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Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben
Zsíros esőt, kövér hót
Ez új esztendőben
Bő aratást, szüretet
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben.
(Népi köszöntő)

Iskolai és óvodai hírek

•

Fotó: Borsodi Imre

egyesületi évzáró

2021 decemberében a lengyelországi Gliwicében rendezett világbajnokságon a teqball
sportág történetében először rendeztek női
egyéni versenyt, ahol Izsák Anna nemcsak
Magyarország, hanem a világ első egyéni
aranyérmese lett.
Gratulálunk teljesítményéhez és nagyon
büszkék vagyunk rá!

Újbarki hírek

Fotó: Izsák Anna edzőjével, Sipos Árpáddal.

Tisztelt Száriak!
A tavalyi évet szeretném néhány rövid gondolattal összefoglalni.
Év elején a falu bekerült a Falusi CSOK-rendszerbe és ezzel felértékelődött az egész község, aminek már
most érezhető hatása van, hiszen sok, új, fiatal, gyermekes család költözött ide.
A legnagyobb horderejű változás mindjárt év elején az volt, hogy a települési önkormányzattól a nemzetiségi önkormányzat átvette az iskola és az óvoda ingatlanvagyonát több mint 1 Mrd Ft névértékben.
Februárban máris megkaptuk a felújításhoz szükséges emelt összegű támogatást Soltész Miklós államtitkár úrtól, aki személyesen jelentette ezt be az iskolaépületben.
Szintén nagy változást okozott a falu életében, hogy eddigi háziorvosunk, Dr. Sisa István több évtizedes
szolgálatát abbahagyta, nyugdíjba vonult. Nyáron Szár Községért Díjjal köszöntük meg minden eddigi
munkáját, amit a faluért tett. A háziorvosi munkát sok-sok szervezéssel és helyettesítéssel egyelőre meg
tudjuk oldani, de nagy szükségünk van új háziorvosra.
Sajnos ebben az évben is, tavasszal is és ősszel is jelentős fertőzési hullám volt, sok beteggel és többször kényszerült karanténba iskolai osztály és óvodai csoport is. A hivatal működése is leállt, sokszor volt
ügyfélfogadási szünet, igazgatási szünet, a kollégák is lebetegedtek. Szinte minden fontos ügy lelassult

Bodméri hírek

szelektív hulladékgyűjtés

és halasztani kellett a lakók ügyes-bajos dolgait. Sajnos többen elhunytak,
nemcsak idősek, középkorúak is közöttük, volt dolgozónk is, Skultéti Tamás
és volt, aki egészen fiatalon. Különös tragédia volt a két halálos gázolás a
vasútállomáson. Azóta a vágányokat elválasztó teljesen új biztonsági kerítést építettek ki fejlesztették, bővítették.
Idén született 19 gyermek. Ennek nagyon örülünk és a falu összlélekszáma is emelkedett kb. 40 fővel.
Ismét számos pályázatot nyertünk, aminek egy részét már meg is valósítottuk. A Magyar Falu Programban új gépeket vásároltunk, ágdarálót,
lombseprő gépet és sokcélú földmunkagépet. Folyamatban van még a temetőben a ravatalozóhoz vezető járda térkövezése, az orvosi rendelő körüli
járda kivitelezése, az Óvoda köz teljes újraaszfaltozása, új járda készítése teljes
hosszban. Sikerült egy másik pályázaton térfigyelő kamerarendszert nyerni.
Ez is egy régi és jogos igény volt. Indultunk az Országfásítási Programon és új
platánfasort és nyírfaligeteket tudtunk ültetni. Nyertünk a Virágos Magyarország versenyben különdíjat, a Nyugdíjas Klub szorgos munkájának köszönhetően. A különdíj támogatási összegéből ismét újabb platán- és eperfákat
és 80 db magastörzsű rózsát vásároltunk, amit tavasszal majd kiültetünk.
Befejezték az újbarki szennyvíztelep bővítését, fejlesztését és ezzel lezárult
a 6 Mrd Ft-os projektnek ez a minket érintő része. A legnagyobb összegű beruházás idén a közút által végzett 8113-as bekötőút teljes felújítása volt. Ezt
szintén nagyon régóta vártuk és erre igen nagy szüksége volt minden helyi
embernek. Ebben az évben a sok rossz mellett igazán hálásak tudunk lenni.
Megkezdődött a vasútállomás korszerűsítése, elkezdték a földmunkát és az
elektronikus rendszer kiépítését elkezdődött, tavasszal várható az utasvárók
átépítése is. A vasútállomás melletti területen az erdészet 40.000 db őshonos
facsemetét ültetett el az Országfásítási Programban. Ez lett a szári újszülöttek
erdeje. Ezt a fásítási programot idén tovább folytatják a vasútállomás mellett. Civil szervezetek összefogásával a régi óvodában ablakokat cseréltünk.
Januárban elkészült a hivatalfelújítás első üteme, de sajnos a vírushelyzet
és a bonyolult pályázati rendszer miatt csak év végére tudtuk kiírni az újabb
közbeszerzést, tavasszal indítjuk a következő ütemet. A kényszerű várakozás
közben rendeztük az udvart, elbontottuk a régi bádogépületeket, felesleges
tárolókat, elhordtuk a sok év alatt felgyülemlett limlomot. A falu új színfoltja
az óriásbetűkből kirakott „SAAR” felirat. Ezt Ipach Zoltán asztalosmester úr
ajándékozta a falunak. A sportcsarnokban kicseréltünk minden rossz lámpát

