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ajánló

iskolai és óvodai hírek

nemzetiségi Önkormányzat

Áldott, békés karácsonyt kívánunk
minden kedves olvasónknak!
Köszönjük a díszítést Edelényi Gábornak és családjának.

szár községért Baráti kör

újbarki hírek

A német nemzetiségi önkormányzat az adventi készülődés idejére egy videót készített, mely a
Facebook oldalukon lesz megtekinthető. A videón a Száron (és más falvakban) december 15-én
kezdődő és 9 napon át tartó „Szállást keres a Szent Család” népszokást örökítik meg.

Bodméri hírek

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Száriak!
Az idei évben mindannyian megtapasztaltuk, hogy megszokott életünk
kilépett a megszokások világából és teljesen más életvitelt követelt meg
mindannyiunktól. Nem így terveztük. Az egész évet jellemezhetnénk a bizonytalansággal, kiszámíthatatlansággal és kényszerű várakozással. Olyan
volt, mint egy hosszúra nyúlt adventi virrasztás. Ez az év újra megerősítette
a megszokások miatt elhalványult ősi tapasztalatot, hogy ezzel a világgal
alapvető gondok vannak, ez a világ nem a létező legjobb élet és lényegé-

ben megmentésre, megmentőre vár. A 2021. év karácsonyán ezért szerintem nagyobb őszinteséggel várhatjuk a megtestesülést, és egy boldogabb,
reményteljes biztató szép jövőt.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok a magam és az egész önkormányzat
nevében mindenkinek Boldog Karácsonyt és újévet. Köszönjük az együtt
töltött évet a falu minden lakójának.
Németh Norbert
polgármester

A Virágos Magyarország versenyen Arany Virág Díjat kapott településünk. A díjat Németh Norbert polgármester és Orbán Ferencné vette át. A buszforduló virágszigetét a bírálók külön kiemelték
szépsége miatt. A díjat a virágokon kívül a Béke utcai juharfasor
telepítéséért ítélték meg nekünk. Ezúton is köszönjük a nyugdíjasklubnak az évek óta végzett nagyszerű munkáját, a falültetést
Szoboszlai Zoltánnak és May Balázsnak, akik saját költségükön
végezték el az új fasor ültetését. Mindkettő ajándék faluközösségünknek, követendő példa. A díjhoz kapott 300 000 Ft-os jutalmat
további fásításra és virágosításra fogjuk használni.

ISKOLAI HÍREK
A Fővárosi Nagycirkuszban jártunk
November 5-én a Lázár Ervin Program keretében a 6. osztály a Csillagtánc
című cirkuszi produkciót tekintette meg Budapesten. Az előadás nagyon
tetszett mindenkinek, rendkívül izgalmasnak tartották az akrobata számokat. Bár ebben a programban állatszámok nem voltak, a lengőtrapéz,
az egyensúlyozó művészek és az ugródeszkások bűvölték el legjobban az
osztályt. Külön köszönet a kisbuszért, amit nagyon menőnek tartottak a
gyerekek a bőrülések és a sötétített üvegek miatt.
Köszönjük a lehetőséget!
Fekete Imréné
Szavalóverseny
November 12-én, péntek délután részt vettünk az alcsútdobozi Márton-napi szavalóversenyen. Minden osztályból 1 tanuló ment a versenyre. 1. osztályból Nyitrai Zara, 2. osztályból Boros-Faragó Balázs, 3. osztályból Katona
Dóra. Én - Gimesi Dorottya - a 4. osztályt képviseltem. Megérkezésünkkor
kihúztuk a sorszámainkat, amelyeket papírludak aljára ragasztottak. Báb
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előadással vártak minket, melyekben macskák szerepeltek. Az előadás nagyon jó, és vicces volt. Ezután minden osztály külön teremben elmondta a
versét. Amíg a zsűri döntött, a várakozás alatt szendvicset lehetett enni, és
üdítőt inni. Mindenki nagyon ügyes volt. Mindenki kapott egy könyvet, és
egy oklevelet. Nagyon örültem, mert harmadik helyezett lettem.
Gimesi Dorottya 4. osztály
Úszóverseny
November 16-án rendezték meg a körzeti úszó diákolimpiát a bicskei tanuszodában. Nagyon jó hangulatú verseny volt, igazi családias légkörrel nem
kevés úszópalántával. 11 tanulónk képviselte az iskolát 3 korcsoportban.
Név szerint: Ballun Rita, Heider Nóra, Ballun Éva, Ifjú Szabolcs, Zsobrák
Réka, Láng Anna, Bessenyei Csilla, Schandl Kinga, Berendi Mirabell, Gimesi
Dorottya, Torma Réka
Közülük 4 tanuló érmet is szerzett, összesen 7-et, ezzel esélyt kaptak a
januári székesfehérvári megyei döntőre.

