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Iskolai és óvodai hírek

Nemzetiségi Önkormányzat

hagyományok, nemzetiségi kultúra és történelem randevúja egy tájszobában

Tisztelet a hősöknek!

Az önkormányzati tulajdonú régi óvoda épületében került sor a tájszoba avatására.
- Olyan tájszobát alakítottunk ki, ami a régi, falusi otthonok hangulatát idézi – nyilatkozott Szabó M. Tiborné a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) elnöke – Tájszoba először 2016-ban került kialakításra a jelenlegi helyszínen, de már akkor is
nedvesek voltak a falak, a régi ablakokon befújt a szél és a parketta is elhasználódott. Megfelelő
pályázati támogatásra és önerő rendelkezésre állására vártunk, hogy a felújítást elkezdhessük –
összegezte Szabóné

Újbarki hírek

Krupánszki Mihályné Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese vette át a szót:
- Miniszterelnökség beruházásokra írt ki pályázatot a civil szervezetek részére. Így nyílt lehetőség
közösségi célokra használt épület korszerűsítésére.
Németh Norbert polgármester civil fórumot hívott össze, ahol a szervezetek képviselői megegyeztek, hogy a régi óvoda korszerűsítésére pályáznak. A Nemzetiségi Önkormányzat az észak-nyugati fal nedvességének csökkentésére, a Szár Községért Baráti Kör az elektromos hálózat korszerűsítésére és a Szári Örökség Közhasznú Egyesület az ablakok cseréjére nyert összesen 3 475 000.-Ft-t.
Pályázatok megírását, a munkálatok kivitelezését és az elszámolást a civil szervezetek önállóan,
összehangoltan, de egymástól függetlenül végezték.

Bodméri hírek

A felújított helyiségbe milyen új bútorok, tárgyak kerültek?

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

- Igyekeztünk a tájszobát úgy berendezni, hogy a 20. század közepén
használt bútorokon és használati tárgyakon keresztül tudjuk az érdeklődőknek őseink paraszti életformáját bemutatni. Egy “szoba-konyha-kamrát” alakítottunk ki.
Sűrűs családtól a szoba részben egy eddig hiányzó komódot kaptuk,
továbbá padot és székeket. A kamrában a stelázsi is új szerzemény - nekem ez a kedvencem, a konyhaszekrényben elhelyezett szép üvegpoharak mellett - amit Haszon Sándortól és Macher Mónikától érkezett.
Kedvencem még az eredeti szög nélküli karosszék „ Schlof Stuj”, amely
Grósz Józsefné tulajdona volt. Nagyon jó állapotban lévő sparhertet
ajándékozott a Macher család nekünk. Padok, székek, szép textíliák,
képkeretek kerültek most a birtokunkba. Helyhiány miatt, sajnos nem
tudunk minden felajánlást elfogadni. – mondta Krupánszkiné Edit

Tisztelt Száriak!

A látogató elálmélkodhat a szorgos kezek találékonyságán. Praktikus és
szép tárgyak, eszközök váltják egymást a szép fehérre meszelt szobában.
A komódban mérnöki pontossággal összehajtogatott ruhaneműk, falvédők, a szekrényben a helyi népviseleti ruhák, a kredencben precízen
elrendezett, ragyogó tisztaságú poharak, korsók, a konyhaasztalon és
hokedlin szép szőttes terítő stb. Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak
köszönhetjük a munkát vagy voltak más segítők is?
- Sok-sok segítséget kaptunk. A legbüszkébbek arra az összefogásra
vagyunk, amely során bárkit megkértünk, készségesen állt az ügyünk
mellé és segített nekünk. Többek között a tájszoba ki-be pakolásában
a tánccsoport fiú tagjai, a meszelés utáni takarításban, bútorok lemosásában a Baráti Kör tagjai, a textilek kimosásában, keményítésében
Sátori Jánosné, a karnisok felszerelésében, a konyhaszekrény megújításában Mecséri Attila és Horváth Ferenc, az újonnan kapott berendezési tárgyak szállításában Grósz Gábor segített.– közölte Szabóné Ani
Milyen terveitek vannak még a tájszobával kapcsolatban rövid- illetve
hosszútávon?
Szeretnénk élettel megtölteni a helyiséget. Szeretettel várjuk tovább-

ra is az iskolai csoportokat, az érdeklődőket. Különböző nemzetiségi
témájú kiállítást szeretnénk a jövőben itt szervezni. A „Stammtisch”
beszélgetős délutánt szeretnénk folytatni, továbbá könyvbemutató
és fotókiállítás is szerepel a terveink között. Sajnos a hely szűkössége
miatt nagyobb rendezvényt nem tudunk ide szervezni. – tájékoztatott
Mecséri Mónika a Nemzetiség Önkormányzat tagja
Mónika, az avató ünnepséggel kapcsolatos élményeidről, illetve a visszajelzésekről mondanál pár mondatot?
A felújított tájszoba birtokba vétele kapcsán sok meghívott és érdeklődő jött el az átadásra és az azt követő zenés délutánra, amely a helyi kocsmában került megtartásra. A többiek nevében is mondhatom,
hogy ez jól esett számunkra. Számtalan pozitív visszajelzést kaptunk
a résztvevőktől és bíztattak bennünket, hogy szervezzünk több ilyen
vasárnap délutánt. Örömmel vettük az elismerő szavakat, hiszen láthattuk, hogy sikerült több generációt is megmozgatni.
Szár lakosságának összetétele, értékrendje és jelentősége folyamatosan
változik. Ennek ellenére biztos vagyok abban, hogy községünk történelmét, népszokásait akkor tudjuk igazán élővé varázsolni, ha a mindennapokban is megtaláljuk a kötődési pontokat, és velük együtt minden
történelmi folyamatot, amely valamikor hozzá fűződött.
Egy település, akkor veszíti el múltját, ha nincsen mire emlékezni, ha
azok, akik itt laknak nem emlékeznek az ősökre, jellemző sajátosságokra,
különlegességekre. A tájház nemcsak összegyűjti a különlegességeket,
hanem emlékeztet a gazdag múltra és megtanít annak megbecsülésére.