közösségi munkában. Köszönjük Farkas Ferencnek és barátainak.
Ami igazán nagy öröm volt, minden nehézség ellenére, hároméves előkészítés után, bonyolult pályázati rendszerben, de mégiscsak sikerült megvenni a tájházat és ezzel pótoltunk egy harmincéves hiányt. Ez alkalomból
ismét felvettük a kapcsolatot Dingolfing városával. Kezdeményeztük a testvértelepülési kapcsolat hivatalossá tételét.
A lakópark közmű-ellátásában is történtek változások, hosszas és bonyolult egyeztetések után legalább a szennyvízelvezetést megoldották a
befektetők. A lakópark továbbra is teljes mértékben magántulajdon, az önkormányzat is várja, hogy végre rendezzék már ezt a húszéves adósságot.
Év közben eddigi falugazdánk, Iváncsik Csaba felmondott, új vállalkozásba kezdett. Az ő helyére azóta sem találtunk megfelelő embert. Év
közben könyvtárosunk, Barabás Attila elvégezte a közművelődési képzést,
sikeres vizsgát tett. Szintén tanfolyam és sikeres vizsga után jegyzőnk, Dr.
Berkovics Gergely anyakönyvvezetői képesítést szerzett és ettől az évtől ő
látja el településünkön és Újbarok az anyakönyvvezetői feladatokat.
Év végi meglepetés volt, hogy falunk szülötte Izsák Anna, a lengyelországi teqball világbajnokságot megnyerte és ezzel újra helyi világbajnokot
tudunk ünnepelni.
Év közben többször kaptunk gombaadományt, amivel az időseket, kisgyerekeseket külön tudtuk segíteni.
A pékségben új mintabolt nyílt. A helyi finomságokat már közvetlenül
meg lehet kóstolni.
Tamam doktor úr új fogorvosi székkel fejlesztette a rendelőt.
A járvány miatt nagyon sok rendezvényt le kellett mondanunk, de azért
a búcsút, az augusztus 20-át és a szüreti fesztivált sikerült megtartani.
Sok-sok látható fejlesztés mögött rengeteg háttérmunkát kellett elvégezni és ezzel sikerült kialakítani a környező polgármesterekkel és vezető
emberekkel egy szoros munkakapcsolatot. Kis falunk ma már benne van a
kistérségi élet mindennapi pörgésében, egyre ismertebbé válik.
Remélem, a következő év elején még több megvalósult tervről tudok
majd Önöknek beszámolni!
Eredményes, boldog és egészséges új esztendőt kívánok Szár, Újbarok
és Bodmér minden kedves lakójának!
Németh Norbert
polgármester
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trükköt. Szabadon használhattuk a tábor területén lévő játákokat. Volt
léghoki, csocsó, kézművesf oglalkozás, graffiti-fal, és még sok-sok érdekes
játék. A karácsonyi díszekbe öltöztetett udvaron rétessel, kürtöskaláccsal,
mézeskaláccsal, meleg teával leptek meg minket. Az utolsó estén egy
fényjátékkal búcsúztak tőlünk, és mindenkit megajándékoztak egy édességcsomaggal. Rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza. Köszönjük
szépen a lehetőséget!
Némethné Nagy Szilvia osztályfőnök

Floorball-bajnokság
December 20-án egy év kihagyás után újra megrendezhettük a hagyományos floorball-bajnokságunkat két korosztályban. Elsőként a 7. és 8. osztályok lány- és fiúcsapatai mérkőztek meg egymással. Utána a kisebbek (4.,
5. és 6. osztály) következtek. A győztesek a nagyoknál a 8. osztály csapatai
lettek, a kisebbik korosztálynál a 6. osztályosok.

A hamelni patkányfogó
A Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola a Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat által meghirdetett német nemzetiségi programok támogatási pályázatán 70 000
Ft-ban részesült, melynek segítségével 2021. december 10-én az adventi
projekthetek keretében sikerült a Szekszárdi Német Színház két előadását

A mérkőzések közötti szünetben az alsó tagozatosok és az 5. osztály
karácsonyi táncát kísérhettük figyelemmel.
Köszönjük a szervezőknek Heiderné Taksz Katának és Fenyvesi Szabolcsnak a segítséget a program lebonyolításában.
Horváth Csabáné

is megnéznünk. A hamelni patkányfogó című darabot tekintettük meg a
sportcsarnokban. Először az alsós, utána a felsős tanulók és tanáraik, tehát valamennyi diák és pedagógus. Két színész segítségével élhettük át a
hamelni polgárok nagy problémáját és annak megoldását: hogyan lehet a
várost az elszabadult patkányoktól megszabadítani. Az előadók a darabot
két nyelven németül és magyarul közvetítették felénk, zenével, énekkel,
játékkal tették színesebbé. Az előadásnak a gyerekek számára is volt tanulsága: Az ígéretünket mindig tartsuk be.

