerő bizto-

sítása mellett 
 

Orvosi eszközök beszerzése 
A gyermekorvosi rendelő és a védőnők számára orvosi eszközök 

kerültek beszerzésre  közel 3 millió forint értékben 
 

Járdaépítés anyagtámogatása 
4.996.520,- Ft-ból megújult a Szent István utcában 77 méter, 

Bonyhádi úton 63, az újtelepi boltnál pedig 48 +7  méter hosszú 
járdaszakasz 

 

Elhagyott ingatlanok közcélra 
történő megvásárlása 

Pályázati támogatásból új közterületi park került kialakításra a 
Bányász Klub mellett. Támogatási összeg: 4.350.645,- Ft 

(ingatlanvásárlás, bontás, telekrendezés) 
 

Iskolaépület felújítása 
Pécsi Tankerülettel és az iskola vezetésével közösen megvalósított 
projekt során 37.621.307,- Ft-ból épült meg az intézmény hangver-

senyterme és szaktanterme az épület tetőterében 
 

Belterületi Közterület karbantartását 
szolgáló eszközbeszerzés 

2.778.091.- Ft értékben 
önjáró fűnyíró traktor, damilos fűkasza,  késes fűnyíró ,motoros 

fűrész, motoros szivattyú, talajfúró , motoros permetező beszerzé-
sére valósítottuk  meg, valamint saját erőből egy lombfúvó is be-

szerzésre került 
 

A turisztikai fejlesztések keretében a Mecsek-
Völgység-Hegyhát Egyesület jóvoltából közsé-
günkbe a következő támogatások is érkeztek: 

Megvalósítás alatt álló pályázataink 
A letelepedés ösztönzésének elősegítésére a Hársfa utcában 2 db 

összközműves építési telek kialakítása van folyamatban. 
Az erre elnyert támogatás összege: 9.927.569,-Ft 

A temető fejlesztésére 2.241.178,- Ft-ot nyert  Önkormányzatunk 
(terület bővítése, kerítés telepítése, zúzottköves út kialakítása) 

6.373.566,- Ft értékben járdaseprő és árokásó gép beszerzése zajlik 
A szociálisan rászoruló családok felelős állattartásának elősegítésére 

1.094.994,-Ft-ot fordíthatunk 
(ivartalanítás, védőoltások, transzponderrel történő megjelölés) 

1.000.000,- Ft 
támogatás a Téli Falunap (Advent) megrendezésére 
Újabb járdaszakaszok is megújulnak: 

A Petőfi utcában 18 méteres  szakaszon, a Szent István utcában 
újabb 85 méter hosszban, míg a Május 1. téren 24 méter a Bajcsy 
utcában pedig a fennmaradó 50 m-es szakaszon a 4.965.792,- Ft 

támogatási összegből 
Útmenti keresztek felújítása 

Szászvár Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzatával 
együttműködve 650.000,- Ft-ból kerül felújításra a Stella Söröző 

melletti, az  újtelepi és a császtai útmenti kereszt. 
TOP-5.3.1 

A helyi identitás és kohézió erősítése a 
Komlói járásban 

Önkormányzatunk Komló várossal konzorciumban 7.072.564,- Ft-
ot nyert el a Szászvári Krónika című  könyv kiadásához, a 2022. évi 
Várnap és Falunap megrendezéséhez, továbbá eszközök beszerzé-

sére a rendezvényeinkhez és a Civil Parkhoz (kemence, 2 db 
hirdetőtába, 3 db automata sátor, 2 db filagória 

 

Tervezett projektjeink 
Strandfürdő 33 m-es medencéjének felújítása 

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 
Mérlegház átalakítása közösségi illemhellyé 

„Fociszékház” alsó szintjének részbeni felújítása  
Stációk innovatív felújítása 

Újtelepi és Domb utcai buszmegállók felújítása 
Temető feletti zártkerti út felújítása  

Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (Domb utca, Jókai utca, 
József A. utca, Bánya-patak, Petőfi S. utcai árok) 

Faluház felújítása 
Óvoda épületének felújítása 

Eszközbeszerzések (edények, „Viszikli”, elektromos roller, fény-
technika, videokamera) 

PÁLYÁZATI HÍREK 
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Vidák Krisztina polgármester köszönti 
a megjelenteket. Kb. másfél órás beszá-
molót tart az idei év befejezett, folyamat-
ban levő és várható pályázatokról, illetve 
a tervekről. Az előadást point powerrel 
készült írásos-képes anyaggal is szemlél-
teti. Juhász Attila, a Pénzügyi Bizottság 
elnöke tart egy rövid, de lényegre törő, 
érthető beszámolót az idei év pénzügyi 
helyzetéről. Réder Péter Gábor alpolgár-
mester tesz egy rövid összegzést a falu 
közmunka programjáról. Ezután a Meg-
jelentek kérdésfeltevései következtek: 

Szabó Józsefné a császtai település-
részt képviselve elmondja, hogy a lakók 
köszönik a Bonyhádi úton lévő buszmeg-
állóhoz vezető út rendbe tételét, illetve a 
járdák térkövezését. A lakók viszont nem 
a járdán, hanem az úton közlekednek, 
mivel sok a nagyhangú kutya a kerítések 
mentén, illetve az omladozó kőfal miatt. 
Egy másik buszmegállóra is szükség 
lenne, de igazából nincs hely ott, ahol 
praktikus lehetne. Télen a közmunkások 
szokták ellapátolni a havat, ezzel el van-
nak kényeztetve a lakók. Mindenki tegye 
ezt meg a saját portája előtt.   

Régi probléma, hogy a Petőfi utcában 
a közvilágítás nem kielégítő a magasra 
nőtt fák miatt.  

Vidák Krisztina polgármester: Az 
utak, járdák rendbe tételét egy pályázat 
segítségével valósították meg, mely 
anyag csak a térkő használatát engedte, 
illetve meghatározott szakaszok voltak 
benne megadva. A közvilágítást meg 
fogják nézni – folyamatban van a LED 
közvilágítási program megvalósítása. 
Igen, egy buszmegálló valóban jó lenne, 
de ténylegesen nincs hova elhelyezni. 

Hang Csaba képviselő: zebra felfesté-
sén is érdemes elgondolkodni a „császtai 

kanyarnál”. 
Réder Péter Gábor alpolgármester: A 

mostani buszmegállóhoz vezető út a 
Közút tulajdona, ezért az önkormányzat 
nem tud ott semminemű változtatást esz-
közölni. Bár a Zrt. ígéri a problémás 
helyzet javítását, de ez a mai napig nem 
történt meg. Erre fel szoktuk hívni a cég 
figyelmét.  

Simon István: A Vár utca lakói köszö-
nik a nemrég elkészült aszfaltozást az 
utcában. Itt nincs semmilyen forgalom-
korlátozás, ami problémát jelent. A jár-
dákat ebben az utcában is alig használják 
a járókelők, az úton viszont a kamionok 
is közlekednek… Az autósok is nagyobb 
sebességgel haladnak, pedig sok a gyer-
mek az utcában…Javaslata, hogy legyen 
egy egyirányúsító tábla, vagy Behajtani 
tilos, kivéve célforgalom, vagy egy 20 
km/h-s korlátozó tábla, valamint egy 2,5 
tonnás súlykorlátozás, kivéve célforga-
lom.  

Másik kikívánkozó kérdés: a vár körül 
le van vágva a fű, de közvetlenül a várfal 

mellett nincs, ami nem szép látvány.  
Vidák Krisztina polgármester: Koráb-

ban is már szóba került ennél az utcánál 
az egyirányúsítás, most is majd végig-
gondolják. Az elkerülő út nem jöhet szó-
ba, hiszen a megépült piac elfoglalja a 
helyet, és pályázat sincs rá. Esetleg ar-
rébb kiépíthető lenne egy út, de ennek 
lehetőségét meg kellene vizsgálni, vala-
mint pályázati forrás is szükséges lenne.  

A kamion problémát többször jelezték 
a rendőrség felé, de nem történt érdem-
ben semmi előrelépés. Üresen viszont 
nem lehet a kamionokat korlátozni a köz-
lekedésben.  