1. korcsoport: Ballun Rita 50 m mell 2. hely, 50 m gyors 2. hely
2. korcsoport: Ballun Éva 50 m hát 2. hely, Bessenyei Csilla 50 m gyors 1.
hely, 50 m mell 3. hely, Schandl Kinga 50 m gyors 3. hely, 50 m mell 2. hely
Sajnálatos módon 4 tanulónk karanténba került, így véleményem szerint szegényebbek lettünk néhány éremmel.
Készülünk tovább, irány a megyei döntő!
Heiderné Varga Kata
Színházi előadás
2021. 11. 10-én a 8. osztály ellátogatott a Pesti Magyar Színházba a Lázár
Ervin Program keretein belül, ahol a Rómeó és Júliát néztük meg. Poroszlay-Daróczi Mária és Fenyvesi Szabolcs kísért minket. Együtt utaztunk a
tabajdi általános iskola 8. osztályával. Az előadás 11:00-kor kezdődött. Ezt
a művet Shakespeare írta. Már ismertem a történetet, a színdarab mégis
más megvilágításban mutatta be számunkra. A színészek játéka nagyon

tetszett. Híres színészek is játszottak benne pl.: Eperjes Károly és Szatmári
Attila, akit ismerhetünk a TV sorozatokból. Délután 15:00-kor értünk haza.
Egy jó élmény volt számunkra.
Írta: Erdélyi Petra 8. oszt.
Sulizsák
Újra göncöltünk a Földért. Az őszi ruhagyűjtési akcióban 658 kg ruhát sikerült
összegyűjteni. Köszönjük Mindenkinek,
aki támogatta a programot!
Adomány
Frank Hasenfratz újra támogatta iskolánkat. Nagylelkű adományának köszönhetően újabb digitális panellel lettünk gazdagabbak, mely a könyvtárban került elhelyezésre. Ezen kívül 4 tanulónak egy- egy laptopot adományozott, melyet a tanulásban, a későbbiekben a továbbtanulás során
nagyon jól tudnak használni. Előzetesen kikérte a gyerekek kapcsán az
osztályfőnökök és a tantestület véleményét. Olyan diákok részesültek támogatásban, akik (előzetes kiírása alapján) legalább 5 éve Száron laknak,
7. vagy 8. osztályba járnak és valamilyen szempontból anyagilag rászorulnak. Így két 7. osztályos és két nyolcadikos gyermek vehette át szüleivel a
digitális eszközöket.
Még egyszer nagyon köszönjük az iskola tanulói és dolgozói nevében is
a támogatást.
Horváth Csabáné

ÓVODAI HÍREK
Ez a hónap igen mozgalmas volt az ovinkban.
A múlt havi tökfaragás sikerén felbuzdulva termés-báb kiállítást hirdettünk az ügyes kezű gyerekeknek és szüleiknek. Fantáziadús és vicces
alkotások is születtek: pingvin, pók, malac, hernyó, csiga, kukoricaautó
gesztenyefigurákkal, de még nyaklánc és karkötő is. Az elkészült alkotások
díszítik az őszi galériánkat.
A hónap első és második hetében Montz Anni nénivel a „Dohányzás
vagy egészség” nevű preventív program keretében a középsős, majd a
nagycsoportos gyerekek kísérletezve, mesével és játékkal ismerkedtek meg
az egészségük megtartásához szükséges eszközökkel, feltételekkel.
Ebben az évben csatlakozott óvodánk az ORFK- Országos Balesetmegelőzési Bizottság szakmai támogatásával a „Biztonságos Óvoda” programhoz, mellyel a nagycsoportosok ismerkedhettek meg Erika néni közvetítésével. Több napon keresztül ismerkedtek a jelzőtáblákkal, a biztonságos