Karácsony
Iskolánkban minden évben a 3. osztály tanulói adják elő a karácsonyi műsort. Ezúttal is nagy lelkesedéssel, izgalommal és kitartással készült az osztályom. A nagy készülődésre sajnos árnyékot vetett ismét a vírushelyzet.
Próbáinkat megszakította egy karantén, s a főpróba napján kiderült, hogy
másnaptól ismét karanténban leszünk. Emiatt nagyon gyors felvételre volt
szükség. A nehézségek ellenére egy csodálatosan szép, meghitt előadás
született, amely a gyerekek emlékezetében sokáig megmarad. Ezúton köszönöm a gyermekeknek és szüleiknek a támogatást és a segítséget!
Farkasné Kihári Éva (3. osztály osztályfőnöke)

ÓVODAI HÍREK
December 2-án bábszínházi előadás volt óvodánkban, a Csacsi és bari című
mesejátékot láthatták a gyerekek.
Mikulás december 6-án járt az óvodában, a Szülői Munkaközösség
támogatásával karácsonyi vászonzsákba kerültek a finom édességek. A
Mikulással találkozni nagy élmény volt a gyerekeknek, és ezen a napon az
óvónénik bábjátékkal is kedveskedtek nekik.
December 9-én a Magyarországi Német Színház (Deutsche Bühne Ungarn, Szekszárd) 2 előadást tartott óvodánkban. Két csoport az Irány Pa-

Színházlátogatás (Lázár Ervin-program)
November 30-án színházba ment az 5. osztály. Külön busszal utaztunk,
amire felszállt egy vértesboglári csoport is. Tatabányán a Jászai Mari színházban néztük meg a Valahol Európában című musicalt. Arról szólt, hogy a
2. világháború után sok gyerek árván maradt és hogyan próbálták a nehéz
időket túlélni. Szerintem nagyon izgalmas volt, mert a valós életet mutatta
be. Az előadás 2 és fél órán át tartott. Mi az első sorban ültünk. Szünetben
bementünk a büfébe. 18:00 körül indultunk haza. Nagyon jó darabot nézhettünk meg!
Balku Tünde 5. o.
Erzsébet-tábor
Novemberben sikeresen pályáztunk az Erzsébet-karácsony elnevezésű
táborra, így a negyedik osztályosokkal lehetőségünk adódott december
1-től, 3-ig három napot a Zánkai Erszébet-táborban tölteni. Poroszlay
Sándor kollégám kísért el minket. Nagy várakozással indultunk útnak,
és ezt a hatalmas várakozást még sikerült felülmúlni. Nagyon tartalmas
programokkal vártak minket, unatkozni nem volt idő. Részt vettünk egy
karácsonyi koncerten, sportvetélkedőn, cirkuszi előadáson, a bűvésztanodában egy kicsit a kulisszák mögé láthattunk, megtanultunk néhány

December az iskolában
Elkezdődött az iskolában is az advent. December 6-én eljött a Mikulás a
szülői munkaközösség segítségével. Osztályonként megajándékozták egymást a gyerekek kis meglepetésekkel. Feldíszítettük a tantermeket, karácsonyfát vásároltunk, díszítettünk, a folyósókat is ünnepi díszbe öltöztettük. Az udvari bábuk is Mikulás és manójelmezt kaptak.

nama, kettő pedig az Az oroszlán és a nyúl című előadást nézhette meg. A
kétnyelvű, interaktív előadás nagyon tetszett a gyerekeknek, a megértést a
színészek sokféle módon segítették. Az előadásokat a Fejér Megyei Területi
Német Önkormányzat finanszírozta, melyet ez úton is köszönünk.
Az óvónénik és a gyermekek lelkesen készültek az adventi hangulat
megteremtésére. Karácsonyi díszbe öltözött az óvoda. Gyönyörű színes
gömbök kerültek az ablakokra, kandalló, karácsonyi mécsesek, angyalkák
az előtérbe, betlehem és adventi gyertyák a bejárat elé. Karácsonyfa a folyosón és minden csoportban várta utolsó héten a gyerekeket, alá sok új
játék került.
A karácsonyi ünnepséget december 16-án, csütörtökön tartottuk,
melyre a nagycsoportosok már több hete készültek. A Karácsony a kiserdőben című mesejátékot adták elő a többi csoportnak, melyet egy fantasztikus hópihetánc követett. Végül az óvónénik magyar és német karácsonyi
dalokat énekeltek a gyerekeknek. A műsor nagyon szép volt, köszönjük a
fáradozásukat, és hogy ilyen széppé tették az ünnepet. Az előadás után
mindenki a saját csoportjában ünnepelt tovább, kipróbáltuk az új játékokat, és finom süteményeket ettünk a szülők jóvoltából.
Boldog új évet és jó egészséget kívánunk a falu összes lakójának!
Köszönjük a szülők egész évi segítségét, támogatását!
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Egyesületi évzáró
December harmincadikán rendezték meg a Szári Örökség Közhasznú Egyesület
hagyományos évzáró ünnepélyét.