Önkormányzatunk idén is pályázott a szociális tűzifa-támogatási
programban a helyi idősek és rászorulók megsegítésére. Örömmel
mondhatom, hogy ismét nyertünk, és 52m3 erdei tűzifát kapunk az
állami erdőgazdaságtól. Az eddigi évek gyakorlata szerint most is a
rönköket mi daraboljuk és szállítjuk ki a családokhoz. Kérem, hogy
aki jogosult lehet a szociális feltételek alapján, kérje ezt a támogatási
lehetőséget, mert nem jár automatikusan, és a feltételnek is eleget
kell tenni. Azok igényelhetnek fát, akiknek igazolhatóan alacsony a
jövedelme:
• nagycsaládosok vagy
• 70 év feletti egyedül élők vagy
• települési támogatásban részesülők.
Ezen kívül jövedelemigazolás nélkül, igazolásaik bemutatásával is
igényelhetnek azok, akik:
• aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, ápolási
díjban vagy gyermekek otthongondozási díjában részesülnek, vagy
• önkormányzati rendeletben
szabályozott lakásfenntartási támogatásban részesülnek, vagy
• hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
család tagjai.
• Egy házhoz egy fuvar fa igényelhető. A jogosultak között a meglévő fát egyenlő mértékben osztjuk el. Igénylőlapot november
15-től lehet kérni az önkormányzat titkárságán vagy a honlapról
letölthető. Leadási határidő: dec.15.
November 2-án volt a bekötő út műszaki átadása, a közútkezelő szakemberei megtették az észrevételeiket, és néhány kiegészítő feladatot is előírtak. Amint elkészülnek a plusz munkák, ünnepélyesen is birtokba vehetjük az utat. Advent első hétvégéjén mindenkit várunk az útátadásra

egy forralt borral és nagy örömmel. Végre ismét lezárhatunk egy régóta
várt fejlesztést, amit mindenki a legfontosabbak közé sorolt. Szerintem
ez igazán nagy ajándék karácsonyra a falu minden lakójának.
Sajnos a járvány negyedik hulláma egyre erősödik, és lehet, hogy
mire megjelenik ez a lapszám, addigra megint korlátozásokat kell bevezetünk. Újra kérek mindenkit, oltassa be magát, mert az egészség
nem játék, és egymásért is felelünk. Szintén lehetőség van a szokásos
ingyenes őszi influenza elleni oltás felvételére a háziorvosi rendelőben, ezzel is érdemes élni. Sokan szívesen felveszik az influenza elleni
védőoltást, azonban a sokkal veszélyesebb vírus, a covid elleni oltást
elutasítják. Kérem, gondolkodjanak el ezen! Aki átesett már a fertőzésen, az joggal mondja, hogy
jobb félni, mint megijedni.
Mivel a járvány óvatosságra
int bennünket, ezért az adventi
rendezvényeket is csak feltételesen szervezzük. Szeretnénk ismét
orgonakoncertet, karácsonyi vásárt, közös halászlét és tábortüzet, térzenét, az énekkarok műsorát, ha lehetséges, és az idősek
és az újszülöttek köszöntését.
Szabadtéri programok biztosan
lehetnek majd, ha az idő is engedi, kérem, figyeljék a hirdetéseket.
Korlátozásoktól függetlenül is lehet karácsonyi hangulatot, díszítést
készíteni, ezzel a kis figyelmességgel is megajándékozhatjuk egymást.
Mindenkit biztatok, tegye szebbé a házát, kertjét, készítsen díszeket,
vegyen részt az adventi ablaknyitogatón. Akinek van ereje többre is, és
tud segíteni a közterek díszítésében, az kérem, jelentkezzen valamelyik képviselőnél és hangoljuk össze a munkát.
Egészséges, nyugodt készülődést kívánok az adventi időszakra!
Németh Norbert
polgármester

ISKOLAI HÍREK
Az elmúlt időszak bővelkedett számos programban.
Először a 8. osztályosok segítségével felavattuk a kis elsősöket. Új hagyományt teremtettünk számukra, az Egérke avatót, ahol számos érdekes sportos feladatot kellett teljesíteniük. A program legvégén pedig
megkapták az iskolai pólót, amivel ők is „romhányis” diákok lettek.

A népmese napján két nyolcadikos diák, Bakos Abigél és Ivánczki
Nikol az alsósoknak egy-egy magyar népmesét olvasott fel.
Október 1-jén megünnepeltük a zene világnapját. A „Mi vagyunk a
grund” című dalt énekelte az egész iskola Poroszlay-Daróczi Mária tanárnő gitárkíséretével és az énekkarosok segítségével.

A tájszoba felújítását láthatóan hozzáértő, lelkes emberek végezték. Sokan támogatták a kezdeményezést, ami azt jelenti, hogy érdemes dolgozni a faluért, az ősöknek tájházat állítani.
Goldschmidt Mária
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években nagyon híressé vált - írónőtől, Berg Judittól néztük meg Rumini
című regényét, amely sok általános iskolában már kötelező olvasmánnyá
vált, többek között nálunk is. A darab nagyon elnyerte a gyerekek tetszését: a sok zene és tánc, a hatásos fények és a modern díszlet, valamint a
tökéletes jelmezek meghozták a színházi élményt.
Farkasné Kihári Éva

Futott a szári iskola: Az országos diáksport napja alakalmából az
iskola összes diákja futott. Az alsó úton rendezték meg számunkra a tanárok a futóversenyt. Külön pontozták az alsós lányokat, külön az alsós
fiúkat, és így volt a felsősöknél is. A végén mindenki kapott csokit és ívólevet. Az első három helyezett külön ajándékban is részesült.