Sok panaszos levél megy Szászvárról 
a Közút felé, hiszen elöregedettek, rossz 
minőségűek az útjaink, melyeken nagy a 
forgalom. Ígértek nagy volumenű útfel-
újítást. Felmerült már egy Közterületi 
felügyelő kinevezése is a településünkön, 
de szigorú feltételei vannak, illetve nincs 
rá normatíva sem. A vár az MNV Zrt. 
tulajdona, így ott a fű levágása nem ön-
kormányzati feladat.  

Hang Csaba képviselő: Központi tele-
pülés vagyunk, sok a közlekedő gyermek 
és a biciklis is. Ha Hosszúhetény meg 
tudta csinálni anno az elkerülő utat, ak-
kor menjünk utána mi is… 

Teleki Tibor: A Vár utcából nehéz 
kifordulni - főleg utánfutóval - a járdát 
övező korlát miatt. Jobbra kis ívben nem 
lehet ezt megtenni, csak a másik sávban 
való áttéréssel. Javaslat: a korlát lerövidí-
tése.  

Vidák Krisztina polgármester: A kor-
lát a gyalogosok miatt van, hogy őket 
védje a főút forgalmától. De persze utá-
najárunk, megkérdezzük, mit lehet tenni 
ez ügyben.  

KÖZMEGHALLGATÁS 
Jegyzőkönyv (kivonat) 

Szászvár Nagyközség Önkormányzatának 2021. november hó 09-én megtartott falugyűléssel egybekötött közmeghallgatásáról  



Szászvári Hírek 2021. december 

6 www.szaszvar.hu 

 

 

Szászvár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

40/2021. (XI. 04.) sz. határozata: 
Szászvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Szászvár településén elindítja a LED-
közvilágítás korszerűsítését. A projekthez 
szükséges nyílt közbeszerzési eljárást 
megkezdi, s a beérkező ajánlatok közül a 
legkedvezőbbet választja. A testület fel-
hatalmazza a polgármestert, hogy a beru-
házás tekintetében eljárjon.  
41/202. (XI. 04.) sz. határozata: 
Szászvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
az esetleges, átmeneti jellegű fizetési 
nehézségek elkerülése érdekében felha-
talmazza a polgármestert arra, hogy 2022. 
naptári évre az Önkormányzat nevében és 
érdekében rövid lejáratú folyószámla-
hitel biztosítására kössön szerződést, leg-
feljebb 30.000.000,- Ft összeg erejéig 
úgy, hogy azt éven belül, legkésőbb 
2022. december 31-ig vissza kell fizetni. 
 
1. A hitelfelvétellel kapcsolatos minden 
előkészítő tevékenységre és eljárásra fel-
hatalmazást kap a polgármester és a jegy-
ző. 
2. A hitel fedezeteként a polgármester – 
amennyiben feltétlenül szükséges – meg-
jelölheti az Önkormányzat alábbi ingatlan 
vagyonelemét: Szászvár, 687. hrsz., ter-
mészetben Szászvár, Szent István u. 33. 
szám alatti „Közösségi Ház” ingatlant, 
amely nem tartozik az önkormányzat 
törzsvagyonába. 
3. A Képviselő-testület a hitelfelvétel 
érdekében hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a 2. pontban fedezetként felajánlott 
vagyonelemekre biztosítékként a hitelező 
a törlesztésig jelzálogjogot jegyezzen be. 
4. A 2. pontban írt vagyonelemek(et) 
fedezetül – ugyanazon pénzintézettel 
kötendő – bankgarancia szerződéshez is 
megjelölhetők.  
42/2021. (XI. 04.) sz. határozata: 
Szászvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
az egyes szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról és támogatásokról szóló új, 
előterjesztett rendeletet elfogadja 
(7/2021. (XI.04.) sz.), s ezzel egyidejűleg 
az 5/2015. (II.28.) rendelet módosításáról 
szóló 4/2020 (V.14.) önkormányzati ren-
delet hatályát veszti. 
 
A Képviselő-testület az étkezési térítési 
díjakat egységesen 20%-kal megemeli 

2022. január 01-től.  
43/2021. (XI. 04.) sz. határozata: 
Szászvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a kitüntető címek adományozásáról szóló 
új, előterjesztett rendeletet elfogadja 
(8/2021. (XI.04.) sz.), és ezzel egyidejű-
leg hatályon kívül helyezi a 12/2017. 
(VI.15.). sz. rendeletet. 
44/2021. (XI. 04.) sz. határozata: 
Szászvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a kitüntető címek adományozásáról szóló 
rendelet alapján Nívódíjra jelöli, javasolja 
a szászvári lakhelyű Orsós Ferenc futót, 
valamint Nagy István kovácsmestert.  
45/2021. (XI. 04.) sz. határozata: 
Szászvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a felkéri a jegyzőt, hogy a környezetvéde-
lem helyi szabályairól új rendeletet alkos-
son, melyet a következő testületi ülésen 
terjesszen elő.  
46/2021. (XI. 04.) sz. határozata: 
Szászvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a toronyóra javításra érkezett árajánlatok 
közül a legolcsóbbat választja (Závor 
Zoltán egyéni vállalkozó 1. verziója), 
melynek összege 290 e Ft.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy az önkormányzat nevé-
ben ez ügyben eljárjon. 
47/2021. (XI. 04.) sz. határozata: 
Szászvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
ha választ kapnak a Faluházat illetően a 
360 M Ft-ra benyújtott pályázatról, akkor 
ismét ülést rendelnek el a további mene-
tet, kérdéseket illetően.  
48/2021. (XI. 04.) sz. határozata: 
Szászvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Helyi védettség alá veszi a 7349 Szász-
vár, Petőfi S. u. 56. sz. alatti lakóépületet. 
A védettség alá vétel során felmerült ösz-
szes költséget az ingatlan tulajdonosa 
viseli.  
49/2021. (XI. 04.) sz. határozata: 
Szászvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a Településrendezési tervre pályázatot 
nyújt be, melynek értéke maximum 3 M 
Ft.  
50/2021. (XI. 04.) sz. határozata: 
Szászvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a Külterületi helyi közutak fejlesztése 
pályázat (VP6-7.2.1.1-21) költségvetését 

megemeli. Az ehhez szükséges önerő 5%, 
maximum 1,3 M Ft.  
A pályázatunk a Szászvár, 0110/2 és a 
0108 hrsz-ú területekre vonatkozik.  
 
51/2021. (XI. 04.) sz. határozata: 
Szászvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a Szászvári Ifjúsági Egyesületet egyszeri 
90 e Ft-tal támogatja 3 képviselő képvise-
lői keretéből.  
52/2021. (XI. 04.) sz. határozata: 
Szászvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
az önkormányzat a MUSE-t egyszeri 190 
e Ft-tal támogatja.  
 
53/2021. (XI. 04.) sz. határozata: 
Szászvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a Szászvári Strandfürdő úszómedencéjé-
nek rehabilitációja pályázaton (VP6-
19.2.1-61-7/1-21) részt vesz, maximum 
7,4 M Ft (támogatás) értékben. A pályá-
zat önrésze 5%, maximum 370 e Ft, me-
lyet az önkormányzat a Szászvári Köz-
épületekért Közalapítvány részére átutal 
támogatásként. Tervezési költség nincs. 
A pályázat során felmerülő egyéb költsé-
geket az önkormányzat fizeti, valamint a 
pályázat megvalósításában is részt vállal. 
Az 5 éves fenntartási idő lejárta után a 
beruházás értéke és tartalma az önkor-
mányzat tulajdonát fogja képezni. Az 
önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 
szervezet a beruházást az adott ingatlanon 
elvégezze. 
54/2021. (XI. 04.) sz. határozata: 
Szászvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a kamerabővítési pályázaton részt vesz (A 
közbiztonság javítása Szászváron bizton-
sági kamerák telepítésével, VP6-19.2.1-
61-4/1/21), maximum 3,5 M Ft értékben. 
A szükséges önerő 15%, 525 e Ft.  
 