Idén a járvány és a helyszín miatt különleges módon bonyolították le az
eseményt. Egyrészt csak azok az egyesületi tagok vehettek részt, akik rendelkeztek oltási igazolvánnyal, másrészt a jelenleg még mindig hivatali helyiségként működő szári kultúrotthon nagyterme helyett, az újbarki művelődési
házban tartották. A nehezítettség ellenére is a kezdés időpontjára megtelt a
tagokkal a helyiség. Ami viszont idén sem változott az a megható családias
légkör, amely végig érezhető volt, az a figyelem, az-az egymás munkáját elismerő szeretet, amely körülvette a különböző csoportok tagjait.
Géber Ádám az egyesület elnöke örömteli hírként közölte, hogy az
egyesület működése minden tekintetben biztos lábakon áll. Röviden
beszélt még a vezetőség szerteágazó és mindent átfogó tevékenységéről. Hangsúlyozta, hogy amíg
nem ő irányított, nem is gondolta
mennyi mindennel jár ez együtt,
egy nagy cég működtetéséhez hasonlította. Majd felkérte a csoportok vezetőit
az éves beszámolóik megtartására.
Elsőként Borsodi Imréné a Népdalkör tagja szólalt fel.
A művészeti tevékenységük
helyszíneinek száma kevesebb volt,
mint általában, de úgy gondolom
a magas színvonalú éneklésükkel,
még így is sokfelé vitték Szár jó
hírét. Felléptek többek közt a Szári
Napok keretében, a Romhányi Orvostalálkozón, a Tarjáni Népdalkör 40. éves jubileumi rendezvényén, a Vértessomlói adventi koncerten.
Saarer Drei zenekar vezetője Bohács Gábor rögtönzött beszédében felsorolta a zenekar fellépéseit, kiemelve a fergeteges hangulatú búcsúi utcabált,
amelyre a fiatalok, már nagyon ki voltak éhezve. Említést tett a beszerzett új
technikai eszközökről is.
Laub Bálint (Saarer Musikanten vezetője) a hét fellépésükről beszélt, amely
fele annyi, mint a járványmentes időszakban megszokott volt. Kiemelte a zenekaruk 10 éves évfordulóját, amely a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében valósult meg egy közös ünnepség keretében.
A Gaudi Buam zenekar képviseletében Frank Dániel az elmúlt évről szintén
az alacsony számú szerepléseiket említette meg. Főként a gánti, alsógallai zenéléseket emelte ki. Megköszönte az új hangszerüket, a klarinétot, amelyhez
az Egyesület pályázat írója segítette őket.
Nagy Viktória a tánccsoport vezetője úgy gondolta, nem sok mindenről tud
majd beszélni, aztán miután végigvette az évet rájött, hogy milyen mozgalmas
év állt mögöttük. A táncpróbák, fellépések mellett idén is jutott energiájuk
más területekre, így részt vettek az úrnapi virágszőnyeg elkészítésében, tartottak egy igazán tartalmas utánpótlás tánctábort, amelyben nem csak táncos
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Hasenfratz Ferenc (1935-2022)
Szomorúan hallottuk a hírt, hogy községünk szülötte, mecénása Hasenfratz Ferenc 2022. január 8-án Kanadában elhunyt.
1935-ben Száron született, a háború után motorkerékpárokat javított, de mivel alkatrészellátás nem volt,
inkább saját maga kezdte azokat gyártani. Aktívan részt vett az ’56-os forradalomban, ezért el kellett hagynia
Magyarországot. Kanadában talált új otthonra, ahol először farmon dolgozott, majd házának pincéjében egyszemélyes gépműhelyt alakított ki, melyet 1966-ban már Linamar néven cégként jegyeztetett be.
Kezdetben mindössze egy ezerdolláros esztergagépe volt, és még a konyhai sütőt is bevetette rézolvasztáshoz. Az első megrendelők repülőgépipari cégek voltak. Az áttörést a kanadai Ford benzinpumpa-megrendelései jelentették, s azóta is az autóipari alkatrészgyártás a cég fő profilja. Egy 2017-es adat szerint világszerte húszezer munkavállalója van, 48 gyártóüzemmel rendelkezik.
A Linamar a rendszerváltás után Orosházán vett egy mezőgazdasági gépipari gyárat, és azóta is Békés
megye legnagyobb foglalkoztatója. Orosháza díszpolgárává választotta.
2014-ben a Kanadai Rend tagja lett a kanadai feldolgozóiparhoz való hozzájárulásáért és jótékonysági
kezdeményezéseiért. 2018-ban a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki.
Nem feledkezett meg szülőfalujáról, ahol ma is élnek rokonai, s rendszeresen segítette a fejlődést,
szépülést adományaival. Nevéhez kapcsolódik a templom tetejének, s az orgonának a felújítása, az óvodai
kalandvár és kreszpark, a játszótér megépítése, bővítése, a különböző közösségek – pl. tánccsoport, nyugdíjasklub, sportegyesület – támogatása.
Forrás: https://figyelo.hu/penz-beszel/a-legvagyonosabb-kulhoni-magyarok-4904/
https://feol-old.mediaworks.hu/kozelet/helyi-kozelet/szar-jotevoi-a-hasenfratz-csalad-4825315/

