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Ajánló

Önkormányzati hírek

iskolai és óvodai hírek

A ii. világháborúban hazánkért harcoló i.
Magyar királyi Huszáralakulat katonái 1945.
január 20. és 31. között haltak hősi halált a
túlerőben előrenyomuló szovjetekkel szemben.
tisztelet a hősöknek!

Farsangi mulatság Újbarkon

2022. január 23- án elbúcsúztunk falunk
szülöttétől, Hasenfratz Ferenctől.

Az alábbiakban Németh Norbert polgármester búcsúbeszéde olvasható, amely 2022.
január 23-án hangzott el Hasenfratz Ferenc gyászmiséjén.
Tisztelt Egyházközség!
Köszöntöm a gyászmisére összegyűlt híveket és a Hasenfratz család tagjait! Az év első napjaiban jött
a hír, hogy falunk egykori szülötte, Hasenfratz Franz kanadai otthonában 87 évesen elhunyt. Néhány
szóval szeretnénk most elköszönni tőle, és megköszönni azt a sok segítséget, amit eddig adott az
egész faluközösségnek.
Ha itt a templomban körbenézünk, talán mindenkinek eszébe jut az orgona és toronysisak építése. Sok személyes emlékünk van a kiégett templomról, és arról csalódottságról, amikor elkezdtük a
felújítást és szembesültünk a feladat nagyságával. Nagyjából 15 évvel ezelőtt a szilveszteri hálaadásfolytatás az 6. oldalon

közérdekű információk

vértes terep maraton

KÖZLEMÉNY

A 2021. év eseményei, eredményei néhány képben

Magyarország köztársaségi elnöke a 7/2022. (I.11.) KE határozatával
és a 8/2022. (I.11.) KE határozatával 2022. április 3. napjára tűzte ki
az országgyűlési képviselők általános választását és az Országgyűlés
által elrendelt országos népszavazást.
A szavazás helye:
A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat
a) a szavazóhelyiségben vagy
b) mozgóurnával.
A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörön kívül szavazhat
a) a lakcímétől eltérő településen, ha határidőben átjelentkezett
b) külképviseleten, amennyiben határidőben kérte a külképvi
seleti névjegyzékbe való felvételét

A szavazóköri és központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek (mozgóurna igénylése, átjelentkezés belföldön, külképviseleti
A szavazókörök jegyzéke és a hozzá tartozó címek megtekinthetők a névjegyzékbe vétel iránti kérelem, nemzetiségi névjegyzékkel kapcsolatos kérelem, személyes adatok kiadásának tiltása, segítség a
www.valasztas.hu és a www.saar-ujb.hu oldalon.
A választópolgárt a Nemzeti Választási Iroda által a választópol- fogyatékossággal élők szavazásához) a lakcím szerinti helyi választási
gár lakcímére küldött értesítőben tájékoztatja, hogy melyik szava- irodához benyújthatók:
• elektronikus úton a www.valasztas.hu honlapon
zókör névjegyzékében szerepel. A választópolgár a Helyi Választási
• papír alapon (személyesen vagy postán)
Irodától új értesítőt igényelhet, ha az értesítőt nem kapja meg, az
megsemmisül vagy elvész.
A Helyi Választási Iroda (Szár-Újbarok) elérhetőségei:
Személyesen:
A szavazás ideje:
2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 102.
A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján (2022. április 3-án)
hétfő - péntek (hivatali munkaidőben)
6 órától 19 óráig lehet.
Telefonon:
(22) 591-031
A szavazás módja:
E-mailben:
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapokon szereplő jelöltjegyzo@saarinfo.t-online.hu
re, listára vagy népszavazási kérdésre vonatkozó válaszra lehet.
Levélben:
Érvényesen szavazni a jelölt neve/lista neve/népszavazási kéréSzári Közös Önkormányzati Hivatal Választási Információs Szolgálat
sekre vonatkozó válasz (igen/nem) melletti/feletti körbe tollal írt
2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 102.
két, egymást metsző vonallal lehet.
Szavazni csak érvényes személyazonosság igazolására
alkalmas okmánnyal és lakcímet vagy személyi azonosítót
(„személyi szám”) igazoló érvényes okmánnyal lehet.
Kérjük, hogy ellenőrizzék személyes okmányaik
érvényességi idejét!