Ezen a napon a bicskei Vajda János Technikumban két 8. osztályos tanulónk vett részt a regionális német nyelvi versenyen. Egy előzetes
fordulóban utazási brossúrát kellett összeállítaniuk Ausztriáról. A 2.
fordulóban tovább bővítették ismereteiket az országról olvasott szöveg
segítségével, illetve képleírással. Az elért eredményüket novemberben
tudjuk meg.
Mezei futóversenyek: 2 év kihagyás után, 2021.október 12-én rendezték meg a körzeti mezei futóversenyt. Az eseménynek Csákvár adott

Bondor Lea 5. o.
Október 15-én tartottuk meg a Bolyai Matematika Csapatverseny
megyei fordulóját, melyen 6 csapatunk vett részt. Az idei tanévben
középmezőnyben végeztek tanulóink. A feladatok nagyon összetettek és elgondolkodtatóak voltak. A legeredményesebb csapatok: a 3.
osztályos Tízesek csapata és a 6. osztályos Vadkacsák csapata lettek. A
Tízesek 39 helyezettből a 12. helyen, a Vadkacsák 51 helyezettből a 26.
helyen végeztek.
Tízesek tagjai: Ballun Éva, Katona Dóra, Nádorfalvi Bíborka és Varga
Iringó Virág.
Vadkacsák tagjai: Nagy Dániel, Révi Ferenc Gábor, Schäffer Levente,
Varga Adrián.
Gratulálunk minden résztvevőnek!
Farkasné Kihári Éva
Október 16-án, szombaton, egy szép őszi napon a szülői munkaközösség
kezdeményezésére családi napot tartottunk. Helyszínéül a templom előtti teret és a technika termet használtuk. Számos érdekesebbnél érdekesebb
program várta a diákokat és szüleiket: tökfaragó verseny, süteménysütő
verseny, kötélhúzás, számháború, traktorozás, kézműves foglalkozás,
macskák, csontvázak, boszik és múmiák futóversenye, jelmezes felvonulás,
arcfestés, csillámtetoválás, quiz. Mellette tea, szörp, zsíroskenyér, melegszendvics várta a megéhezőket.
Köszönjük a lelkes szülőknek a szervezést, Németh Norbert polgármester úrnak a traktorozásban, a résztvevő tanároknak pedig a délután
lebonyolításában való segítséget.
TeSzedd: Egy év kihagyással sikerült újra részt vennünk az országos
szemétszedési akcióban, amelyben október 18-án iskolánk minden
tagja, a tanulók és a pedagógusok is szerepet vállaltak és együtt sikerült
még tisztábbá tenni kis falunkat. Évről-évre szerencsére egyre kevesebb
zsákot töltünk meg hulladékkal, így idén is csak 15-16 zsákot vittünk
magunkkal-osztályonként kettőt- és a legtöbbet csak felig töltöttük
meg. Az akcióhoz csak egyszer egy évben tudunk csatlakozni, de a gyerekeket folyamatosan arra tanítjuk, hogy ügyeljenek a környezetükre,
vigyázzanak a természetre, mert csak egy Földünk van.
Riskó Lilla
Színházlátogatás: Október 19-én 65 alsós kisdiákkal indultunk útnak,
hogy megnézzük színházi bérletünk első előadását. Egy – az utóbbi
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Szépkiejtési – és olvasóverseny: Október 21-én 3 tanulónk vett részt
a csákvári területi szépkiejtési- és olvasóversenyen, melyet 3-4. osztályosoknak rendeztek. Egy 3. osztályos tanuló, Varga Iringó Virág és kettő 4.
osztályos tanuló, Glück Zsófia és Schandl Kinga készültek minden tudásukkal erre a napra. Nagy izgalommal telt ez a délután. A lányoknak egy,
már begyakorlott szöveget kellett felolvasniuk, majd utána kaptak egy
ismeretlen szöveget is. Mindhárom gyermek ügyesen olvasott a nagy izgalom ellenére. Zsófia és Kinga emléklapot kapott. Iringó 2. helyezést
ért el, mellyel bejutott a megyei fordulóba.
Szívből gratulálunk a lányoknak! Iringónak pedig szorítunk a továbbiakhoz!
Farkasné Kihári Éva és Némethné Nagy Szilvia
Játékos ünneplés: 1956. október 23-i forradalomra és szabadságharcra
az idén újra rendhagyó módon emlékeztünk. Nem ünnepi műsorban volt
részünk, hanem az iskola tanulói osztályonként a hatodikosok irányításával különböző feladatok megoldása során gyűjtötték össze az 56-os eseményekkel kapcsolatos ismereteiket és az e naphoz fűződő fogalmakat.
Majd a megemlékezést a kapott emléklapon lévő lyukas zászló színezésével zárták. Közben a Kiss Kata Zenekar Magyar vagyok című számát hallgatták és elmondhatták elképzeléseiket arról, hogy mit jelent számukra

magyarnak lenni. Néhány gondolat a gyerekek szájából: esély, biztonság,
öröm, azonos nyelv, összetartozás, „Mindenhol jó, de legjobb otthon”.
A megemlékezés megvalósítását köszönjük Fekete Imrénének és a 6.
osztálynak.
Köszönet mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult az elmúlt hónap eseményeinek, programjainak megvalósításához.
Horváth Csabáné

ÓVODAI HÍREK
otthont. Az iskolánk 43 tanulóval képviseltette magát, és nagyszerű
eredményeket értünk el. Az egyéni első 6, valamint az első 3 helyezett
csapat jutott tovább a megyei versenyre.
Továbbjutott tanulóink:
2. kcs. lány: 1. Schandl Kinga
3. kcs. lány: 1. Torma Réka, 2. Bondor Lea
3. kcs. fiú: 6. Dikter Kevin
4. kcs. fiú: 4. Dikter Martin
Csapatban tovább jutottak:
2. kcs lány: 3. Schandl Kinga, Bessenyei Csilla, Szabó Zulejka, Nagy
Annamária, Farkas Anna
2. kcs. fiú: 3. Schmidt Balázs Tordai Botond, Ifjú Szabolcs, Rónai
Patrik, Halász Martin
3. kcs. lány: 2. Torma Réka, Bondor Lea, Csaba Napsugár, Földi Johanna, Csordás Klaudia
A megyei versenyre egy hét múlva, Székesfehérváron került sor. A
fantasztikus hangulatú versenyen több száz tanulóval versenyezhettek
iskolánk diákjai. Jó volt kiszakadni kicsit az itteni légkörből, új dolgokat
megtapasztalni. Minden korcsoportban 70-80 kis futó mérhette ös�sze erejét. Nagyon szépen versenyeztek tanulóink, legjobb eredményt
Schmidt Balázs (19.), Torma Réka (20.) és Dikter Martin (23.) érték el.
Heiderné Varga Katalin