gyerekek vehettek részt, szerveztek egy fergeteges szüreti bált. Megtudtuk,
hogy újabb kistáncosokkal bővült a nagy létszámú táncos csapat. Megköszönte
a saját nevelésű táncoktatók (Nagy Franciska és Sági Erik) és a vezetőségi tagok (Géber Ádám, Gál Dóra, Nagy Franciska, Nagy Viktória, Schwanner Bálint,
Schweininger Ádám, Taksz Lilla) munkáját is. Tájékoztatott arról, hogy ősztől
a Napsugár Kindergarten Óvoda tornatermében kaptak lehetőséget a próbák
tartására, ami nagy segítség, hisz az 1. és 2. számú csoport nem fért el a régi
óvodában. Kiemelte, hogy a legtöbbjükben erős kötődést jelent a táncos közösség. Sikerként könyvelte el, hogy a szakma egyik legnagyobb nevű oktatója, koreográfusa, Kishegyi Simon tartja a felnőtt csoportok részére kéthetente a
próbákat. Az elhangzott 2022-es évre tervezett programok közül a szeptember
24-én ismét Szárra érkező amerikai csoport fogadását emelném ki.

A beszámolók után az elismerő oklevelek, tánccsoportos érmék átadására
került sor az idei és tavalyi évre visszamenőleg is. A 10, a 15 és a 20 éve táncolókat ünnepeltük. A táncoktatók, csoportfelelősök és az alapító munkáját is
kiemelte a vezetőség.
Itt említem meg, hogy a 10. évfordulót ünneplő táncosoknak, az évzáró
kezdési időpontja előtt fél órával, a régi óvoda raktárhelyiségében rögtönzött
a vezetőség ünnepséget.
A tavaly virtuálisan került csak megtartásra az évzáró. Így hosszú évek
munkájának megköszönése elmaradt. Schweininger Péter 12 évig volt az

Ezüst Évek Nyugdíjas klub
Nagyon nehéz megírni, hónapok óta nem találkozunk, de klubvezetőnk valamiért mindig meglátogatja a klub tagjait. Mindig kitalál valamit, többed magával
mécsestartókat horgoltak ajándékozás céljából. A hónap elején parkunkba
megérkezett a Mikulás. Nagyon fáradt
lehetett, mert leült a padra és hetekig
ott is maradt, a gyerekek és felnőttek
örömére.
Rövidek a nappalok, korán sötétedik. Sötét van az egész világon, mióta
uralkodik rajtunk ez a szörny, a Covid.
Nem tudunk védekezni ellene csak az
oltással, fogyasszunk sok vitamint,
viseljük a maszkot és vigyázzunk magunkra és egymásra. A járvány ellenére is elérkezett az év legszebb ünnepe,
a szent karácsony, amit családi körben, gyerekekkel, unokákkal és dédunokákkal
együtt ünnepeltünk. Nem tudtuk megtartani klubunkban a karácsonyi összejövetelünket, de az ajándékcsomag nem maradt el. Klubvezetőnk és klubtársaink

mindenkihez eljuttatták. A szeretetből merítik erejüket, köszönjük szépen!
Klubtársaim nevében is köszönöm a helyi szörp üzem, és gombatermesztő
üzem vezetőinek a szörpöt és a gombát, melyet karácsonyi ajándékként kaptunk.
Elkészült a bekötő utunk, mely
szebb és szélesebb lett, jó érzés közlekedni rajta, köszönet érte.
Minden kedves klubtársamnak
köszönöm a sok telefonhívást, személyes látogatást, jó kívánságot.
Való igaz, egy súlyos kór támadott
meg, jelenleg otthonomban lábadozom. Szomorú vagyok! A szeretet, a
törődés óriási nagy kincs. A jó Isten
mindig velünk van. Kívánok jó egészséget és sok szép napot. Mi, idősek
már az unokákban látjuk a jövőt!
Boldog új évet kívánok minden olvasónknak!
Isten áldásával: Gennat Zsófia

ADVENTI ABLAKNYITOGATÓ
Egyesület és a tánccsoport vezetője. Géber Ádám rövid, szívhez szóló beszéddel, és többek között a táncos érem arany fokozatának átnyújtásával, az egész
közösség nevében köszönte meg a korábbi elnök kimagasló munkáját.
Az ünnepélyes évzárót, a jól felszerelt újbarki kultúrotthonban, a finom
vacsora elfogyasztása követte.
Programoknak még nem volt vége, Nagy Viktória által elkészített rövidfilmek bemutatása következett, amelyek az elmúlt év eseményeit képekben,
tájékoztató és humoros formában foglalták össze. Végezetül a bulizás következett, a Saarer Drei zenekar szolgáltatta hajnal 1 óráig a talpalávalót.
Fotó: Nagy Viktória
Goldschmidt Mária