55/2021. (XI. 04.) sz. határozata: 
Szászvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a stációkés a buszmegállók felújításáról 
szóló pályázatban (Vallási, kegyeleti jel-
képek és közösségi rendeltetésű ingatla-
nok felújítása,  VP6-19.2.1-61-7/1-21) 
részt vesz, melynek összköltsége maxi-
mum 3 M Ft. Az ehhez szükséges önerő 
15%, maximum 450 e Ft.  
 
Készült: Szászvár, 2021. november 19.   
 

Jegyzőkönyv 
(kivonat) 

Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 04-i üléséről 
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Hírek innen-onnan: 
 
Suliváró 
Intézményünk alsós munkaközössége 4 alkalomból álló foglal-
kozássorozatot szervezett azoknak az óvodásoknak - lakóhely-
üktől függetlenül -, akik szeptembertől iskolába jöhetnek. 
A foglalkozásokon az óvodások és szüleik megismerhetik az 
iskolánk által kínált lehetőségeket, az épület felszereltségét, a 
leendő tanító néniket. A gyerekek kézműves- és sportfoglalko-
zásokon vehetnek részt, míg szüleik különböző témákban tájé-
koztatókat hallgat-
hatnak meg, beszél-
gethetnek az iskola 
nevelőivel. A követ-
kező foglalkozásra 
decemberben kerül 
sor, szeretettel várjuk 
az új érdeklődőket is. 
Az alábbi képen lát-
ható, hogy mit készí-
tettek a gyerekek 
Halloween szellemé-
ben az 1. foglalkozáson. 

 
Diákolimpia 
2021. október 13-án Komlón rendezték meg a körzeti mezei 
futóbajnokságot, melyen 8 iskola versenyzői közül a követke-
ző eredményeket érték el tanulóink: 
II. korcsoport lány: 
Csobot Vivien 2. helyezett 
Gelányi Dorka 6. helyezett 
Rózsár Szabina 12. helyezett 
II. korcsoport fiú: 
Bálint Benett 2. helyezett 
Dobó Bence 3. helyezett 
Juhos Mór 6. helyezett 
Hild Tamás 10. helyezett 
Balogh Krisztofer 13. helyezett 
III. korcsoport fiú: 
Bozsányi Dominik 8. helyezett 
Rózsavölgyi Krisztián 13. helyezett 
IV. korcsoport fiú: 
Fodor László 12. helyezett 
Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő tanároknak! 
 
Pályázati siker 
Iskolánk alapítványa 2 millió Ft-ot nyert a Magyar Falu Prog-
ramba benyújtott "Ép testben ép lélek" - szabadtéri tornapálya 
eszközeinek beszerzése címmel benyújtott pályázatával, mely-
ből felsős tanulóinknak szeretnénk sportolási lehetőséget biz-
tosítani az iskola mögötti park területén. A megvalósításra 
2022 tavaszán kerül sor. 
 

Köszönjük a döntéshozók támogatását! 

Az OMME Komlói Helyi Szervezete által kiírt  
“A méz=egészség” című gyermekrajz pályázat eredményhirde-
tésére 2021. november 22-én (hétfőn) került sor a komlói Közös-
ségek Házában. 
Tanulóink a következő eredményeket érték el: 
1-2. évfolyam: Lép Ádám 2., Gerő Zsófia 4., Kiss Boglárka 7., 
Maisch Levente 9. lett. 
3-4. évfolyam: Szabó Lilien 5., Lakatos Piroska 10., Bálint 
Benett 17. helyezést ért el. 
5-6. évfolyam: Bakó Sára 2., Rózsár Réka 4., Fischer Veronika 
9., Sebestyén Sára 10., Ujvári Amira 11., Orsós Ramóna 12., 
Németh Dominika 13., Somogyi Evelin 16., Romozi Panni 17. 
lett. 
7-8. évfolyam: Illés Laura 3., Szontág Virág 8., Rausch Kamilla 
9. helyezést ért el. 
Gratulálunk a versenyzőknek és az őket felkészítő tanító nénik-
nek. 
 

Halloween  
E napon szörnyecskék töltötték meg 
az iskola épületét. 

 
Köszönjük a Családsegítő Szakszol-
gálat munkatársainak az arcfestést, 
a nyelvi munkaközösség tagjainak 
pedig a szórakoztató programokat! 
 
 

Márton-nap 
November 11- én, Márton napján 
iskolánk tanulói megismerkedtek e jeles naphoz kapcsolódó ha-
gyományokkal, lampiont és dekorációt készítettek németórákon. 
Megvendégeltük a gyerekeket libazsíros és libamájas kenyérrel, 
lilahagymával és gyümölcs- teával.  
A jól sikerült Márton-napi alkotásokkal feldíszítettük iskolánk 
faliújságait és folyosóit. 

Köszönet 
Iskolánk köszönetet mond a Mocorgók Egyesületének, mert a 
szervezet tagjai áthozták a pianínót a Szent István Közösségi 
Házból, és sok lépcsőn fölcipelve elhelyezték azt a tetőtérben 
kialakított koncertteremben. 

                Maglódiné Horváth Ildikó 
                              intézményvezető 

Hírek a Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából 
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A Szászvári krónika az ezredfordulóig 
c. könyv bemutatóját tartottuk ma a 
Szászvári Várkastélyban. Sebestyén Mó-
nika kérdezte Szokoly Károly krónikást a 
könyv létrejöttéről, kedvenc történeteiről. 
Karcsi mesélt, melyet nagyon jó volt hall-
gatni. Számos történetet megosztott ve-

lünk a könyvből. A sztorikat reggelig 
elhallgattam volna. Nagyon szerencsés-
nek mondható településünk, hogy van 
olyan személy, aki lelkesen a falu múltját 
a történelmét papírra veti, megörökíti. 
Köszönöm Neki! A következő "kötet" 
megírásához jó egészséget, erőt, kitartást 

kívánok! 
A könyv után érdeklődni a Szászvári 

Várkastélyban lehet. A könyvért ado-
mányt fogadunk el, mellyel a Szászvári 
Középületekért Közalapítványt lehet tá-
mogatni. 

Vidák Krisztina 

Szászvári Krónika - könyvbemutató 

A Szászvári Várkastélyban november 
17-én került sor a régóta várt könyvbe-
mutatóra, a Krónikával ismerkedhettek 
meg az érdeklődők. Már nagyon közele-
dett a meghirdetett időpont, de vendég 
még alig-alig. Az Üvegterem kivilágítva, 
a székek sorba rendezve, a pogácsák és 
stanglik a tálcákon. A könyv szerzője és a 
moderátor feszülten beszélgetnek. Nem 
fog jönni senki?... 

De lassan, majd egyre jobban gyorsul-
va megtelik a terem. Épp a meghirdetett 

időben kezdődik el az esemény. Sebes-
tyén Mónika kérdez,  szerző,  Szokoly 
Károly válaszol.  A könyv keletkezésé-
nek előzményeiről esik szó, öt évről be-
szél a szerző, akkor kezdte el a munkát. 
Levéltárakban kutatott, visszaemlékező-
ket keresett fel, és jegyezte le az emlékei-
ket. Felhasználta az internet nyújtotta 
lehetőségeket, 15 ezer szócikket dolgo-
zott fel, a legérdekesebbekből a könyv-
ben is sok szerepel.  

Egyre oldottabb a hangulat, a szerző 
egyre újabb és újabb sztorikkal bombázza 
a hallgatóságot, akik, úgy tűnik, isszák a 
szavait. Gyakran hangzik fel nevetés, 
néha csodálkozás, de végig feszült figye-
lem övezi az előadást. 

Számomra az derül ki, hogy rengeteg 
mindent nem tudunk a történelmünkről. 
És még csak nem is a századokkal koráb-
biról, de még a közelmúltról sem. Erre is 
nagyon jó ez a könyv, hogy egyfajta 
rendszerbe sorolja az eseményeket. Nem 
egy lexikon, de azért arra biztosan jó, 
hogy, ha egy bizonyos időszakot akarunk 
megismerni, ezeket a részeket elolvasva 
kaphatunk egy képet.  