További információ:
www.valasztas.hu és www.saar-ujb.hu
Dr. Berkovics Gergely
a Helyi Választási Iroda vezetője

Tisztelt Száriak!
Végre újra helyben intézhetők az anyakönyvi ügyek!
Sikeres tanfolyam és vizsgák után januártól az anyakönyvvezetői feladatokat Dr. Berkovics Gergely jegyző úr személyesen látja el. Kérjük, a vírushelyzet miatt előzetesen telefonon
egyeztessenek időpontot. Munkájához sok erőt kívánunk,
reméljük, sok-sok házasságot és születést anyakönyvezhet!
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ISKOLAI HÍREK
Szeptemberben változások történtek a személyi állományban. Egy kolléganőnk nyugdíjba ment, egy pedagógus pedig másik intézménybe
távozott. Új kollégaként üdvözölhettünk a gyógytestnevelő kolléganőt,
aki most már teljes munkaidőben segíti a testnevelés oktatást. Angol
szakos tanárunk már ettől az évtől nagyobb óraszámban tevékenykedik. Egy tanítónőnk részmunkaidős foglakoztatás helyett teljes állást
vállalt. Felvettünk egy részmunkaidős napközis tanítót és egy részmunkaidős német nyelvtanárt. Két óraadó kolléga szintén újként került intézményünkbe, akik a matematika tantárgyat oktatják. Közülük
az egyik 2. félévtől részmunkaidősként saját pedagógusunk lett.
Idén 173 diákkal indultunk, mely költözés és más okból 170-re
csökkent a 2. félév kezdetére.
Az éves munkatervben foglaltakat időarányosan teljesítettük.
Az eddigi csoportbontásokat német nemzetiségi nyelvből tovább
tudtuk folytatni. Alsó tagozaton az 1. a 2., a 3. és a 4. osztály, felső tagozaton az 5. a 7.. és a 8. osztály tanul ebben a formában. Emellett az
1. osztályban matematikából és magyarból két különálló csoportban
folyik a tanulás. 2. félévtől pedig az 5. osztályban visszaáll matematikából is a csoportbontás.
A DSD 1 nyelvvizsgára az idén 18 tanulóval készülünk.
Munkatervünknek megfelelően megszerveztük nyolcadikosaink
számára a középiskolai előkészítőt matematikából és magyarból, és
folytatjuk az 1., a 2.és 3. osztályban a nemzetiségi táncoktatást.
Évek óta működik zeneoktatás a Bicskei Alapfokú Művészeti Iskola
kihelyezett tagozata által, ebben a tanévben még több fővel, mint
korábban.
A programjaink többségét megvalósítottuk, melyekről a Kisbíró
számaiban hírt is adtunk. Több verseny résztvevői is voltunk.
Továbbra is Boldog iskola és ÖKO iskola vagyunk. A hagyományos
őszi papírgyűjtés mellett egy alkalommal elektronikai hulladékgyűjtést, egy másik alkalommal a Ruhazsák-program keretében ruhagyűjtést szerveztünk.
Részt veszünk az Iskolatej és az idén már az Iskolagyümölcs
programban.
Legújabb kezdeményezésünk a használt olajgyűjtés.
Több pályázatot adtunk be intézményként és a Saarer Grundschule Alapítvány által: Megyei nemzetiségi pályázat: színházi előadás

(A hamelni patkányfogó)- sikeres, NIR: Fejlesztő helyiségek felújítása – sikeres, NIR: Karácsonyi Erzsébet-tábor (4. osztály) – sikeres.
Eredményre vár még: a nemzetiségi programra, a hagyományőrző
táborra, eszközbeszerzésre benyújtott.
Anyagi lehetőségeink lehetővé tették, hogy néhány tárgyi dologgal
is bővítsük készleteinket. Sikerült új laptopokat és egy digitális panelt
beszereznünk, az informatika terem számítógépeit pedig felújítottuk.
Az előző gazdasági évben: Két terem linóleum-burkolatát, két
tanterem padlóburkolatát kicseréltettük. Az irodákban és a tanáriban is új burkolatot sikerült csináltatnunk. A kisteremben a padlócserén kívül festési munkálatokat végeztettünk.
Rendeltünk tanulói asztalokat és székeket négy terembe és bútorokat az irodába, virágállványokat és tűzálló páncélszekrényt a folyosóra.
Szakmai anyagokat vásároltunk különböző tantárgyhoz: énekhez
számos hangszert, zenei hanganyagot, némethez tanári kézikönyveket, szókártyákat, DSD vizsgára felkészítő könyveket, rengeteg
fejlesztő játékot az egyéni fejlesztő órákhoz, testneveléshez: ugródombot, zsámolyokat, svédszekrényt, szőnyeget, labdákat, ugrálóköteleket, napközibe, tanulószobára játékokat, a technikaterembe
zsúrkocsit, edényeket, evőeszközöket és más főzéshez szükséges eszközt, könyveket a könyvtárnak, térképet a természetismeret órákhoz.
Horváth Csabáné