December 1-jén ismét kinyílt adventi kalendáriumunk. 24-ig minden nap
egy-egy újabb, gyönyörűen feldíszített ablak okozott meglepetést és tette
fényesebbé az ünnepre várakozás időszakát.
Köszönjük a munkát és a lelkesedést a résztvevőknek: Hercog Krisztián, Orbán Tímea, Varga Lászlóné Piriti Edina, Bernhardt Ilona, Tamás-Nagy
Nikoletta, Sátori Jánosné és Péter, Krupánszki Mihályné, Szvorény Kata,
Balázs Sándorné, Nagy-Freész Diána, Németh Norbert, Bédeg-Varga Zita,
Vadász Péter és Judit, Heiderné Varga Katalin, Pechinger-Hasenfratz Linda,
Tóthné Lieblein Melinda, Rózsa Károlyné, Nagy Edina, Szíjjártó Sarolta, Sisa
Istvánné és Mecséri Mónika családjának.
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ÚJBARKI HÍREK
Advent Újbarkon
Ebben az évben is meghirdette Újbarok német önkormányzata az „Újbarki ablak nyitogató” programot. Minden decemberi napon megnyílt egy-egy szépen
feldíszített ablak, ezzel is jelezve az ünnepi várakozást. Kereső-játék is indult:
aki először megtalálja az aznapi ablakot, és képet küld róla, apró jutalomban
részesült. Facebook oldalunkra naponta felkerült a kép, és a megtaláló neve.
Évek óta hagyomány az is, hogy minden szombaton a szentmise előtt közösen meggyújtjuk a falu adventi koszorúján a gyertyákat. Idén sem volt ez
másként, a községi önkormányzat forralt borral, teával, kaláccsal, a tisztelendő
úr rövid köszöntővel fogadta a résztvevőket.
December 11-én a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezett Falukarácsonyt a szabadtéri színpadnál. Szerencsére elkészült a színpad körüli
ponyvázás, így a teraszfűtőkkel és a karácsonyi díszekkel, füzérekkel kellemes

hangulatot tudtunk biztosítani a programhoz.
Kis karácsonyi vásárba invitáltuk a lakosságot, melyen saját kézműves termékeiket kínálhatták az árusok. Voltak horgolt karácsonyi díszek, ásványokból
és gyöngyből készült ékszerek, asztali díszek, de még édesburgonyát is vásárolhattunk.
Két órától a Szironta Együttes karácsonyi csengettyűjátéka varázsolta el az
érdeklődőket. A Fejér megyei Besnyőről érkező együttes érdekes és egyszerű
hangszerekkel, csengettyűkkel, harangokkal szólaltatott meg karácsonyi dalokat, zeneműveket. Kicsik és nagyok egyaránt örömmel hallgatták a dallamokat, a zenészek vastapsot kaptak műsorukért.

A koncert után meggyújtottuk a 3. adventi gyertyát, mindenkit vendégül
láttunk finom süteményekkel, gofrival, forralt borral, teával. Volt idő és lehetőség egy kis beszélgetésre, ismerkedésre.
A „Falukarácsony” programot Magyarország Kormánya a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt-n keresztül a NKUL-KP-2021/1-001773 azonosítószámú pályázat
keretében 200.000 Ft-tal támogatta.
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A következő szombatra a Községi Önkormányzat szervezett koncertet. Márton Fruzsina és Szabó Gyula Győző, a Magyar Állami Operaház és a Madách
Színház társulatának tagjai, változatos műfajú karácsonyi dalokat, slágereket
énekeltek az újbarki templomban. Lélekben gazdagodva indultunk haza a
koncert után. Ezen a napon gyújtottuk meg az utolsó adventi gyertyát is.
Reméljük, hogy a programok hozzájárultak a karácsonyi hangulat megteremtéséhez!
Mindenkinek sikeres, szerencsés, boldog új évet kívánunk!
msk

komposztáló-ágdaráló segíti ősz óta a nyesedékek feldolgozását, az ökologikus gazdálkodást, az ökológiai lábnyomunk csökkentését, a környezet szen�nyezésének elkerülését az égetés által.
Az egyesületi tagok közösségi munkája, a hétvégék és hétköznap délutánok munkában eltelt órái biztosítottak arról bennünket, hogy a közösségért
jó és érdemes tenni. Megköszönöm mindenkinek, aki bármilyen segítséget
nyújtott az egyesület tevékenységéhez. Legyen az anyagi jellegű vagy a ház
felújításában végzett bármely kis tevékenység.
A munka mellett azért jutott idő a szórakozásra is. A tájházban megrendezett családi napon tanultunk, szórakoztunk, beszélgettünk, kellemes időben
telt el néhány óra, ahol a résztvevők közössége jól érezhette magát.