Lassan letelik a rendezvényre szánt 
idő, a lelkes érdeklődők a szerzőhöz vi-
szik könyveiket, néhány soros dedikáció-
ért. Mindenki oldott, jókedvű, az új tulaj-

donosok kíváncsian lapozgatják a friss 
szerzeményt.  

 Szászvári Hírek 
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2021. október 30-án került megren-
dezésre a Halloweeni délután a Szászvá-
ri Várkastély udvarában, és bíztunk ab-
ban, ha besötétedik, a Vár szellemei 
nem csatlakoznak a bulihoz. 

Az előkészületek hetekig tartottak, 
hogy minden a legjobban sikerüljön. A 
programokat és a dekorációt igyekeztek 
a szervezők úgy összeállítani, hogy a 
gyermekeknek egy kellemes, izgalmas-
szellemes délutánban legyen részük. A 
Halloweeni hangulatot poénos díszíté-
sek, mécsesek, faragott tökök színesítet-
ték, ezzel is megadva a hangulatot az 
estének. Jó volt látni a sok jelmezbe 
öltözött kisgyermeket, ahogy önfeledten 
vettek részt a különféle ügyességi vetél-
kedőkön, bátorság próbákon. Aki telje-
sített egy feladatot, jutalomban része-
sült. Volt sok jelentkező, fogyott bőven 
a cukorka, csoki. 

16.00-tól a Kiskakas gyémánt fél 
krajcárja zenés mesejátékot tekinthették 
meg kicsik, nagyok. Kovács Róbert 
(Kölyökidő sorozat műsorvezetője) köz-
reműködésével igazán interaktív volt az 
előadás. A gyerekek, és a színpadra in-
vitált szülők bevonásával igazán jó han-
gulat kerekedett. 

17.00 órakor megtekinthették a Lufi 
bohóc által bemutatott zenés kis összeál-
lítást. 

A jókedvről a felnőtteknek a Szász-
vári Nőegylet forralt bora is gondosko-
dott, ami a délutáni órákra jól is jött, 
mert nincs is annál jobb, mint egy hűvös 
délutánon nézni az embereket, ahogy jól 
érzik magukat, és közben kortyolgatni a 
szívet és testet melengető finom itókát. 
Az aprónép sem maradt étlen-szomjan. 
Tea, hamburger, és az elengedhetetlen 
„múmia” virsli volt a menü, ami idén is 
sikert aratott a kicsik, és felnőttek köré-
ben. Az előadások után a zene vette át a 
főszerepet, ahol a gyerekek önfeledt 
mulatozásba kezdtek, tánc terén minden 
kreativitásukat kihasználva.  

A felnőtteket 21.00-ra várták a Szent 
István Közösségi Házban, szintén egy 
önfeledt retró csontrázó mulatozásra. 
Köszönet az ételért, italért, a Szászvári 
Nőegyletnek, a szervezésért, dekoráció-
ért a Szászvári Várkastély dolgozóinak, 
a Szent István Közösségi Ház munkatár-
sainak, a jó kedvért a résztvevőknek. 
Bízzunk benne, hogy jövőre is színvo-
nalas, szellemes Halloweeni party részt-
vevői lehetünk.      
         Walke Gabriella 

HALLOWEEN PARTY A VÁRBAN 
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A Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei 
Egyesület Szászvár és vidéke csoportja 
2021.10.15-én, egy kis vidám, zenés, tán-
cos délutánt tartott 13-18 óra között a 
Szászvári várkastélyban: finom, ízletes 
ebéd, kalács, kuglóf, sajtos rúd, kávé mel-
lett, családias légkörben beszélgettünk és 
örültünk egymásnak. Köszönjük Vidák 
Krisztina polgármester-asszonynak, hogy 
megtisztelt jelenlétével, valamint a helyet 
és támogatását, továbbá Weisz Kornélia 
Egyházaskozár polgármester-asszony tá-
mogatását és a falubuszt, mely hozta-vitte 
tagjainkat.  

Marosvölgyi Józsefné Megyei elnöknek 
mielőbbi gyógyulást kívánunk. Piroska 
szeretettel gondolunk rád. Hálásan köszö-
nöm: Téczely Istvánné Sárika néni, Hang 
Zoltánné Erzsike, Delibókné Kuczi Gabri-
ella, Gyurka Jánosné Juli, Pekarek Géza 
önzetlen segítségét. Köszönöm, hogy min-
dig számíthatok rátok. Hálásan Köszönöm 
Ládás Józsi bá’ tréfás köszöntőit és ked-
ves verseit, melyet saját maga írt. Nagyon 
örülünk, hogy színessé varázsolod rendez-
vényünket. Bács Györgyné Rózsikának 
mielőbbi jobbulást, sok erőt hozzá. Meg-
emlékeztünk elhunyt tagjainkról. Emlékü-
ket megőrizzük. Egy kis rövid beszámoló-
ban ismertettem az idei év eseményeit, 
hogy újra találkoztunk. Hangulatos szép 
délutánt töltöttünk együtt. Mindenki na-
gyon jól érezte magát.  

A Mozgáskorlátozottak helyi csoportja 
nevében részt vettünk Sárika nénivel az 
október 23-i megemlékezésen, a parkban, 
a Büszkeségpontnál, 1-1 szál fehér szegfű-
vel. Nagyon szép idő volt: ragyogó napsü-
téssel: utána a Katica cukrászdában finom 
kávé és süti mellett beszélgettünk az eddi-
gi eseményekről. Nagyon szép napunk 
volt ismét. Este a Szent István Közösségi 
Házban részt vettem Orbán Éva senior 
öröm tánc bemutatóján, ahol nagyon jól 
éreztem magam.  

Kedves ismerősöm Fluckné Téczely Ildi-
kó megkeresett, hogy segítsek egy nemes 
cél érdekében: olyan gyermekeknek, akik 
nem tölthetik a családdal a Karácsonyt, a 
szeretet ünnepét. „egy mosolyért egy tábla 
csoki”, melyet Fluckné Rockaly Izabella 
szervezett. Természetesen azonnal csatla-
koztam és úgy gondoltam, hogy bevonom 
a helybeli Mozgáskorlátozott tagokat is: 
fogjunk össze. Hatalmas öröm volt halla-
ni, hogy egyből adakozott mindenki: így 
együtt jótékonykodtunk. Hálásan köszö-
nöm az önzetlen felajánlásokat. „mosoly 
& szeretet”, mert adni jó. 

A helyi iskola kért fel, hogy pár gondo-
lattal segítsem munkájukat: az alábbiakat 
mondtam. A mozgáskorlátozott ember 

mozgásában korlátozott, fogyatékkal élő 
személy. Ők ugyanolyan emberek, csak 
nehezebben mozognak, sokszor segítségre 
szorulnak. Nem kell őket sajnálni, hiszen 
egy véletlen baleset következtében bárki 
kerülhet ilyen állapotba, hanem segíteni, 
támogatni kell. Nagyon fontos erről be-
szélni már iskolás korban is, hogy kiala-
kuljon egy valós nézet erről: az egymás 
elfogadásáról, az egyenlő bánásmódról, az 
esélyegyenlőségről. Ennek tudatában 
vagytok már iskolás korban, akkor ez tu-
datosul bennetek felnőttként is. Beszélje-
tek még a segédeszközök hasznosságáról: 
tám bot, mankó, járó keret, kerekes szék, 
mopedek. A zuhanyzóba építhető emelő, 
lépcsőzés helyett a rámpa. Mindez segít 
teljesebb életet élni. A kerekes szék be-
emelőt megnézhetitek a várban.  

A Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei 
Egyesülete 2021. november 18-án tartotta 
év végi összejövetelét, a Pécsváradi vár-
ban, melyen a csoportvezetők beszámoltak 
az éves munkájukról és a jövő év tervei-
ről. Együtt örültünk egymás sikereinek, 
mely mögött, lelkiismeretes munka van. 