közlekedés szabályaival gyalogosan és kerékpáron, valamint a szükséges
védőfelszerelésekkel.
A tervezett családi délutánunk sajnos ez alkalommal is elmaradt, helyette délelőtti liba-kavalkádot tartottunk, ahol a gyerekek a csoportok
öltözőiben festettek, ragasztottak, kukoricát válogattak, lámpást készítettek. És ha már lúd, legyen kövér - mesejátékot nézhettek meg az óvónénik
előadásában „Az aranylúd” címmel.
Ismét hozzánk látogatott Gábor bácsi is a Pro Vértes Alapítványtól, aki
mindig valami érdekes madárral lep meg minket. Most egy gyógyulófélben lévő kuvikot hozott magával. Míg a gyerekek óvatosan simogatták a
madár tollát és megcsodálták a kiskosárban a madártojásokat, ő mesélt
a táplálkozásáról, életmódjáról, a sérült állatok ápolásáról és arról, hogy
amint meggyógyul, újra visszaeresztik a lakóhelyére. Óvodánk évek óta
Madárdalos Óvoda, így Gábor bácsi gyakori vendég nálunk.
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Ezüst Évek Nyugdíjas klub
Fényesen világítanak az emlékezés lángjai november első napjain, mikor
gyertyát gyújtunk közeli és távoli rokonok, barátok nyugdíjas társak és ismerősök emlékére.
„Tudom, hogy senkit nem hozhat vissza a gyertya fénye.
De az emlékezet megőrzi őket, akikért a gyertyák égnek.”
Nyugodjanak békében!
Kedves klubtársaim szeretettel köszöntelek benneteket! A vírushelyzet
sajnos már második éve nem engedi meg a személyes találkozást, a közös
ünneplést. Nem tudtuk megünnepelni a névnapokat, köszönteni férfi klubtársainkat, és karácsony szent ünnepét sem tudjuk megünnepelni. Így az
újság lapjai segítségével köszöntelek Benneteket kedves férfi klubtársaim,
és minden klubtagnak nagyon boldog névnapot kívánok.
Csendben, nyugalomban telt ez a hónap, lassan magunk mögött
hagyjuk a 2021-es évet, és megint a karácsonyi ünnepekre készülünk.
Advent minden évben a várakozás türelmes időszaka, mikor lehetőséget kapunk, hogy számon kérjük önmagunkat, vajon ebben az évben hová jutottunk, számot vetünk az év eseményeivel, a sikerekkel,
a kudarcokkal, élményekkel, örömmel és bánattal. Mindig próbálok
tanulni, fejlődni, tovább vinni az év során megvalósított jó dolgokat.
Ilyenkor már tervezem a jövőt, gondolkodom a saját és klubunk továb-

25 éves a Szár Községért Baráti Kör

bi életén. Jól tudom, ez a karácsony és a tavalyi is teljesen más, mint
az azelőttiek. Az emberek feszültek, félnek, és távolságtartóak lettek
a pandémia miatt. Nehéz időszak tanúi vagyunk. Csak az összefogás és
a figyelem segíthet. Ennek ellenére tudom, hogy a mi kis közösségünk
erős és összetartó, és túljutunk a nehézségeken.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok nektek, és településünk minden
lakójának áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és egészségből a legtöbbet az új év minden napjára!
„Csendesedj el, mikor zajos az életed,
Csendesedj el, ha fájdalom éri szívedet.
Csendesedj el és hallgasd a csend szavát,
Csendesedj el és találd meg a lelked nyugalmát.
Csendesedj el és adj hálát mindenért,
Csendben mondj el egy imát a családért gyermekért.”
Jómagam és a klubtársak nevében kívánunk Zsófikánknak, Gennát Zsófiának jó egészséget és mielőbbi gyógyulást! Szeretettel várunk!
Orbán Ferencné Ani
klubvezető