BODMÉRI HÍREK

Felvettük a fonalat
Egy éve működik az Újbarki Tájházért Egyesület
Amikor belevágtunk az egyesület alapításába, az volt a célunk, hogy létrehozzunk egy olyan közösséget, amely a tájház és ezzel a településünk fejlődéséhez
tud hozzájárulni.
Mivel az egyesületi forma lehetőséget biztosít arra, hogy pályázatokon is
részt vegyünk, a tavasz már azzal telt, hogy több pályázatot, kérelmet írtunk.
Sajnos a járvány miatt nem tudtunk rendezvényeket szervezni, de az elnökség
napjai így is mozgalmasan teltek. Természetesen több elutasításban is volt
részünk, de a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöki határozattal 50.000
forint, a településünk önkormányzata polgármesteri döntéssel 80.000 forint
támogatást ítélt oda az egyesület működéséhez.
A támogatásokból elsősorban alapanyagokat vásároltunk, karbantartásokat végeztünk a tájháznál. Sok kéz szorgos munkája biztosította, hogy a fű az
egész nyár folyamán le legyen nyírva, a táborozók ápolt udvarban és kertben

érezhették jól magukat. Az őszi lombsöprés, a sövények egyenesítése, a gereblyézés és egyéb kerti munkák hozzájárultak a ház esztétikus, faluképet is
szépítő kialakításához.
A nyár legnagyobb híre az volt, hogy a Miniszterelnökség civil szervezetek számára kiírt pályázatán 500.000 forintot sikerült nyernünk az NBERKP-1-2021/1-000153 számú pályázatunkkal. Nem volt egyszerű dolgunk, hiszen
a pályázatban a kemence és környezetének felújítását céloztuk meg. Mindenki
számára ismert, hogy az építőanyagok ára az egekben, mesterembert égen-földön sem találni. Nem volt egyszerű dolgunk. A kemence beígért javítását a felkért
emberünk határidőre nem tudta megcsinálni és már az őszben jártunk. Először a
sok megrendelés, aztán az iparosunk kovid betegsége húzta keresztül a számításunkat. Újraterveztünk. Segítettek az egyesületi tagok a személyes ismeretségükkel, egy-egy telefonnal. Köszönet érte. Már bent jártunk az őszben, lassan a
hidegek is közeledtek és éppen csak elkezdődött a munka. De végül megérte.
Megerősítettük a kemence búbját, sor került a vakolására, a teljes kemence test
festésére. A kiülőket a német önkormányzat elbontotta és a pályázata által újult
meg a váz Ehhez az egyesület beruházási pályázatból a hajópadló került felszerelésére, a cserepes lemez megvásárlására, melyhez a Fejér Megyei Német Területi
Nemzetiségi Önkormányzat pályázatán szintén sikeresen indultunk és 70.000
forintot fordíthattunk a lemez megvásárlására (HENTI/568/1/2021).
A pályázatból még egy nagyobb eszközre is szert tettünk, mely segíti a
fenntartható fejlődést, a területen található zöld növényzet hasznosítását. Egy

Tagjaink száma is nőtt ebben az évben. Köszönjük a bizalmat, a csatlakozást. Továbbra is számítunk idősebb tagjaink tapasztalatára, köszönjük a fiatalabbak ötleteit. Bízunk benne, hogy az idei évhez hasonlóan nyilvános rendezvényeinket minél többen meglátogatnak bennünket, ahogy ezt eddig is tették.
A közösségi munka mellett a szórakozás is jár mindenkinek.
Befogadó közösségnek tartjuk magunkat, akik szeretik a tájházat, a falunk
szellemi és tárgyi örökségét és kultúráját, a tájház hangulatát és törekszünk
arra, hogy élettel töltsük meg a falakat, az udvart, a kertet. Szeretnénk jól érezni magunkat itt Újbarkon úgy, hogy közben történelmünk, őseink kultúrájából
is minél többet megmutassunk.
Újbarki Tájházért Egyesület

Advent és karácsony Bodméron
A 2021. évi adventi-karácsonyi időszakban igazán színvonalas és gazdag adventi-karácsonyi programsorozaton vehettek részt Bodmér község lakói, illetve a környékbeliek.
November 28-án, advent 1. vasárnapján az ünnepi istentiszteleten Pálinkás Gyula nagytiszteletű úr szolgált közöttünk különleges gitáros istentisztelettel és lélekemelő igehirdetésével, a délutáni adventi gyertyagyújtás után
pedig kötetlenül voltunk együtt a kultúrházban.
Nagy örömünkre szolgált, hogy az adventi időszak folyamán kétszer is
megtisztelt minket jelenlétével és ünnepi előadásával a Csákvári Gyémánt
Gospel Kórus. Advent 2. és 3. vasárnapján egyaránt felléptek a gyertyagyújtás