Ezt kötetlen beszélgetés követett nagyon 
jó hangulatú, családias légkörben. Nagyon 
örültünk a találkozásnak: jó volt látni egy-
mást, már nagyon vártuk. Köszönjük a 
lehetőséget Marosvölgyi Józsefné, Piroska 
megyei elnöknek és a vezetőségnek. Hálás 
köszönet a szíves vendéglátásért, a kedves 
figyelmességért. Szép napunk volt. Részt 
veszünk a helyi Adventi vásárban, ha le-
het.  

A közelgő ünnepekre meghitt, Békés, 
Boldog Karácsonyt, jó egészséget és sze-
rencsés Boldog Új Évet kívánok minden-
kinek szeretettel! Köszönöm. 

Bécziné H. Ilona  
csoportvezető 

A Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesület Szászvári csoportja 

„Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények, 
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek. 

Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol, 
s a gyertyafényénél még a csillag is táncol. 

Mikor a fenyő illata megérinti szívünk, 
ezen az estén, kicsit az álmokban is hiszünk. 
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni, 
és másokért a szokottnál is többet tenni.” 
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Ez évi terveinket is alapo-
san áthúzta a pandémiás 
helyzet, hiszen már nyár volt, 
amikor személyes találkozá-
sokat, programokat lehetett 
szervezni. Ezért már második 
alkalommal maradt el például 
a Húsvétváró programunk, 
amit évek óta a Közösségi 
Házzal közösen szerveztünk 
– na, de majd jövőre! 

A legelső közös dolgunk 
hosszú idő óta az Óbányai 
miniarborétumban tett láto-
gatás volt, majdnem tele lett 
az iskolabusz kicsikkel és 
nagyokkal, annyian szerettek 
volna egy kicsit kiszabadulni. 
Nem is akárhová mentünk, ez 
az arborétum az előző évben elnyerte a 
BBC /!/ egyik kertbarát műsorában meghir-
detett verseny első helyezését, azaz, az Év 
kertje lett! Magánszemélyek a tulajdono-
sok, a kezelők, fenntartók, és csodálatos 
munkát végeztek ebben a parányi Édenkert-
ben! 

Június 26-án Várnap volt a faluban, 
ebből sem maradtunk ki: Timitől megtanul-
tuk, hogyan lehet aranyos békákat nemezel-
ni, és a gyerekeknek – no meg a felnőtt 
érdeklődőknek is – megmutattuk, tovább 
tanítottuk ezt a kis kedves kézműves mun-
kát. Olyannyira belejöttünk, hogy a nyár 
folyamán többször is tanítottuk: a Közössé-
gi Házban és a Várban,  a napközis táborok-
ban, valamint a Roma nemzetiségi napon is. 
Nem maradtak ki a jóból a nemeskajali 
gyerekek sem, elvittem hozzájuk is a 
„csomagot” a szlovákiai látogatásra – ez 
volt igazán izgalmas, mert voltak olyan 
gyerekek, akik még magyarul sem tudtak! 
Nagymama fordította, hogy mit mondok, a 
gyerekek meg tátott szájjal figyelték a keze-
met! Még nem is hallottak arrafelé a neme-
zelésről! 

Ennek az évnek valószínűleg a legna-
gyobb szabású programja volt az augusztus 
20. körüli napok eseménysorozata, ebből is 
alaposan kivettük részünket. Pénteken ma-
gyaros hidegtálat készítettünk a színházi 
előadásra látogatóknak, vasárnap, az igazi 
„Falunapon” hamburgert sütöttünk Nőegy-
let módra mindenkinek, aki azt szeretett 
volna vacsorázni. /No, azért a szombat sem 
maradt ki, az Ügyeskékkel kígyórétest és 
tárkonyos malacragut készítettünk a kajali 
vendégek tiszteletére./ Mint utóbb kiderült, 
a Falunapon főzőverseny is volt, hamburge-
rünk különdíjas lett, aminek jutalmaként a 
„készítők” a pécsváradi polgármester meg-
hívására a pécsváradi várban „ehették le” a 
jutalmukat! 

Egyesületünk 2013. óta működik, azóta 
szinte minden évben tartunk, tartottunk egy 

családi napot, különböző helyszíneken, 
különböző egyéb dolgokkal összekötve. 
Volt, hogy a Bányatelepen, az egykori In-
formációs központot és környékét takarítot-
tuk ki, volt, hogy a Strandon ültettünk virá-
gokat, és most már második alkalommal 
Váraljára látogattunk el, az Ifjúsági Tábor 
területére. Ezeken az alkalmakon a tagok 
párjai, gyerekei és unokái is részt vettek, 
így sokszor 16-18, vagy akár 20 főre is 
készült a paprikás krumpli, vagy más fi-
nomság, a pályázati támogatásokból beszer-
zett bogrács, gázzsámoly, szeletsütő segít-
ségével.  

Az előzőekben is említett sikeres pályá-
zataink révén, ebben az évben már a 4. év-
folyama volt Gruber László tanár úr elő-
adásainak. A négy év alatt összesen 15 
alkalommal hallhattunk tőle útibeszámolót, 
gyönyörű fotókkal, értékes ismeretekkel és 
érdekességekkel is bőven megtűzdelve 
azokról az országokról, területekről, amiket 
útjai során meglátogatott. Ebben az évben 
Marokkóról, Iránról, az első etiópiai útról 
hallhattunk, utolsóként pedig, „Képeslapok 
a nagyvilágból” címmel egyfajta összefog-
lalóját mutatta be a korábban elhangzottak-
nak. Az elmúlt 4 évben volt olyan előadása, 
amelyen 120 ember vett részt, de a legala-
csonyabb létszám is meghaladta az 50 főt! 
Nagyon sikeres rendezvénynek tartom ezt, 
és ez kizárólag Gruber László személyének 
tudható be, aki rendkívüli képességekkel 
megáldott előadó, szenvedélyesen, nagy 
tudással, rengeteg információval, csodás 
fotókkal ajándékozott meg bennünket min-
dig. Úgyhogy nem hagyjuk abba, amennyi-
ben pályázatunk nyer, jövőre is lesznek 
ilyen előadások! 

Sokszor már nem is tudjuk, hogy melyik 
programunk melyik évi pályázat része, 
ugyanis a helyzet miatt az előző évi tervek 
végrehajtási határidejét meghosszabbítot-
ták. Ezért volt még egy kézműves foglal-
kozásunk is, ahol kötényeket és szatyrokat 

varrtunk a pályázati pénzen 
beszerzett anyagokból /
szeptember 29./  
Erre a nyárra terveztük, hogy 
elmegyünk a Szőregi Rózsa-
fesztiválra, ennek útiköltsé-
gére is pályázati támogatást 
nyertünk el. A helyzet miatt 
azonban ezt a rendezvényt 
nem tartották meg, elmaradt, 
de mi azért megnéztük Szege-
det, ami fesztivál nélkül is 
tartogatott számunkra kelle-
mes programot. Kalauzunk 
Katona Tünde volt, aki ifjúko-
rát Szászváron élte le. Sétán-
kon a belvárost jártuk be, a 
Dómot, a Móra Ferenc múze-
umot, a Tisza partot jártuk be, 

eltöltöttünk egy kis időt a Füvészkertben, 
aztán a kis turistavonattal is körülnéztünk a 
városban. Hazafelé még benéztünk a Rösz-
kei Paprikamúzeumba , ami többek között 
kicsit Szentgyörgyi Albertnek, a Nobel-
díjas magyar tudósnak is emléket állít, hi-
szen a paprika és a C-vitamin általa váltak 
ismertté.  

Október 9-én Bikalon jártunk, az Él-
ménybirtokra szerveztünk egy kézműves 
foglalkozást, gyertyamártást mutattak be 
nekünk, és természetesen, mi magunk is 
készíthettünk ilyent. Ezzel együtt is felejt-
hetetlen napot töltöttünk el itt, lovagi tornát 
láttunk, és különböző kézműveseket is meg-
látogattunk.  