SZÁRI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Közmeghallgatás
A Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021.11.08-án a Tájszobában tartotta Közgyűlését. M. Szabó Tiborné beszámolójában
a 2020-as évben elvégzett feladatokról tájékoztatta az érdeklődőket.
Az elnök asszony többek közt beszélt arról, hogy a legtöbb munkát és felelősséget a
Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola
és a Napsugár Kindergarten Óvoda fenntartói és épületei tulajdonjogának
átvétele adta. A 2020/21-es tanévet mindkét intézmény a korábbiaknál
lényegesen jobb anyagi körülmények között kezdhette.
A nemzetiségi önkormányzat legfőbb feladatának a német nyelv (szári
nyelvjárás) és kultúra megőrzését tartja. Figyelemmel kíséri az intézményekben folyó munkát és értékeli azok eredményeit. Támogatást nyújt a
helyi nemzetiségi civil szervezeteknek, így a tánccsoportnak, az énekkarnak, a zenekaroknak, és a Baráti Körnek.
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2021-ben 25 éves lett a Szár Községért Baráti Kör.
25 év! Sok vagy kevés? Sok önzetlen munka, öröm, kudarc, újrakezdés!
1996. március 17-én kelt a levél, amelyet néhai Genzwein Ferenc és néhai Fischer József írtak Krupánszki Mihály polgármester úrnak, amelyben
bejelentették a baráti kör megalapításának szándékát a következő célokkal:
„A falu kulturális, gazdasági, valamint minden olyan tevékenységét elősegíteni, amely a Szár községben élő emberek közérzetének javítását, boldogulását, környezetének szépítését segíti elő.”
A baráti kör alakuló ülése 1996. december 20-án volt.
Alapító tagok: Genzwein Ferenc, Fischer József, Czencz Sebő, Pechinger
József, Koltayné Bartha Magda, Schweininger Józsefné, Németh Lászlóné,
Krupánszki Mihály, Montz Ferencné.
Engedjék meg, hogy az évforduló
kapcsán pár fontos eseményt soroljak
fel, mely a baráti kör nevéhez fűződik!
Az első, legnagyobb rendezvényünk a Németországba történt kitelepítés 50. évfordulójára szervezett
megemlékezés volt, melyre meghívtuk a Száron és Németországban élő
érintetteket, valamint a kényszerűségből Szárra költöztetett családokat.
Az évek alatt felélesztettük a
„Tiszta udvar, rendes ház” cím odaítélését, mely „Szép tiszta Szárért” mozgalommá nőtte ki magát, megújult
táblákkal.
Javaslatot tettünk a Szár díszpolgára cím megalapítására, kidolgoztuk
a szempontokat, időnként javaslatot
tettünk a díszpolgárok személyére.
Nagy szerepünk volt a Kálvária rendbetételében, a Millennium megünneplésében, a régi játszótér megvalósításában.
2000-2001-ben Szári esték címmel 6 előadásból álló előadássorozatot szerveztünk különböző témakörökben, ismert előadókkal. Nálunk
járt: Marx György akadémikus, Tóth
Eszter fizikus, Hunyadi Györgyné pedagógus, Kerékgyártó Imre egyetemi
tanár, Szabó György egykori válogatott focista.
A későbbiekben is szerveztünk
ismeretterjesztő és az egészség megőrzésével kapcsolatos előadásokat, beszámolókat.
Az idei évben került 20. alkalommal megrendezésre a Romhányi Orvostalálkozó, mely lebonyolításának adminisztratív és fizikai munkáit a baráti kör tagjai végzik. A visszajelzések alapján büszkén mondhatjuk, hogy a
résztvevők örömmel térnek vissza hozzánk és viszik magukkal közösségünk
jó hírnevét.
2008-ban emlékeztünk először Vérteskozmán a száriak szétszakított
családjaira. Akkor úgy terveztük, hogy egyszeri zarándoklatra hívjuk az érdeklődőket, de 13 éve újra és újra visszatérünk a vérteskozmai templom
falai közé. Az előkészületek során sok érintett emberrel beszéltünk, szomorú
és megható történeteket hallottunk. Úgy éreztük, hogy a történetek elme-