Alsós színházlátogatás
Január 19-én, szerdán ismét útnak indult az alsó tagozatból 65 gyermek és 4 pedagógus, hogy megtekintsék színházi bérletük 2. előadását. Fekete István Vuk című regénye kelt életre előttünk a táncszínpadon. A gyerekek nagy érdeklődéssel nézték végig, hogy Vuk,
a játékos, eleven róka a csínytevésein és kalandozásain keresztül, valamint a gondoskodó Karak segítségével, hogyan fedezi fel az életet.
Farkasné Kihári Éva (alsós mkv)
Helyesbítés: A decemberi iskolai híreknél: Heiderné Taksz
Kata helyett Heiderné Varga Kata volt a floorball-bajnokság
egyik szervezője.

ÓVODAI HÍREK
Itt az új év, megérkezett!
Mozgalmasan telt az új esztendő első hónapja az óvodában.
Bábszínházi előadás keretében ismerkedhettek meg a gyerekek
Moha és Páfrány – a két kedves manó – téli kalandjaival. Magával
ragadó díszletek, gyönyörű bábok, szép történet – nagy szükségük
van a mai gyerekeknek az ilyen élő, személyes színházi élményekre
mai digitális világunkban.
A Pro-Vértes Nonprofit Zrt. képviseletében Szalai Gábor látott el
bennünket napraforgómaggal, ennek köszönhetően egész télen fo4

lyamatosan tudjuk etetni a hozzánk érkező madarakat.
A nagycsoportos gyerekek újra úszni járnak a bicskei tanuszodába
heti 1 alkalommal. Nagyon jó lehetőség ez számukra a vízzel való
ismerkedéshez, a vízbiztonság megszerzéséhez.
Fenntartónk jóvoltából 6.600.000 Ft pályázati támogatást kap az
óvoda az udvar felőli nyílászárók és fafelületeinek festésére, a világítás energiahatékony felújítására és gyermekbútorok vásárlására.
Ezzel tovább szépül és korszerűsödik intézményünk.
A környezeti nevelés terén végzett tevékenységünk elismeréseként harmadszor nyertük el a Zöld Óvoda címet. A cím elnyerése
pályázathoz kötött, melyet 3 évenként kell újra benyújtani.
Az eddig megszokott januári csoportos szülői értekezlet helyett
fogadóórát tartottunk a szülők számára, ahol személyesen tájékoztatást kaphattak gyermekük fejlődéséről.

Óvodánk csatlakozott a Biztonságos Óvoda programhoz. A program célja a gyermekeket érintő legfontosabb közlekedésbiztonsági
ismeretek átadása. A program keretében a nagycsoportos gyermekek tematikus foglalkozások keretében, játékos feladatokkal sajátíthatták el a biztonságos közlekedés alapvető szabályait. Megismerkedhettek a legfontosabb közlekedési táblákkal, lámpákkal, és
beszéltek a biztonságos gyalogos közlekedés módjáról is.
Kérjük, támogassák óvodánk alapítványát személyi
jövedelemadójuk 1 %-ával.
Napsugár Kindergarten Szári Óvodáért Alapítvány
Adószám: 18498882-1-07
Köszönjük a felajánlóknak a támogatást!