Október 31. = Halloween. /Nem talált 
ki még senki egy frappáns magyar kifeje-
zést erre? Nem ártana./ Több éve már, hogy 
a Közösségi Ház – most már a Vár is – 
megszervezi ezt a napot, elsősorban a gye-
rekek kedvéért, különböző szerepelőkkel, 
közreműködőkkel és segítőkkel. Mi 2. éve 
vettünk részt fekete hamburgerünkkel, 
múmiavirslinkkel, forralt borunkkal és forró 
teánkkal a rendezvényen, reméljük, min-
denki megelégedésére. Mi jól éreztük ma-
gunkat, az biztos, még ha nagyon el is fá-
radtunk! 

Ebben az évben – amennyiben meg lehet 
tartani, és nem jön semmi közbe – az Ad-
venti vásár lesz az utolsó program, jó szo-
kásunknak megfelelően sütikkel készülünk /
lehet, hogy forró csokival is/, és a gyerekek-
nek mézeskalács díszítéses kézműves prog-
rammal. Az adományokból jótékonykodni 
fogunk, ahogyan azt már évek óta tettük, 
hol a gyerekek, hol az idősek számíthattak 
tőlünk karácsonyi ajándékra.  

Röviden – vagy nem is annyira röviden – 
ennyi volt az idei évünk. Kívánunk minden-
kinek békés, boldog, vírusoktól mentes 
karácsonyi ünnepeket, jó egészséget és bol-
dog újesztendőt!   
     Havasiné Szokoly Zsuzsanna 

Nőegylet - 2021. 
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Sok-sok évvel ezelőtt, Miskolcon 
egy helyijáratos buszon utaztam, ami-
kor felszállt mellém egy család egy 
négyéves-forma kisgyerekkel. Ango-
lul beszéltek, valamit mondtak a kis-
gyereknek, amire ő - természetesen - 
angolul válaszolt. Nekem pedig az a 
blőd gondolatom támadt: hogy mi-
lyen kicsi, és már milyen jól tud an-
golul… 

Sok szülő érzi úgy, hogy nem lehet 
elég korán kezdeni a nyelvtanulást. 
Erre egyre több lehetősége van min-
denkinek. Szászváron is zajlik egy 
kezdeményezés, amelyet Nagyné 
Stumpf Adrienne tart. 

- Ön angol tanár? 
- Tanár nem vagyok, bár felsőfokú 

angol nyelvvizsgával rendelkezek. Én 
is szülőként kerültem abba a körbe, 
ahol először találkoztam a kisgyerme-
kek részére kitalált módszerrel. Korai 
angol oktatásra kerestem lehetőséget 
kislányom számára, és Komlón talál-
tam is egy lehetőséget. Kislányom 
négy évig járt oda, és azt tapasztal-
tam, hogy további tanulmányai során 
ez az időszak rengeteget segített neki.  

- Hogyan lett szülőből oktató? 
- Az a tanár, aki ott oktatott, kere-

sett meg engem, és kérdezte, lenne-e 
kedvem nekem is oktatni, mert ő ki-
dolgozta a tematikát, évekre lebontva, 
és franchise rendszerben akarja bőví-
teni a rendszerét. Én vállaltam, és 
belevágtam. Sok eszközt, bábokat, 
puzzle-t készítettem, mert a kicsikkel 
történő foglalkozásokhoz ezek kelle-
nek.  

5-7 fős csoportokban vagyunk, mi-
vel mindenkivel egyénileg kell foglal-
kozni. Mondókákat gyakorlunk, ren-
geteg szót megtanulnak, a kiejtést 
megismerik, és így később már sok-
kal könnyebb nekik a nyelvtanulás. 
Nagyon szeretnek ide járni a kicsik. 
A hanganyag is tananyag része, azt is 
a módszer kifejlesztője készítette. A 
nyelvtudás a világban ma már elen-
gedhetetlen, hatékony felkészítésnek 
gondolom a nyelvtanuláshoz ezt a 
korai angol oktatást.  

- Köszönjük az interjút! 
- Köszönöm a lehetőséget! 

  Szokoly Károly 

A közelmúlt egyik legsikeresebb ren-
dezvénye lett a Szent István Közösségi 
Házban tartott szenior tánc összejövetel. 
Előfordul, hogy húsznál is többen jönnek 
össze a mozogni vágyók. A foglalkozáso-
kat Orbán Éva tartja, őt kérdeztük. 

- Az összejövetel elnevezése azt takar-
ja, hogy tánc, amit korosabbak végeznek. 
Tényleg csak erről van szó? 

- Nem, ennél sokkal többről. A szeni-
or örömtánc kimondottan az idősebb kor-
osztálynak kitalált forradalmian új moz-
gásforma - kezdi a lelkes oktató. - A nyu-
gat -európai országokban közel 45 éve 
működik, de hazánkba csak nemrég jutott 
el. Ez egy kíméletes mozgásforma, ami 
igazoltan jó hatással van a demencia, és 
az Alzheimer-kór késleltetésére. Semmi-
féle előzetes tánctudás nem kell hozzá, az 
órákon lehet elsajátítani a mozgásformát. 
Az oktató bemutatja, majd begyakoroltat-
ja a koreográfiát. 

- Köthető valaki nevéhez ez a hasznos 
és egészségmegőrző mozgásforma kidol-
gozása? 

- Igen, Ilse Tutt nevéhez fűződik, aki 
Németországban a világháború után kez-
dett tanítani. Pedagógusként dolgozott, 

de néptáncot is oktatott fiataloknak. Idő-
sebbek kérték meg arra, hogy ne csak 
fiatalokat tanítson táncolni, hanem őket 
is. Az egésznek a célja az elmagányoso-
dás megakadályozása volt, de emellett a 
jótékony testmozgás, és a gondolkodás 
frissen tartása, az agymunka is kifejtette 
jótékony hatását.  

- Szászváron milyen sikere volt a kez-
deményezésnek? Tele a parkett táncoló 
urakkal? 

- Hosszas előkészítés után októberben 
kezdtünk táncolni. Rögtön huszan jöttek 
el, aztán már harmincan. Szerintem na-
gyon jól érzik magukat a résztvevők, mo-
solyognak, felszabadultak. Azt azért el 
kell mondanom, hogy eddig szinte kizá-
rólag hölgyek jöttek el, de nyitva vannak 
a kapuk, várjuk a vállalkozó kedvű férfia-
kat is. Nem kell tartani semmitől, ez kö-
tetlen szórakozás, lehet kihagyni alkalma-
kat, lehet újrakezdeni, nem probléma.  

- Köszönjük, hogy mosolygó, boldog, 
kifáradt szászvári asszonyokat ad nekünk, 
pár óra tánc után.  

 - Köszönöm a lehetőséget! 
 

     Szokoly Károly   

OVIS ANGOL 

SZENIOR TÁNC 



2021. december Szászvári Hírek 

13 www.szaszvar.hu 

 

 

A CSÁSZTAI HARANGLÁB  
Császta falu első írásos feltűnése egy 1378

-as oklevélben olvasható, amikor Alsáni 
Bálint pécsi püspök és Becsei Vesszős fia 
Tamás pereskednek érte, ekkor körbejárják 
a határait is.1 A középkor évszázadaiban a 
szászi várban mellékrezidenciát, uradalmá-
nak vidéki központját fenntartó pécsi püs-
pök egyik birtoka volt a falu. 