Október 4-e az állatok világnapja. Zöld Óvodaként fontosnak tartjuk, hogy
a környezethez fűződő pozitív viszonyt már ebben az életkorban megalapozzuk, s ennek részeként az élőlények megbecsülésére, szeretetére, védelmére neveljük a gyermekeket. Minden csoportban az életkori sajátosságokat figyelembe véve bővítettük a gyermekek tudását az állatokról, azok
élőhelyéről, táplálkozásáról. Dalaink, verseink és meséink is mind-mind az
állatokról szóltak. Erre a hétre egy állatos mesejátékkal is készültünk az ovi-

soknak: a Brémai muzsikusok című Grimm mesét játszottuk el a tornaszobában. Az előadás sikerét a gyermekek őszinte kacagása, aktív részvétele,
és hatalmas tapsa mutatta számunkra.
Ebben a hónapban megtörtént a gyermekek fogászati és logopédiai
szűrővizsgálata, valamint sor került a karácsonyi fotózásra is.
Október végére „Tök jó kiállítást”, azaz tökfaragó kiállítást szerveztünk.
Most sem csalódtunk a szülők és a gyermekek kreativitásában, hiszen nagyon sok szép, ötletes alkotás érkezett, melyeket az óvoda elé helyeztünk
el, hogy minden erre járó megcsodálhassa.
Igyekszünk minden lehetőséget kihasználni, hogy esztétikusabbá,
praktikusabbá tegyük az óvodát, és annak környezetét. Októberben elkészült a parkoló és a bejárat közti megsüllyedt járda kijavítása, valamint az
új kapubejáró mögötti füves rész térkövezése. Köszönjük a gyors és precíz
munkát a Betula Kertépítő Kft-nek. Külön köszönjük, hogy a járda felszedését és újrarakását, valamint a füvesítést felajánlásként, ingyenesen végezte
el May Balázs cége óvodánk számára.

5

Ezüst Évek Nyugdíjas klub
Okt. 6-án megemlékeztünk a 13 aradi vértanúról, akik a szabadságukat és életüket adták a hazáért, ezt sohasem szabad elfelejteni.
Ugyanezen a napon a kórházban volt egy komoly és fájdalmas
vizsgálatom, még a mai napig sem tudtam magam túltenni rajta. A
baj nem egyedül jár. Ezúton köszönöm a sok jóindulatú aggódást és
jókívánságot.
Okt. 9-én a Budapesti Operettszínházban megtekintettük az István,
a király című rockoperát. Kicsit átdolgozva, modernebb változatban
láthattuk, és lehet, hogy nem mindenki értette meg, mivel rock volt,
de izgalmas, felemelő és jó volt. Állva tapsoltuk a színészeket, nagyok
voltak, azok a hangok csodálatosak voltak.
Okt. 16. Az Idősek napjára jöttünk össze, már igazán vártuk ezt a
napot, hogy találkozhassunk egymással. Klubvezetőnk köszöntött
bennünket, majd említést tett az év eltelt eseményeiről, pénztárosunk
beszámolt az évi kiadásainkról és a megmaradt anyagiakról. Hilda szép
verssel köszöntötte nyugdíjas társait: „Legyetek türelmesek hozzám,
ha majd szenilis leszek, és gyerekes, ha az öregkori hanyatlás nem lesz
hozzám éppen kegyes”. Meglepetéssel szolgált a finom vacsora, zene,
majd kedves barátunkat, Miklóst köszöntöttük 80. születésnapján. Kö-

Tisztelet a hősöknek!

szöntőkkel, finom tortával, amiből mindenki lakmározott, és kedvenc
dalával kedveskedtünk neki. Kellemes délutánunk és esténk volt.
Okt. 18-án több klubtársunk Gyulán töltött el egy hetet pihenéssel, kirándulással. Ebben a hónapban többen részt vettünk szárligeti
nyugdíjas társaink kirándulásain, Sárváron, Pécsen, Siklóson és Harkányban. Köszönjük a lehetőséget, nagyon jól éreztük magunkat.
Közben a szorgos kezű társaink rendbe rakták a buszfordulóban kis
parkunkat, eldugdosták a tulipánhagymákat, árvácskát ültettek, áldjuk két kezük munkáját.
Azok kedvéért, akik nem tudják, miért látnak rendezvényeinken
néha egy-két fiatalabb házaspárt, elmondom, hogy igen, vannak olyan
fiatalok, akik megtisztelnek a jelenlétükkel és szívesen jönnek közénk,
segítenek nekünk, tisztelettel bánnak velünk, és mindent megtesznek,
hogy jól érezzük magunkat. Köszönjük nekik, hogy idejükből pár órát
idős emberekkel töltenek, vidámságot és jó kedvet hoznak közénk. Reméljük, hogy még sok kiránduláson vagy rendezvényen leszünk együtt
a jó Isten áldásával.
Üdv: Gennat Zsófia