után, a két alkalommal két különböző műsorral úgy, hogy mindkét koncert segített nekünk ráhangolódni az ünnepre. Maga a műfaj és a tartalom is nagyon
illett a templomba, mindannyian, akik részt vettünk az eseményen igazán jól
éreztük magunkat. Advent 2. vasárnapján a koncert után a gyermekek a templomban izgatottan várták a Mikulást.
Az advent 3. vasárnapi koncert után süteménysütő verseny vette kezdetét
szintén a templomban, amelyet Rutkai Kata nyert felejthetetlen hájas süteményével, másodikok Grasl Fanni és Nedved Fanni negyedik osztályos tanulók
lettek, közösen elkészített különleges kókusz golyójukkal, harmadik helyezést
ért el Molnár Nátán Ruben, aki flódnit készített édesanyja segítségével.
December 19-én, Advent 4. vasárnapján a gyertyagyújtás után szintén a
református templomban Kalap Jakab lépett fel gyermekműsorával. A templom
megtelt szülőkkel és gyermekekkel, a jó hangulat, sok nevetés mellett nem hiányzott belőle a keresztyén tartalom, minden korosztálynak sokat adott.
December 24-én, szenteste zsúfolásig megtelt a református templom ünnepi istentiszteletre, amelyen először Csuha Eszter a KRE II. évfolyamos teológus-lelkész szakos hallgatója vezette az igeliturgiát, és szolgált ünnepi igehirdetéssel. Prédikációja ünnephez illő, megszólító és megajándékozó volt. Ezt
követte a hittanos gyermekek ünnepi műsora, akik a négy gyertya történetét
adták elő, valamint egyéni szavalataikat.
Az ünnepi istentisztelet fénypontjaként Bolyki Balázs és fiai adtak ünnepi
koncertet. Az ismert előadóművész, aki hosszú évek óta számos kedves szállal
kötődik Bodmér községhez, a tőle megszokott profizmussal és rutinnal, tehetséges fiai segítségével szemmel is látható hittel és nagy örömmel szolgált
közöttünk, számos külföldi és hazai előadótól adott elő népszerű keresztyén

dalokat, valamint saját szerzeményeivel is Megörvendezetett minket, igazi
ünnepi hangulatot varázsolva kis templomunkba. Számomra különösen is
kedves meglepetés volt tőle Pintér Béla Homokba írva című szerzeménye,
amely mindnyájunkat meghatott, a szeretet és a megbocsátás üzenetével és
lelkületével megajándékozva mindenki lelkét.
A koncert az ároni áldás énekelt változatával zárult, amely után valóban
áldottnak érezhettük magunkat, a gyermekek pedig ezt követően vehették át
a karácsonyi ajándékcsomagjaikat, az ünnepi alkalom végén pedig nemzeti
imádságunk, a Himnusz közös eléneklésével zártuk az istentiszteletet.
Karácsony 1. és 2. napjain a szokott istentiszteleti időpontban, délelőtt 10
órakor ünnepi istentiszteletre került sor, mindkét alkalommal megterítettük az
úr asztalát, élhettünk az úrvacsora sákramentumával.

Hála Istennek szép, gazdag, áldásokkal teli adventi karácsonyi időszakon
vagyunk túl, amelynek sok pillanata sokáig emlékezetes marad számunkra.
Falugondnoki hírek
Tisztelt Lakosság!
A falugondnoki tanfolyam elindulása miatt az alábbi hetekben továbbra is
Gáspár Rudolfné képviselő asszony fog helyettesíteni.
A gyógyszerrendelés és egyéb kérdések esetén kérem, hogy Gáspár Rudolfné Erzsit keressék (06-20-432-18-56).
A képzés ütemezése a következő:
II. képzési hét: 2022.01.24 - 01.28.
III. képzési hét: 2022.02.07 - 02.11.
IV. képzési hét: 2022.02.28 - 03.04.
Gáspár Barbara, falugondnok
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Túráink

14. Freész Károly emléktúra

3. VérteSéta
Fotó: Tóth Péter

Hulladékgyűjtési tájékoztató a 2022. évre

Figyelem: A januári zöldhulladék szállítás alkalmával, KIZÁRÓLAG a díszektől mentes fenyőfákat szállítjuk el!

Figyelem: A januári zöldhulladék szállítás alkalmával, KIZÁRÓLAG a díszektől mentes fenyőfákat szállítjuk el!

Figyelem: A januári zöldhulladék szállítás alkalmával, KIZÁRÓLAG a díszektől mentes fenyőfákat szállítjuk el!
A kommunális hulladékot az eddigi gyakorlatnk megfelelően minden héten kedden gyűjtjük!

KEDVES SZÁRIAK!
ELKÉSZÜLT ELSŐ ASZTALI NAPTÁRUNK, MELY MÉG KAPHATÓ
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.
Ezúton kérünk elnézést azon képek készítőitől, akiknek nevét nem
tüntettük fel! Igyekeztünk a legnagyobb gondossággal eljárni, azonban
nem mindig állt rendelkezésünkre elegendő információ, s emiatt nem
szerettünk volna egy-egy szemet gyönyörködtető fotót kihagyni.
Hiánypótlásképp: a 14. hétnél Nagy Viktória fotóját tekinthetik meg.

Kisbíró 2066
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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,
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lehet élni. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Székhely: 1024 Budapest,
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