sélése fontos azoknak, akik megélték a szörnyűségeket és nekünk is, akik
meghallgattuk őket. Megtisztelőnek érezzük, hogy 40-50 fő még mindig
velünk tart!
Az évek alatt személyes, jó barátságba kerültünk a Vérteskozma és Környéke Községvédő Egyesület tagjaival, akikkel segítjük egymás munkáját. E
közös munka eredményeként kapott helyet a száriak sorsának leírása Herke
Zsolt: Vérteskozma története napjainkig című könyvében.
Szár múltjának és hagyományainak jobb megismerése érdekében többször szerveztünk beszélgetéseket a faluban élő idősekkel, akik jókedvű délutánokon a múltról meséltek.
Minden civil szervezettel jó a kapcsolatunk, segítjük egymás munkáját.
Részt veszünk az Önkormányzat, Kisebbségi Önkormányzat programjain.
2013 óta a Baráti Kör részéről több
pályázatot adtunk be és nyertünk 9
260 000 Ft-ot az Emberi Erőforrások
Minisztériumától és a Miniszterelnökségtől. Az első nyertes pályázatból a
temetői emlékparkot építtettük meg,
azóta is talán ez a legkedvesebb és
erre vagyunk a legbüszkébbek!
Pályázati pénzből kiadtuk Laub
János: A betelepítéstől a kitelepítésig
és ifj. Laub János szerkesztésében a
Saarer Liederbuch című könyv átdolgozott, javított kiadását. Az egykor
Száron történt eseményekről megemlékezéseket, kiállításokat rendeztünk és kirándulásokra hívtuk a falu
lakóit, akik szép számmal el is fogadták a meghívásainkat.
2020-ban pályázati forrásokból
lehetősége nyílt a civil szervezeteknek régi épületek korszerűsítésére.
A nemzetiségi önkormányzattal és a
tánccsoporttal kihasználtuk a lehetőséget, pályáztunk és nyertünk a régi
óvoda épületének modernizálására.
A baráti kör az elektromos hálózat
felújítását végeztette el.
2020-ban a temetőben és a
templom előtt lévő két régi homokkő
kereszt újulhatott meg az általunk elnyert pályázati pénzből.
A közelmúltban sok ember örömére felállítottuk a Magyar Katona
sírját és a templom előtt lévő Kitelepítési és 56-os emlékműveket is letisztíttattuk és impregnáltattuk.
A negyedszázados évforduló alkalmat ad a számvetésre! A baráti kör elnökeként és egyik alapító tagjaként úgy érzem, hogy nincs okunk szégyenkezni, teljesítettük mindazt, amit 1996-ban vállaltunk. Büszkén mondom,
hogy a hosszú évek során sok segítőnk akadt és a rendezvényeink lebonyolításához mind a mai napig nincs hiány a jóindulatú, segítő kezekben.
Természetesen vannak további terveink, vágyaink, amik megvalósításához a fiatal generáció lelkes tagjait is szeretettel várjuk!
Montz Ferencné
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Márton nap Újbarkon

Tájékoztatás a szociális célú tűzifa juttatásról
Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 9/2021. (IX.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet)
alapján 2021. évben is lehetőség nyílt szociális célú tűzifa juttatás igénylésére.
I. Rendelet értelmében Szár Községi Önkormányzat -jövedelemvizsgálat nélkül- az
alábbi feltételek együttes fennállása esetén térítésmentesen tűzifát biztosít azon
szociálisan rászoruló személyeknek, akik
• az Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakó- és/vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
• életvitelszerűen a településen élnek,
• fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, és legalább az alábbi
feltételek egyikében részesülnek:
a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában,
ápolási díjban vagy gyermekek otthongondozási díjában részesül, vagy
b) Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 3/2017. (I.31.) önkormányzati rendeletében szabályozott
lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő család tagja.
II. Az I. pontban felsorolt eseteken túl Szár Községi Önkormányzat térítésmentesen
tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek is, akik
• az Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakó- és/vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
• életvitelszerűen a településen élnek,
• fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, és
• akinek háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
130.000 Ft-ot, egyszemélyes háztartás esetében a 160.000,- Ft-ot, és akinek
a tekintetében az alábbi feltételek közül legalább egy fennáll:
d) Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 3/2017. (I.31.) önkormányzati rendeletében szabályozott
települési támogatásban részesül;
e) egyedül élő, 70. életévét betöltött személy;

f) legalább három kiskorú gyermeket nevel.
Az első esetben külön jövedelemvizsgálat nélkül a formanyomtatvány, valamint
az a-c) pontokban felsorolt ellátások valamelyikének igazolására szolgáló dokumentum becsatolásával igényelhető a támogatás, míg a d-f) pontok esetében
jövedelemvizsgálat előzi meg az elbírálást, tehát a formanyomtatvány becsatolása
mellett a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó
jövedelem esetén pedig a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell igazolni.
A szociális célú tűzifa támogatás mértéke háztartásonként legalább egy, legfeljebb három erdei m3.
A szociális célú tűzifa támogatásra ugyanazon lakott ingatlan vonatkozásában
csak egy alkalommal állapítható meg - függetlenül az ingatlanban lévő lakások,
a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlan tekintetében több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelmek beérkezésének a sorrendjében történik.
A támogatás mértékének megállapítása a beérkezett kérelmek és az azok alapján összesített tényleges jogosultak számának figyelembevételével a támogatásra
jogosultak közötti egyenlő arányban történik.
A kérelem a Szári Közös Önkormányzati Hivatal által közzétett nyomtatványon
2022. január 7-ig nyújtható be.
A kérelmeket a fenti határidő lejártát követően a képviselő-testület legkésőbb
2022. január 31. napjáig bírálja el.