SZÁRI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A Szári Német Nemzetiségi
Önkormányzat 2021-ben 5,5
millió forint pályázati pénzből
meg tudta csináltatni a fenntartásában lévő Napsugár Kindergarten Óvoda homlokzati
fafelületének újrafestét és a
kerítés cseréjét. A munkálatok a nyár folyamán megkezdődtek és mára befejeződtek.
Örülünk, hogy a Magyar Kormány pénzügyi támogatásával és a szakemberek igényes munkájával
kulturáltabb, szebb környezetet tudunk biztosítani az óvodás gyermekeknek és az óvoda dolgozóinak. Pályázatunkat a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága a
NEMZ-N-21-0063 azonosítószámon támogatta.
A szári nemzetiségi civil szervezetek összefogásával sikerült korszerűbbé tenni a régi óvoda épületét. A Miniszterelnökség 2020-ban
kiírt beruházási pályázataiból a Szári Örökség Közhasznú Egyesület
és a Szár Községért Baráti Kör egy-egy millió forintot nyert az épület
homlokzati ablakainak cseréjére, illetve az elektromos hálózat korszerűsítésére. A Nemzetiségi Önkormányzat 1 475 000 Ft-ot költhetett az
épület észak-nyugati fala nedvességének csökkentésére. A nyár folyamán a beruházási munkák nagy része befejeződött és két munkálat
sikeres elszámolása is megtörtént (a harmadik még folyamatban van).
Az ablakcsere utáni javítási munkálatok még befejezésre várnak és remélhetőleg a későbbiekben a fennmaradó nyílászárók cseréjére is sor
kerülhet az épületen.
A Szári Örökség Közhasznú Egyesület a 7 db ablak vételére és beépítésére 289 000.- Ft önrészt is biztosított, a Nemzetiségi Önkormányzat
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pedig saját költségvetéséből költött 640 000 Ft-ot a tájszoba festetésére és parkettájának felújítására. A megvalósult beruházással a helyi
önkormányzat tulajdonát képező épületet korszerűsítettük, ahol komfortosabb, szebb környezetben várhatjuk az érdeklődőket.

A Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, Szabó Tiborné és az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői, Horváth Csabáné és Metzgerné Speier Katalin részt vettek az Intézményfenntartó Helyi Nemzetiségi
Önkormányzatok IV. Parlamenti találkozóján.

A szabadság napja: október 23.
Ünnepségünk betegség miatt sajnos csak egy versre és koszorúzásra korlátozódott. A hosszabb emlékezés helyett álljon itt egy írás, mely feleleveníti
azon ’56-osok emlékét, akik Szárhoz köthetők.
1956 elevenen él és jelen van az életünkben
szüleink, nagyszüleink, dédszüleink történetei
által. Egyetlen kis községet sem került el akkoriban a forradalom lángja, lelkesedése. Így volt
ez Száron is, hiszen a kommunista rezsim az
itt élőket elüldözte, vagyonukból kiforgatta,
ellenséggé tette, a félelmet ültette a szívekbe.
De a diktatúra – minden igyekezete ellenére
– nem tudta elpusztítani a szabadság, az igazság utáni vágyat. Az emberek végre kiállhattak a
községháza lépcsőjére, elszavalhatták a Nemzeti
dalt, kimondhatták a gondolataikat, érzéseiket.
Az átélt tragédiák iszonyú feszültségként szorították a lelkeket, s ez gyakran verekedéseket
robbantott ki. Voltak, akik ennél is nagyobb tettekkel vették ki részüket a küzdelemből.
Klébert Márton (1912-1978) édesapja halála után gyermekként került Szárra rokonokhoz. Orvos-fogorvos diplomát
szerzett, harcolt a 2. világháborúban, járt a Don-kanyarnál, 1946-48 között
bányakörzeti orvos volt Száron. Sokan még ma is emlékeznek rá. 1956 októberében a tatabányai kórház fogászatának
főorvosaként dolgozott. Október 28-án a városi
forradalmi munkás- és katonatanács titkárának
választották mint köztiszteletben álló embert.
Majd november 1-jén megalakították (a később
legitimnek szánt önkormányzatot) a Komárom
Megyei Nemzeti Tanácsot, melynek ő egyik
ideiglenes vezetője lett. Emberséges fellépével
megakadályozta, hogy a forradalom hevében
lincselés történjen Tatabányán, majd újabb
naiv, hősies lépése volt, hogy novemberben
a városi forradalmi munkás- és katonatanács
„parlamentereként” küldöttségével felkereste
a Tatán állomásozó szovjet csapatokat, hogy
tárgyaljanak. Megígérték, hogy beszolgáltatják
a fegyvereket, a lakosság fegyelmezetten viselkedik, ha cserébe a szovjetek nem vonulnak be
a városba. Elérte, hogy valóban nem szállták
meg a várost, így elkerülték a felesleges vérontást. November 11-én Tatabányán felállt az első
szovjet katonai parancsnokság, és statáriumot
hirdettek. Több munkástanácsi vezetőt már
december 5-én letartóztattak, majd december
30-án hajnalban elhurcolták a tatabányai forradalom vezetőit, köztük Klébert Mártont.
A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetése miatt rendelték el felelősségre vonását. Védelmére elmondta, hogy ő maga a fegyveres szervezkedésnek nem
volt résztvevője, azt gondolta, szocialista reformmozgalomban vesz részt.
Célja a felesleges vérontás megakadályozása volt. Ennek ellenére tisztességtelen bírósági tárgyalás után ő kapta a leghosszabb börtönbüntetést,
14 évet, egyes jogainak 10 évi eltiltására és vagyonelkobzásra ítélték. Ezt a
rendkívül súlyos az ítéletet a legfelsőbb bíróság sem enyhítette. Így ő kap-