Ezüst Évek Nyugdíjas klub
Visszatekintés pár mondattal az elmúlt esztendőre
kat, valamint a kis falunk lakosait, akiknek a karácsonyi szentmise
Zábráczki Hilda, klubtag:
végén a templomból kifelé jövet adtuk a kezébe. Öröm volt látni a kis
Klubunk az elmúlt évben tervezett rendezvényeit az éves progra- fényeket és a boldog arcokat.
munkban foglaltak szerint az aktuális helyzetnek megfelelően részA covid ellenére is élményekben gazdag időszakot zárhattunk az
ben kicsit módosítva, de megtartotta.
elmúlt esztendőben. Parkunkat egész évben gondoztuk, klubtársaink
Kiemelt feladatként kezeltük a klub megalakulásának 40. évfordu- fádhatatlan munkájának meg is lett az eredménye, hiszen elismeréslójának méltó megünneplését. Sajnos a pandémia és más elfoglalt- ként a Virágos Magyarország versenyen Arany Virág díjat kaptunk.
ság miatt több meghívott vendég távol maradt, de az a kb. kétszáz Óriási örömben volt részünk.
fő, aki megtisztelt jelenlétével, igen jól érezte magát, jól szórakozott.
2022. január elsején részt tudtunk venni Mága Zoltán Újévi konKöszönhető támogatóink anyagi segítségének, vezetőink és klubtár- certjén Budapesten a Papp László Arénában. Látványos és színvonalas
saimmal mindent elkövettünk és megtettünk, hogy a rendezvény koncert volt.
emlékezetes legyen. A finom
Orbán Ferencné, klubvezető:
marha pörköltöt még a mai naSzomorúsággal töltött el benpig is emlegetik vendégeink. Könünket Hasenfratz Ferenc halászönet érte Erdész Ferinek.
lának a híre. Több alkalommal
Az elmúlt esztendőben több
is anyagi támogatásban részesíklubtagunk ünnepelte a 80.
tette klubunkat, sokat köszönheszületésnapját, melyet ajándéktünk neki. Emlékét szeretettel és
kal – zenével, tortával, és finom
tisztelettel megőrizzük.
vacsorával – ünnepeltünk meg.
Fájdalmasan és váratlanul ért
Örökre emlékezetes kirándulásaa hírt, hogy klubtársunk, Nagy
ink voltak: Pannonhalma, Győr,
Pál – mindenki Palija – örökre
Börzsöny, Lakitelek, Sárvár, Pécs,
eltávozott közülünk. FelfoghaLakitelki kirándulás
és Siklós. Fürödtünk Agárdon Hartatlan és érthetetlen, hogy nincs
kányban és Gyulán.
többé. Nagyon fog hiányozni a jelenléte. Örök nyugodalmat kívánok
Részt vettünk a szári napokon, főztünk, sütöttünk. Gyereknapon neki. Zsófika továbbra is gyengélkedik, betegeskedik. Kérem a Jó Issütöttünk vagy 200 palacsintát az ovisoknak.
tent, segítse mielőbbi gyógyulását.
Színházi élményekkel is gazdagodtunk. A legemlékezetesebb az
Kedves nyugdíjas társaim! Szeretném megköszönni mindenkiOperettszínházban látott István, a király című rockopera volt.
nek az elmúlt év munkáját, köszönöm a segítségeteket, köszönöm,
Sajnos a nőnapi ünnepségünket nem tudtuk megtartani, de pár hogy mellettem vagytok és lesztek, hiszen eredményeket csak együtt
férfi klubtársunk meglepett minket, és minden nőtagunknak házhoz közösen tudtunk és tudunk elérni. Köszönöm támogatóinknak, akik
vitte a kis tavaszi csokrot és ajándékot.
bármilyen formában segítették klubunkat.
Megünnepeltük és köszöntöttük egymást és idősebb tagjainkat az
Megváltani már nem akarjuk és nem is tudjuk a világot, fő feladaidősek napja alkalmából. Nem tudtuk együtt megünnepelni a közös tunk a tagság részére továbbra is változatos programok szervezése,
névnapokat, és szent karácsony ünnepét, de az ajándékozás ekkor egymás segítése. Igyekszünk szebbé, jobbá tenni egymás életét. Tosem maradt el. Néhány klubtársunk szorgos keze munkája nyomán vábbra is részt veszünk községünk és a civil szervezetek rendezvényekis fehér horgolt mécsestartóval tudtuk megörvendeztetni tagjain- in, aktívan bekapcsolódunk, gondozzuk és ápoljuk parkunkat.
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Farsangi mulatság Újbarkon
Fiatalok és örökifjak jöttek össze január 30-án az újbarki kultúrházban, hogy farsang alkalmából egy szép délutánt töltsenek együtt.
Természetesen a jelmezek bemutatásával kezdődött a farsang, amiért cserébe egy kis finomság és tombolaszelvény járt. Megcsodálhattuk a színpadon többek között a katicát, Hulkot, pillangót, rablót,
Optimus fővezért, Hermionet és olyan családokat is, akiknek minden
tagja jelmezbe öltözött. Nem maradhattak el azonban a bulijátékok
sem: kicsik és nagyon versenyezhettek seprűtáncban, megnéztük,
hogy ki a leggyorsabb lufifújó és igyekeztük elkerülni a „bombát”.
A játékok mellett volt azonban egy másik verseny is: farsang
révén fánksütő versenyt hirdettünk, amire finomabbnál finomabb