Köszönjük mindenkinek, aki segített a délután előkészítésében és lebonyolításában, valamint felajánlásával hozzájárult Márton napunkhoz.
Nagy Viktória
Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok

BODMÉRI HÍREK
POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

VÉRADÁS

Sporthírek

A novemberi véradáson községünk lakói közül ismét sokan részt vettek. A
véradók önzetlenségét Sátori Gábor és Sátori Péter kedves ajándékaival,
valamint a Szilvia és Jan Hanson által felajánlott adventi kalendáriumokkal viszonozhattuk.
Ezúton fejezem ki köszönetemet mind a kedves véradóknak, mind pedig az ajándékokat adományozóknak.
Nagy Edina

Szár KSE felnőtt
2021.10.31.: Csór-Szár 2:2
Gólszerzők: Fenyvesi Szabolcs, Sátori Márió
2021.11.07.: Szár-Bakonycsernye 1:1
Gólszerző: Fenyvesi Szabolcs
2021.11.14.: Herceghalom-Szár 3:0
Szár KSE ifi
2021.10.30.: Mány-Szár 10:0
2021.11.06.: Szár-Tordas 3:4
Gólszerzők: Vajda Dominik Szilveszter (2), Nyári Márió
Újbarok SE
2021.10.31.: Gyúró-Újbarok 7:1
Gólszerző: Sebján Péter Zoltán
2021.11.07.: Újbarok - Söréd-Bodajk II. 5:1
Gólszerzők: Szabó János (2), Tóvári Róbert, Sebján Péter Zoltán +
Németh Dávid öngól
2021.11.14.: Csákberény-Újbarok 1:2
Gólszerzők: Bederna Bence, Szabó János
2021.11.28.: Csókakő-Újbarok (A lapzártáig nem lett lejátszva!)
Tóth Bertalan
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November 13-án került megrendezésre a hagyományos Márton napi felvonulás Újbarkon. A nedves idő nem szegte kedvét senkinek, a Vasút utcában
gyülekező csapat bejárta lámpásaival a falu nagy részét. A Kultúrházban
a felvonulókat libazsíros kenyér, birsalmasajt és sütemények várták. Egy
bögre forró tea vagy forralt bor kíséretében alakultak ki jó beszélgetések,
de a pálinkakóstoló sem maradhatott el.