ta a tatabányai forradalmi vezetők közül a leghosszabb börtönbüntetést,
mely a szegény, munkásszármazású, ennek ellenére „tudatos osztályellenség”-nek és az „ellenforradalom fő szekértolójának” minősített Klébert
Mártont teljesen tönkre is tette. A felesége elvált tőle, édesanyja 1962-ben meghalt. 1963ban amnesztiával szabadult. Húga segítségével, ötvenegy évesen építette újra az életét, a
fogorvosi pályára is visszatért. Gyermeke nem
született, 1978-ban hunyt el szívinfarktusban,
Száron nyugszik a temetőben.
Tatabánya Levéltárában az egykori bányász
műszaki könyvtár helyiségében 2017-ben kialakított emlékszoba és előadóterem viseli nevét. (Képünkön a szoba falán látható festmény,
mely dr. Klébert Mártont ábrázolja a forradalom napjaiban. Pozsgai Gyula grafikusművész
és társai alkotása.)
Lados István és társai perében a tatabányai
VI-os telep fegyveres védelme miatt ítélték el a
bányában dolgozó szári Bernhardt Lászlót, valamint Nausch Rudolfot, aki már az események
után költözött Szárra, és néhány éve hunyt el. Mindkettejüket bűnösnek
mondták a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban tevékeny részvétellel elkövetett bűntettben. A hír szerint az oroszok és
a karhatalmisták (pufajkások) a december 7-i
tüntetés miatt el akarták hurcolni a fiatalokat,
ezért Lados István vezetésével fegyveres őrséget
szerveztek a telep védelmére. Ezen őrség tagjai
voltak Bernhardt László és Nausch Rudolf.
Bernhardt Lászlót – mivel fegyverét őrségi szolgálata alatt nem használta, egyetlen
lövést sem adott le – egyévi börtönre, mint főbüntetésre, egyes jogaitól egy évre eltiltásra és
ötszáz forint részvagyon elkobzásra mint mellékbüntetésekre ítélték. A népbíróság rendkívül nagy nyomatékkal vette figyelembe azt,
hogy a bűncselekmény elkövetésekor alig múlt
18 éves, tehát fiatalkorú. Így értékelte beismerését és megbánást tanúsító magatartását is.
Nausch Rudolf (ekkor 23 éves) aktívan
részt vállalt a telepen felállított őrség tevékenységében. Az elfogásukra december 14-én
felállított, a VI-os telep köré vont karhatalmista
gyűrű egyik ellenőrzőpontján géppisztolylőszert
találtak nála. A lakásán tartott házkutatás után
fegyverrejtegetés bűntette miatt letartóztatásba helyezték és rögtönítélő bíróság elé állították,
mely december 16-án halálra ítélte. A fegyverrejtegetés bűntettét és az ítéletet az Észak- Magyarország, a Dunántúli Napló, a budapesti Népakarat, de még a Szegedi Néplap is közölte. Nyilvánvalóan elrettentés volt a
cél. Azonban a Népköztársaság Elnöki Tanácsa a halálbüntetést öt nap múlva
életfogytig tartó börtönbüntetésre változtatta át. A per furcsaságai közé tartozott, hogy az életfogytiglan mellé kapott még 2 évet fegyveres csoporthoz
tartozásért és orvvadászatért (megkísérelt elejteni egy őzet), amivel a társadalmi tulajdon sérelmére követte el lopás kísérletének bűntettét.
A periratokban ugyan érthető módon tagadta, de visszaemlékezésében
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elmondta, hogy használta fegyverét, egy a telepre behajtó karhatalmista
páncélkocsira maga is rálőtt. Ő is 1963-ban szabadult amnesztiával. A kádári börtön kegyetlen világ volt, rabtartói sokszor kíméletlenül megverték.
Kínzóit, akiket név szerint is említ, sosem vonták felelősségre. A vele készült
beszélgetés megtekinthető az interneten.
Három férfi, akik különböző módon, de részt vettek a forradalmi eseményekben, s ez ért nagy árat fizettek, a börtönévek után szinte egész életükben
viselték az ellenforradalmár bélyeget.
Még nagyon sok történet lehet feltáratlan, eddig csupán a családi emlékezet által megőrizve. Kérjük, ha van ilyen történetük, osszák meg velünk:
kisbiro2066@gmail.com
Lovasi-Kovács Andrea

Források:
B. Stenge Csaba: A megtorlás Tatabányán: Tatabánya az 1956os forradalom és szabadságharc idején. In: http://mek.oszk.
hu/16800/16811/16811.pdf
https://www.kemma.hu/hirek/helyi-hirek/dr-klebert-marton-emlekszoba-a-leveltarban-822199/
https://mnl.gov.hu/mnl/keml/tatabanya_forradalma
Interjú Nausch Rudolffal: https://www.youtube.com/watch?v=Mdqw6ok88es
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_BANY_Kbmk_05/?query=nausch%20rudolf&pg=106&layout=s

Juhász Gyula: Consolatio
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.
Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.

Energiatudatos önkormányzat
2021. október 27-én adták át a Parlament felsőházi termében az energiatudatos és –hatékony vállaltok, önkormányzatok és iskolák díjait.
A rendezvényen Dr.Szili Katalin, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács elnöke, a program védnöke nyitó beszédében hangsúlyozta az energiatakarékosság fontosságát. Elmondta, hogy egy amerikai polgár éves fogyasztásához
5 bolygóra lenne szükség, az európai emberére pedig 2,5 bolygóra. Idén mi,
magyarok június 8-ra (a világ átlaga: július 27.) már elértük a túlfogyasztás
napját, vagyis feléltük a Föld éves erőforrásait. Nagyon fontos ezért, hogy
takarékoskodjunk a forrásokkal, csökkentsük az energia fogyasztását. A Virtuális Erőmű Program (VEP) lényege, hogy növeljük az el nem fogyasztott energia mennyiségét. A Program fontosságát jelzi, hogy fővédnöke a köztársasági
elnök, az Európai Bizottság pedig a legjobb három uniós energiahatékonysági
program közé választotta ezt a fentarthatósági kezdeményezést.
Dr. Molnár Ferenc a Magyar Innováció és Hatékonyág Nonprofit Kft.
ügyvezetője, a program tulajdonosa és működtetője kiemelte, hogy a
program célja, hogy a partnerek energia- és CO2 megtakarításait pályázatain és projektjein keresztül összegyűjtse, bemutassa, jó példáikat megos�sza és díjazza. Az el nem használt és így egy fosszilis, szennyező erőműben
meg nem termelt, tehát kiváltott energiaegységekből egy „virtuális erőmű”
épül, mely mára a paksi után az ország 2. legnagyobb villamos erőművévé
vált. A legzöldebb, legtisztább energia ugyanis az, amit nem fogyasztunk