1542-ben egy csata zajlott le Császta kö-
zelében, ennek az emlékét egy eseménynév 
is megőrizte: ez a „Recsef-horgos”, amely 
máig egy útvonal a „Lovas malom”-tól 
Egyházaskozár irányában. Még az ütközet 
előtt Kászon bég megajándékozta Recsef 
vezérét egy 60 ft.-ot érő szablyával, aki 
nem sokáig forgathatta e szép fegyvert, 
mivel Werbőczy Imre a szászi várból utána-
eredt a csapataival, majd pedig a kozári 
mezőn legyőzte őket. Így kiszabadulhattak 
a törökök által addig összegyűjtött magyar 
foglyok.2  

Császta a török hódoltság nehezen múló 
évei alatt is folyamatosan lakott volt. Az 
1687-es felszabadító hadjárat után a pécsi 
püspök birtokai közé kerül vissza a falu. 3 

A 18. század elején az újjászerveződő 
szászi plébániához tartozik, mint filia. Az 
1784-es kánoni látogatás szerint már van 
egy felszentelt harangja, amely egy fából 
készült haranglábon függött.4 

A harangláb létesítésének ennél pontosabb 
idejét nem ismerjük. Császta falunak 
„ősidőktől fogva volt egy kőalapzatú és 

nagyrészt fából készült (körüldeszkázott) 
ódon kinézetű haranglábja… -jegyzi le a 
szászvári parókia történetében Rudolf Má-
tyás plébános. Két harang lakott akkor ben-
ne, a kisebbik az úgynevezett „talált ha-
rang”. Ez lehetett a középkori Császta falu 
harangja, amelyet vélhetően az elpusztult 
temploma helyén találtak meg, majd pedig 
utóbb a haranglábba helyeztek el. A lako-
sok ez iránt oly kegyelettel voltak, hogy az 
első világháború rekvirálásaikor inkább a 
nagyobbtól váltak meg. Ennek a pótlása 
1923-ban történt meg egy 170 kg.-os ha-
ranggal, amely Baján Boditsi Sándor műhe-
lyében készült el 340000 koronáért. E ha-
rang palástja Szűz Máriát ábrázolja a kis-
deddel. Mivel a készíttetője nyilván inkog-
nitóban kívánt maradni, így csupán ezt írat-
ta rá: „háborúba vitt harang helyett öntet-
tem ajándékból 1922-ben.”  Ezt az új nagy-
harangot Rudolf Mátyás plébános 1923 jún. 
3.-án, pünkösd hétfőjén szentelte fel. Nem 
volt megelégedve a harang akusztikájával, 
mivel „hangja nem hallatszik elég élesen, 
mert a falnak vág és ott eltompul.”  5 

E harangok egy teljesen új, a hitközség 
nagy áldozatvállalásával 1923-ra elkészülő, 
kőből és téglából falazott haranglábban 
kerültek elhelyezésre. A neogót stílusú épít-
mény bádoggal fedett tornyában jelenleg az 
említett nagyharangon kívül még egy köze-
pes harang található.   A palástján Jézust 
ábrázolja a kereszten, amelynek tövében két 

oldalon térdeplő alakokat láthatunk. A né-
met felirata szerint Grazban öntötték 
Matthaeus Kostnbauer műhelyében. A ha-
rangok identitását mutatja az egyes szám-
ban fogalmazott felirata: „in Graz goss 
mich”, öntött engem Grazban. A készítésé-
nek pontos idejét ugyan nem ismerjük, de 
Kostnbauer mester a bissei református 
templom számára is öntött egy 70 kg. súlyú 
harangot még 1742-ben. Így vélhetően vala-
mikor a 18. század derekán készülhetett ez 
a napjainkban is megkonduló császtai ha-
rang, amely e toronyban lévő társával 
együtt hívja az élőket és elsiratja a holta-
kat.6 

        Patton Gábor 

Jegyzetek: 
1.Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár Dl.87508 számú oklevélben „Chasta” névalakban 1378 05. 15. 
2.Reuter Camillo: A török hódoltság emléke a baranyai helynevekben In: Szigetvári Emlékkönyv Szigetvár 
1566-os ostromának 400. évfordulójára. Szerk.: Rúzsás Lajos Bp. 1966-112. p. 
3.Nagy Lajos: A Császári és Udvari Kamara pécsi prefektúrájához tartozó terület 1687-ben. In: Baranyai 
Helytörténetírás (1978. évf.) Szerk.: Szita László Pécs 1979-33. p. 
4.Pécsi Egyházmegyei Levéltár (továbbiakban: PEL) PEL.III.128_Szaszvar_historia_vol_I_0015 
5. PEL.III.128_Szaszvar_historia_vol_II_0010 és vol_III_0062  
6. Lázár Gy. Levente: Református templomok Baranyában Pécs 2011- 21. p. 

Közügy-e, és ezzel együtt joggal tart-e 
igényt a közérdeklődésre, ha új tanár érke-
zik az iskolánkba? A kérdésre csak egy 
válasz lehet: természetesen közügy. Aki-
nek hozzátartozója épp iskolás, annál egy-
értelmű az érdeklődés a kérdéssel kapcso-
latban. De ezen kívül, ha esetleg van olyan 
helybéli, akit kora, vagy családi állapota 
miatt nem érint az iskola kérdése, és az ott 
folyó munka, de szászváriként mégis örül-
het a megújulásnak, a gyarapodásnak. 
Akkor ezt tisztáztuk! 

Előzőek miatt joggal kérdeztük meg az 
ifjú hajadon Futtó Bettinát, új történelem 
tanárnőt. 

- Tősgyökeres szászvári, így mondhat-
nánk, nem meglepő, hogy első munkahe-
lyéül a helyi Kiss György Általános Isko-

lát választotta. Ami mégis, mintha nem 
lenne ez ennyire egyértelmű döntés a kor-
társai között. Miért jött „haza”? 

- Eddigi életem majdnem minden vonat-
kozása ide köt. Itt voltam kisgyerek, jár-
tam iskolába. Szerettem az iskolát, tisztel-
tem a tanáraimat, a történelem szakot is 
emiatt választottam. Itt élek édesanyám-
mal, innen jártam Pécsre a bölcsészkarra. 
Tény, hogy sokkal egyszerűbbnek tűnt 
volna Pécsett maradni, hívtak is több hely-
re dolgozni, de most ezt láttam jónak. A 
tanítást nem lehet csak az iskolapadban 
megtanulni. Szerettem volna nyugodt kö-
rülmények között a munkámra koncentrál-
ni, nem utazással tölteni a mindennapokat, 
és nem is albérletre költeni a megalázóan 
alacsony kezdő pedagógus béremet. Szó-

val, ezek összessége miatt vagyok itt, és 
elmondhatom, nem bántam meg. 

- Ennek örülünk. Szóval akkor most gya-
korló pedagógusként szembesül a valóság-
gal. Milyen érzés? 

- Ennek legalább két oldala van. Az 
egyik, hogy egy kis közösség, a tantestület 
része vagyok. A másik: a gyerekek, a ta-
nítványok. Úgy gondolom, hogy tantestü-
let befogadott, mindenki kedves, elfogadó 
volt velem, jól érzem magam a tanáriban. 
A másik: az a csoda. Ami miatt az ember 
tanár akar lenni. Az, hogy, ha jól csinálja 
az ember, akkor minden, a tanításra ráfor-
dított perc annak többszörösét éri, mert 
visszakapjuk a kis tanítványoktól. Szere-
tetben, ragaszkodásban, elsajátított tudás-
ban. Persze, tudom, ebben benne van az is, 

BŐVÜLT A TANÁRI KAR (1. rész) 
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 hogy nagyobbrészt ötödikeseim, (kisebb 
részt hatodikosaim) vannak, akik most 
lettek felsősök, meg az is, hogy még nem 
fáradtam bele a mindennapokba. Mikor 
lennék lelkes, ha nem most? 

- Sokat hallani, hogy túl sok a tanulniva-
ló, túlterheltek a gyerekek. Ön is így gon-
dolja? 

- Hát igen. Nagyon nehéz tartani azt az 
ütemet, amit a tanrend előír. Haladjunk is, 
de értessünk is meg összefüggéseket, el-
lenőrizzük a megtanultakat, és emellett 
legyünk újszerűek, felkészültek, frissek, 
kedvesek, és még sok minden elvárásnak 
meg kell felelni. Ez az én oldalam. A gye-
rekeknek napi 5-6 órájuk van minden nap. 
Ha a nap, vagy a hét második felében va-
gyunk, már fáradtak. De nem egyéni dön-
tés az, hogy le kell adni a tananyagot.  

- Van szüksége segítségre, vagy elboldo-
gul, ha problémája akad? 

- Úgy érzem bárkihez, bármelyik kollé-
gához fordulhatok, ha kérdésem van. Mi-
vel azonban gyakornok vagyok, van egy 
mentorom, akivel rendszeresen találko-
zom, ő egyengeti az utamat. 