Tisztelt Lakosság!
Ismételten szeretném felhívni figyelmüket a járványhelyzet további
romlásásra és kérni Önöket, hogy a rendelkezésre álló eszközzel lehetőség
szerint védekezzenek (oltás, maszk, távolságtartás).
A járványhelyzetre való tekintettel az idősek napi karácsonyi műsor elmarad, a karácsonyi települési támogatást házhoz visszük.
Az elmúlt hónapban megvalósult
munkálatok:
Elkészült és átadásra került 1 km
hosszú járdaszakasz, a buszváró felé
vezető út, az Ady Endre utca teljes szakasza és a Vasvári Pál utca egy szakasza.
A 8126-os számú útfelújítás során
új buszvárót kap a település, melynek
a kiegészítő egységeit (szemetes, pad,
hirdetőtábla) önkormányzati forrásból
biztosítjuk.
Pályázati forrásból megkezdődött a
faluháza fűtéskorszerűsítése.
A következő pályázatok vannak
előkészítés alatt: 8 fős mini bölcsőde,
faluháza homlokzatszigetelés.
A település sikeresen vett részt a
csapadékvízelvezetés II. ütem pályázatán, jövőre elkezdődhet a munka.
Örömmel tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Giro d’ Italia útvonala Bodmér
település mellett is elhalad 2022 má-
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jusában. A verseny megrendezése páratlan lehetőség Magyarország számára, 3 napig a világ figyelmének központjába kerülünk. A Giro d’ Italia az
országúti kerékpársport egyik legjelentősebb versenye. A világ közel 160
országában évről évre több mint 800 millióan követik a televízió képernyőjén keresztül és a helyszíneken.
Tisztelt Lakosság! Probléma a házakon lévő házszámok pontatlansága,
sok esetben azok hiánya. Akár egy beteg élete is múlhat azon a pár percen,
amit a kihívott mentőautó vagy ügyeletes orvos a riasztás helyének megtalálásával tölt el feleslegesen. Ugyanezzel a problémával szembesülnek a rendőrök és a tűzoltók is munkájuk során.
Kérem Önöket, saját érdekünkben szíveskedjenek pótolni a hiányosságokat!
A fűtéskorszerűsítés miatt az ügyfélfogadás, orvosi ellátás, védőnői
szolgálat, családsegítő szolgálat és a
könyvtár 2021. december 31-ig szünetel. A hivatal épülete zárva van.
Megkezdődtek az adventi gyertyagyújtások. Köszönjük a faluközpontban elhelyezett adventi koszorú
készítőinek a szép munkát és a Bodméri Református Missziói Egyházközségnek a gyertyagyújtási alkalmak
szervezését!
Áldott békés karácsonyt és meghitt
várakozást kívánunk az advent idejére!
Katona László
polgármester
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Gyászjelentés
November hónapban elkísértük utolsó földi útjára Kovács Tibor Attila képviselő urat, aki tragikus hirtelenséggel 2021. október 29-én visszaadta tudását és lelkét alkotójának. Tibi bácsi
2017-ben időközi választáson lett a bodméri testület tagja. Munkáját precíz, igényes építő
jelleggel végezte. A közösségért végzett odaadó munkája képviselőként, presbiterként és
magánemberként is kiemelkedő és példamutató volt. Életében mindig fontos volt a helyi
egyházi élet újjáélesztése, szervezése. Ő volt mindenki Tibi bácsija! Nagyon fogsz nekünk
hiányozni!
A Képviselő-testület osztozik a család fájdalmában!
Erőt és kitartást kívánunk ebben a nehéz időszakban!

Tájékoztatás a háziorvosi rendelés változásáról
Kedves olvasóink! A korábbi számunkban megjelent tájékoztatóban felcserélődtek telefonszámok, ezért közreadjuk a javított információkat.

Életveszély esetén a 112-es segélyhívó számot kell hívni!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy a Szár-Újbarok háziorvosi körzetben 2021. szeptember 1-től a háziorvosi feladatokat Szár Községi Önkormányzat helyettesítő orvosok közreműködésével látja el.
2021. október hónaptól a rendelési idő az alábbiak szerint alakul:

Géberné Turán Katalin asszisztensnél
a rendelési időt megelőző és követő egy órában, valamint rendelési időben

Szár
Szár, Óvoda köz 1.
Hétfő
9-11 óra (Dr. Sisa István)
Kedd
Szerda
13-15 óra (Dr. Szentirmai Péter)
Csütörtök 9-11 óra (Dr. Török Péter)
Péntek
13-15 óra (Dr. Szentirmai Péter)

Újbarok
Újbarok, Fő utca 33.
13-15 óra (Dr. Sisa István)
-

Receptfelírás kérése, időpontfoglalás, egyéb információ:

Szár: 22/353-875
Újbarok: 22/262-218
rendelo@saarinfo.t-online.hu
Összevont (felnőtt és gyermek) központi orvosi ügyelet:
munkanapokon: 16:00 órától másnap reggel 08:00 óráig
hétvégén és ünnepnapokon: a megelőző munkanap 16:00 órától a következő munkanap 08:00 óráig
Helye: 2060 Bicske, Kossuth tér 1. Telefon: 22/311-104
					
Szár Községi Önkormányzat

Tanácsadás ideje: kedd 8-9 óra Száron (minden hónap első keddjén
Szár helyett Újbarkon)
A helyettesítő orvosok rendelkezésre állási időben elérhetőek a következő
telefonszámokon:
Hétfő, kedd:
Dr. Sisa István (Mobil: 30/396-77-41)
Szerda, péntek: Dr. Szentirmai Péter (Mobil: 20/ 488-10-26)
Csütörtök:
Dr. Török Péter (Mobil: 20/ 910-33-80)
A helyettesítő orvosok a rendelési időn túl hétfőtől péntekig 08:00 – 16:00
óra között, csak sürgős, súlyos esetben kötelesek a körzethez tartozó lakosság ellátására!
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