Elhunyt szeretteinkre emlékezünk

el, mert meg sem termelünk.
Olyan vállalatok, cégek, iskolák és önkormányzatok kaptak díjat, akik
elkötelezettek a zöld energiatermelés megvalósításában, az energia tudatos megtakarításában, kész terveik vannak.
A cégek, iskolák, önkormányzatok mellett cél a lakosság, kiemelten a
fiatalok tájékoztatása, segítése a rezsicsökkentő, energiahatékony megoldások alkalmazásában, elsajátításában. Ehhez telefonos applikáció is
készült V-GO néven.
Szár Községi Önkormányzat vállalása a Virtuális Erőmű Programban:
az önkormányzat kezelésében lévő épületek – kultúrház, sportcsarnok,
községháza – energiatakarékos működtetése. Az önkormányzat új épülete modern és költségtakarékos lesz, rengeteg áramot megspórolunk, az
energiát nagyrészt napelemek fogják szolgáltatni. A szigetelés miatt a fűtésszámla is minimalizálódik.
Ugyanakkor ösztönzünk minden lakost az energiatakarékosságra. Ehhez nem kell nagyobb beruházás, elég, ha nem pazaroljunk: feleslegesen
ne fogyasszuk a vizet, áramot, fűtőanyagot! A takarékoskodásunk nemcsak
a pénztárcánkat kíméli, hanem a környezetünket is! Ne feledjék: az a legzöldebb energia, amit meg sem kell termelni, mert nem használjuk el.

Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.

Faluszépítés

felhívás

A Virágos Magyarországért címmel kiírt versenyben Arany virág díjat
nyertünk. Köszönjük mindenkinek, aki segített szebbé tenni községünket.
Külön köszönet illeti a nyugdíjasklubot, melynek buszfordulóban lévő virágoskertjét a bírálók külön megdicsérték. A munka fa- és árvácska ültetéssel folytatódott október 9-én. A résztvevők szorgos munkáját még sok-sok
éven át élvezhetjük.

Várjuk azon nagylelkű adományozók jelentkezését, akik községünk ünnepi hangulatának megteremtéséhez egy-egy fenyőfa
felajánlásával hozzájárulnának. A tavalyi esztendőhöz hasonlóan
szeretnénk a falu több pontján karácsonyfát állítani.
Kérjük, felajánlásaikkal keressék Németh Norbert polgármestert.

LKA

ÁLLÁSLEHETŐSÉG SZÁRON
Az Öregtölgy vendégház háziasszonyt, nyugdíjas
hölgyet keres reggeliztetés, takarítás és főzés
munkakörbe napi 4-5 órára.
A munkanapok száma és a bérezés
megegyezés szerint.
Tel: 0630-3416777
mail: verapeto@gmail.com
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ÚJBARKI HÍREK
Alma-nap az újbarki tájházban
Ebben az évben nem termett olyan sok alma a tájház kertjében, mint tavaly, felajánlásokból mégis több láda gyümölcsből készült friss, 100 %-os
almalé október 2-án. Alig győztük a gyerekek segítségével darálni, préselni
a gyümölcsöt, annyira ízlett mindenkinek.
Előkerültek a kézműves eszközök, és a gyerekek kedvence, az ugrálóvár
is. Szorgos kezek készítettek különféle anyagokból almát, csipesz-hernyót
és egyéb alkotásokat.
A kertben megrendeztük a családi napon elmaradt „flúgos futamot”. A talicskázást, futó és ügyességi játékokat élvezték kicsik és nagyok egyaránt.

BODMÉRI HÍREK

Almás sütik versenyét is meghirdettünk, melyre sokféle finomság érkezett. Hollósy Mári néni jóvoltából igazi házi rétes sült a kemencében.
Köszönjük a segítségét! A verseny első helyezettje Nyertes Krisztina almáspitéje lett, de jutalmat kapott almás süteményéért Vindicsné Erzsi és
Dudik Mónika is. A különdíjat az almás és meggyes-mákos rétesért Mári
néni kapta.
Szóda Kornél felajánlásával új almafák kerülhetnek a kertbe, melyek
sajnos nem érkeztek meg erre a napra, de azóta el lettek ültetve, így reméljük, hogy néhány év múlva bőven szüretelhetünk a saját fáinkról.
Köszönjük a szervezést segítők munkáját!
Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok

Falugondnoki hírek

Könyvtári hírek

Az elmúlt hónap eseményei:
2021. október 9-én társadalmi munka keretében a templomkert szőlőjét leszüretelte a falu apraja-nagyja a Tiszteletes Úr és családja körében.
Köszönjük a segítők munkáját!
2021. október 9-én 14 órakor megemlékeztünk Rácz Imre polgármester
úr munkásságáról.
2021. október 24-én 14 órakor megtartottuk ünnepi koszorúzásunkat.
A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatója alapján az alábbi napokon
biztosít a kormányhivatal hivatali ügysegédet a bodméri polgármesteri
irodában:
2021. november 2. kedd 8:00 – 8:30 között,
2021. december 7. kedd 8:00 – 8:30 között.
Az ügysegédeknél intézhető ügyekről tájékoztatás kérhető a 06-22795-826 telefonszámon.
A gyógyszerek összeírása minden héten hétfői napon történik.
A megrendelést kedd reggel 10 óráig szükséges megküldeni.
Minden héten szerdai napon van a gyógyszerek kiváltása, ezen a napon
tudom elhozni beutalókat, táppénzes papírokat és egyéb dokumentumokat a lakosság részére.
A bodméri rendelési időket a Bodmér Község Önkormányzata közösségi
oldalán és a falu hirdetőtábláin közöljük.
Csákvári rendelés időpontjai:
hétfő: 12-16
kedd: 8-11
szerda: 8-11
csütörtök: 8-11
péntek: 8-11
A közösségi oldalon Csákvár II. körzet név alatt olvashatóak a friss információk.
Asszisztens / rendelő: Fülöp Katalin 06-22-254-078
Háziorvos: dr. Wiesler Ferenc 06-30-237-64-81
Csákvár vérvétel: 06-22-582-251
Bicske Egészségügyi Központ: 06-22-567-520
Tisztelettel:
Gáspár Barbara, falugondnok