- Az eddig eltelt rövid idő alatt kialakult
-e már kötődés a tanítványokkal? Van-e 
már olyan esemény, ami Önhöz köthető? 

- A kötődés már nagyon hamar kiala-
kult. Ez élteti a pedagógust, úgy gondo-
lom. Hogy kötődik-e hozzám valami? 
Ehhez túl kevés idő telt még el. De büszke 
vagyok a gyerekekre, akikkel készítettünk 
egy pályázati felhívásra Sulihíradót. Ez 
több riportból, híradóból álló videó volt. 
Jó volt együtt dolgozni velük, lelkesek, 
ügyesek voltak, remélem nyerünk a pályá-
zaton a kész anyagunkkal. 

- Sok sikert, kitartást a pályán. Köszön-
jük az interjút! 

 - Köszönöm a lehetőséget.  

Ahogy a Kiss György életművéről 
szóló könyvünk előszavában jeleztük 
Nagy Ildikóval, a kutatás nem fejező-
dött be, csak a könyv megjelenéséig 
összegyűjtött adatokat egyszer meg 
kellett jelentetni. Azóta már előkerült 
(és a tulajdonunkban van) Telegdy 
Csanád mellszobra, most pedig, egy 
eddig csak néhány soros újsághírből 
ismert, újabb szoborról kaptunk érte-
sítést, mi több, fotót. 
A KGY 333 számú, a könyvben a 

343. oldalon jelzett Maszlaghy prelá-
tus szobra 1908-ból. A cikk a Pécsi 

Naplóban jelent meg, 1908. február 
9-én, a 4. oldalon. „ Kiss György na-
gyon sok megrendelést kapott a múlt-
ban Maszlaghy esztergomi prelátus 
kanonoktól.  Hálájának elismeréséül 
most a művész megmintázta jótevőjé-
nek, mecénásának életnagyságú szob-
rát, azt felajánlva neki emlékül.” 
Pár hete Sebő Judit keresett meg 

bennünket az Esztergomi Biblio-
thecaból, és csatolta e nagyszerű szo-
bor képeit.  
              Köszönjük neki! 

Szokoly Károly  

Újabb Kiss György alkotás 
 fotója került elő 
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Jó néhány éve már, hogy a Közösségi 
Ház dolgozóinak ötlete nyomán létrejött 
ez a kis társaság, ha úgy tetszik, egy klub, 
amelynek tagjai néha kézműveskednek, 
máskor főznek-sütnek, aztán a Házban 
zajló programokon vesznek részt, vagy 
éppen más település meghívásának tesz-
nek eleget.  

Ez utóbbi történt a nyáron is, a Véké-
nyi Önkormányzat felkért bennünket arra, 
hogy vegyünk részt a Falunapi főzőverse-
nyükön. Speciális helyzetben van a tele-
pülés, hiszen a Zengő Völgye Kft. tulaj-
donosa minden évben ingyen biztosítja a 
„főzők” részére a hús-alapanyagot – ez-
úton is köszönet érte! 

Ebben az évben az általunk főzött étel 
zöldfűszeres sertésragu volt, vargányával 
és krumpligombócokkal. Az ételt teljes 
mértékben a helyszínen készítettük el, 
mondhatni „tábori körülmények” között 
(ez alól csak a héjában otthon megfőzött 
burgonya volt a kivétel). Asztalunkat 
szőttes terítő borította, régi tányérok, 
poharak, szódásüveg és zöldfűszer-
csokor díszítette, Szlovákiából származó 
fehér bort kínáltunk mellé, ezekért is di-

cséretet kaptunk.  
A kaja nagyon jól sikerült, a verseny-

ben – igaz, hogy csak 6 vagy 7 versenyző 
volt – II. helyezést értünk el, de még en-
nél is többet jelentett számunkra az, hogy 
a zsűri elnöke, Kovács János szekszárdi, 
Venesz-díjas mesterszakács nagyon elis-
merően nyilatkozott róla, annyira dicsér-
te, hogy már szinte zavarba jöttünk. És a 
legszebb az egészben, hogy azt javasolta, 
a nevünkből, az Ügyeskékből, azt a 
„kék”-részt már ki lehetne venni 
(merthogy ügyesek vagyunk, nem csak 
„ügyeskék”!) 

Szép napunk volt. Az étel legfőbb bí-
rája azonban az, aki azt megeszi, és főleg 
az, ha el is fogy. Hát, jelentem, mi meg-
ebédeltünk párostól, aztán megetettünk 
három polgármestert, egy jegyzőt, jó né-
hány ismerőst, barátot, a végén pedig 
nem kellett elcsomagolni a maradékot, 
mert az nem volt! 

Köszönjük a meghívást, megyünk jö-
vőre is (ha lesz)! 

A mi kis társaságunk továbbra is várja 
az érdeklődőket soraiba! Szeretettel foga-
dunk mindenkit, akit érdekel a sütés, fő-

zés, kézműveskedés és a közösségért vég-
zett munka. Szerdánként a Közösségi 
Házban, 15 órakor megtaláltok bennün-
ket! 

A Szászvári Ügyes/kék/  
Csoport nevében:  

Havasiné Szokoly Zsuzsa  

ÜGYESKÉK A FŐZŐVERSENYEN 

BUDAPEST NEMZETI LOVAS SZÍNHÁZ 

Szászvárról indult egy csoport Buda-
pestre a Nemzeti Lovas Színház Árpád-
házi Királyok Premier előadására, előt-
te tettek egy kis kirándulást a gyönyörű 
Japán kertbe, ami attól is különleges, 
hogy ez volt hazánk első ilyen látvá-
nyossága 1928-ban. 

Előadást megelőzően bepillanthattak 

a Kincsem Park híres ügető versenyébe. 
Az esti történelmi színdarab a magyar-
ság történelmének jeles évszázadait 
idézte meg, szabad idomítással, díjug-
rató elemekkel, trükk lovaglással és 
csodás dalokkal vegyítve.  

Fantasztikus volt látni milyen össz-
hang van ló és lovasa között. Igazán 

megható és szívhez szóló volt mindenki 
számára, mivel az egyedülálló előadás 
értéket képviselt. A színészek a darab 
után nagyon kedvesek, közvetlenek 
voltak, szívesen elbeszélgettek a részt-
vevőkkel. Mindenki számára feledhe-
tetlen élményt nyújtottak. 

 Maurszkiné Varga Zsuzsanna 
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RENDEZVÉNYEK 2021 

Kiadja: Szászvár Nagyközség Önkormányzata  
Cím: Szászvár, Május 1. tér. 1. Felelős kiadó: Vidák Krisztina polgármester 

Szerkesztő: Szokoly Károly, Holler Krisztián Lapzárta: 2021.12.03.  Nyomdai munkálatok: Rotari Kft. 

Mecseki Óriások 
nyitó 
rendezvény 
 
Ingyenes szászvári próba-
játék – több család, főleg 
helybeliek 
 
Csurgó zenekar  

Várnap 2021 
 
Siklósi Sárkányos  
Lovagrend 
 
Toma játékok 
 
Zina a kurtizán  

Sport Falunap 
2021 
 
Futball mérkőzés 
Futóverseny 
Habparty 
Benk Dénes humorista 
Face Team akrobatikus 
kosárlabda bemutató 
Bál és Disco  

Öko Falunap és 
Rock fesztivál 
 
kézműves foglalkozás 
kiállítás  
 
Molnár Zsuzsa előadása 
 
4 zenekar  

 
 
Idősek napja 
2021 

 
Gyereknap 
2021 
 
Kerek Perec társulat 
 
Kézműves foglalkozás  

Nyári tábor 2021 
 
3 hét 
 
24 gyermek/hét 
 
kirándulások, strand, 
zenés és kézműves foglal-
kozások, ismeretterjesztő 
előadások  

 
 
 
Szüreti  
Felvonulás 
2021  

 
 
 
Halloween party 
2021  

Várak színháza 
fesztivál és Falunap 
 
3 napos rendezvény 
 
színes, változatos  
programok  