Nyitva tartási idő: kedd -8-12 és szerda 15-18 óra között.
2021. október 6-án 17 órai kezdetettel dr. Baranyai Tamás volt könyvtárunk vendége, aki Kína testközelből című előadásával keltette fel a lakosság érdeklődését. Kellemes estét tölthetünk együtt. Örülök, hogy sokan
megtisztelték az előadást a jelenlétükkel!
Író-olvasó találkozó a bodméri könyvtárban.
A következő remek eseménynek lehettek az érdeklődők tanúi 2021. október 21-én.
Molnár Csaba Bertalan / Bert Miller bemutatta Az utolsó rend címmel
megjelent fantasy regényét. Lendvai Sándor Tiszteletes Úr társaságában
kerekasztal beszélgetés mellett betekintést nyerhettünk a mű előkészületeibe és megismerhettük a szereplőket.
Persze épp csak annyira, hogy az érdeklődők úgy érezzék, ezt a könyvet
el kell olvasni.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Bert Miller tiszteletpéldányt ajánlott fel könyvtárunk részre, így várom szeretettel az olvasókat egy elgondolkodtató regény kölcsönzésére.
Kedves Csaba, gratulálunk a könyv megjelenéséhez!
Gáspár Barbara
könyvtáros

Egyházi hírek
Istentiszteleti rend:
Minden vasárnap 10 órától felnőtt- és gyermek istentisztelet.
Elérhetőségek:
Cím: 8080 Bodmér, Vasvári Pál utca 35.
Email: hosszupap@gmail.com
Tel: 0630411735
Fogadják szeretettel az adventi időszak programjait!
Molnár Csaba Bertalan,
református lelkipásztor

Tájház felújítás
Magyarország Kormánya a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n keresztül a
NEMZ-N-21-0072 azonosítószámon 2.000.000 Ft támogatást nyújtott a
Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok számára a tájház felújítására,
fejlesztésére.
A nyár folyamán a ház lábazata és vakolata került javításra, és az egész ház,
valamint a kerítés újra lett festve. A kemence mellé fedett kiülőket csináltattunk, hogy programjainkon ne legyünk annyira kitéve az időjárásnak.
Köszönjük a támogatást!
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Sporthírek
Szár KSE felnőtt
2021.10.03.: Szár-Bicske II. 3:0
Gólszerzők: Radics Dániel, Tóth Bertalan, Iváncsik Viktor
2021.10.10.: Szár-Pusztavám 3:0
Gólszerzők: Juhász Attila, Iváncsik Viktor, Radics Dániel
2021.10.17.: Pázmánd-Szár 1:4
Gólszerzők: Tóth Bertalan (2), Radics Dániel, Farkas Bence
2021.10.24.: Szár-Vál 1:0
Gólszerző: Tóth Bertalan
Szár KSE ifi
2021.10.02.: Szár-Etyek 6:1
Gólszerzők: Farkas Máté (2), Farkas Bence (2), Jankovics Levente,
Nyári Márió
2021.10.08.: Felcsút-Szár 6:2
Gólszerzők: Farkas Bence, Vajda Dominik Szilveszter
2021.10.16.: Szár-Bodajk 2:3
Gólszerzők: Tóvári Krisztián, Vajda Dominik Szilveszter
Újbarok SE
2021.10.17.: Újbarok-Sárszentmihály 3:6
Gólszerzők: Bederna Bence, Erdélyi Dominik, Sebján Péter Zoltán
2021.10.24.: Újbarok-Vértesacsa 3:0
Gólszerzők: Kocsner Tamás, Kellner Márk, Erdélyi Dominik
Tóth Bertalan

Adventi

ablaknyitogató

Száron

Várjuk 24 család jelentkezését,
akik vállalják, hogy feldíszítik
ablakukat.
Jelentkezni lehet a Kisbírónak
írt üzenetben vagy telefonon:
06 20 5657247

Kisbíró 2066
Szár és Újbarok Önkormányzatának lapja
Kiadja: Szár és Újbarok Önkormányzata, Felelős kiadó: Németh Norbert polgármester,
Szerkeszti: Lovasi-Kovács Andrea, Metzgerné Speier Katalin, Goldschmidt Mária, Gáspár Barbara
Cím: Polgármesteri Hivatal, 2066 Szár, Rákóczi u. 68., Megjelenik: havonta,
Készül: 750 példányban, Tel.: 22 591-031, E-mail: kisbiro2066@gmail.com, ISSN 1789-8242
Kérjük, a Kisbíróba szánt cikkeket CD lemezen, géppel, vagy olvashatóan kézzel írva a szerkesztőknek, vagy a polgármesteri hivatalban adják le. A szerkesztők fenntartják a rövidítés jogát. A lapban
leírt vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztők álláspontját.

NAPTÁR IGÉNYFELMÉRÉS
Önkormányzatunk szándéka, hogy asztali naptárt
készíttet a Szár életét, eseményeit, helyszíneit
bemutató fotókból. A 2022. évi kalendárium várhatóan december közepére készül el a településünkön készült csodálatos fotók felhasználásával.
Meglephetik szeretteiket, örömet okozhatnak a
településen élő vagy elszármazott rokonaiknak,
barátaiknak is.
Kérjük, hogy legkésőbb november 26-ig jelezzenek vissza, hogy hány db-ra tartanak igényt!
A naptárak előreláthatólag 1600 Ft-ba fognak kerülni. Többet rendelünk mint az előre jelzett men�nyiség, de csak azoknak tudunk majd biztosan adni,
akik igényüket eljuttatják a kisbiro2066@gmail.com
e-mail címre a megadott határidőig.

Adatvédelmi tájékoztató az imresszumhoz: Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az újságban
megjelenő személyek személyes adatai az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése
az érintettek hozzájárulásával történik. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt
személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról,és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételnél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett
elérhetőségein. Szár Közös Önkormányzati Hivatal, 2066 Szár, Rákóczi u. 68. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
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