„versenyzők” érkeztek. Az eredményt közönségszavazás döntötte
el. A jó hangulat alapját, vagyis a zenét a délután folyamán Halász
József és Grátczer Ferenc biztosították, ám a nap fénypontját minden
bizonnyal a tombola jelentette, ahonnan senki sem távozott üres
kézzel!
Ezúton szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki felajánlásával
és munkájával hozzájárult a délután megvalósításához! Az egyéni
tombola-felajánlások mellett köszönjük az ajándékcsomagokat a
Betula Kft-nel és a Bicskei László Szóda üzemnek, akik egész délutánra biztosították italukat a rendezvényhez.
Nagy Viktória

támogatást, inkább minden támogatott nevében mondom újra, hogy
kor volt alkalmam itt állni, és néhány vigasztaló, bátorító gondolatot köszönjük Feri bácsi! Azt a példát szeretném kiemelni, ami szerintem
elmondani a templom felújításával kapcsolatban. Akkor mindannyian mindannyiunknak tanulságul szolgál az életéből. Habár fizikailag sajnos távol élt szülőföldjétől, hiszen több mint 10
biztosak voltunk abban, hogy ha a mi kis helyi
ezer kilométer választott el minket, de ez nem
közösségünk megteszi azt, ami tőle telhető, és
jelentett akadályt. Hiszen, aki tenni akar, az
elkezdi a felújítást minden nehézség ellenére,
találékony és megtalálja a módját a segítségaakkor Isten segítségével be is tudja majd fejezdásnak. Ezt a leleményes tenni akarást ajánlom
ni. Ha mi nagylelkűen tudunk áldozatot hozni,
mindenkinek, aki Szárról felelősen gondolkodik.
akkor Isten is a maga módján segít, mert őt
Mindig van megoldás, mindig van járható út, és
nagylelkűségben nem lehet felülmúlni. Így is
aki akar tenni a falujáért, az nem elégszik meg
történt: szerintem az ő hatása indította Feri
kifogásokkal, hanem tehetségéhez és lehetőbácsit hálára és nagylelkűségre, aki értesülve
ségéhez mérten segít. Ezért a példamutatásért
nehéz helyzetünkről, felajánlotta a segítségét,
is kapta a díszpolgári címet a faluközösségtől.
és amire az elején még csak gondolni sem merEbben érdemes őt követni.
tünk, nemcsak felújítani sikerült általa a tempMost azonban búcsúzunk tőle, és még egylomot, hanem fejleszteni is. Az új rézburkolatos
szer mindent köszönünk! Ebben a szentmisétoronysisak tetején a nagykereszttel még sosem
ben és a hálaadás szentségében köszönjük meg az életét közösen.
volt ilyen jó állapotban. Az orgona pedig egyedi, páratlan hangszer.
Sokáig lehetne még sorolni, mennyi mindent köszönhetünk mind- Isten veled Feri bácsi, a feltámadáskor majd találkozunk!
A szentmise után a temetőben a családi sírnál helyezünk el koszoannyian: az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az iskola,
az óvoda, a tánccsoport, a sportegyesület és a zenekarok. Megem- rút az önkormányzat nevében.
Németh Norbert
lékezésünk alkalmával nem szeretnénk forintokban is kifejezni ezt a
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Közérdekű információk
SZÁR
Szár Községi Önkormányzat
Rákóczi Ferenc utca 102.
Polgármester: Németh Norbert
06-30/188-6435,
polgarmester@saarinfo.t-online.hu
Alpolgármester: Szoboszlai Zoltán
06-70/529-2349,
szoboszlaiz@gmail.com
Jegyző: Dr. Berkovics Gergely
06-22/591-031,
jegyzo@saarinfo.t-online.hu
Ügyintézők:
Titkárság: Eisemann Ferencné,
06-22/591-031/1.mell.,
titkarsag@saarinfo.t-online.hu
Adóügy: Katona Edit,
06-22/591-031/2.mell.,
katona.edit@saarinfo.t-online.hu
Hatósági és szociális ügyek:
Harmath Ferenc,
06-22/591-031/7.mell.,
harmath.ferenc@saarinfo.t-online.hu
Pénzügy, személyügy, pénztár:
Bátori Judit,
06-22/591-031/4.mell.,
batori.judit@saarinfo.t-online.hu
Pénzügy: Tóthné Lieblein Melinda,
06-22/591-031/4.mell.,
tothne.melinda@saarinfo.t-online.hu
Családsegítő:
dr. Hamvasné Harpauer Henriett,
06-22/591-031/5. mellék,
06-30/188-438
csaladsegito@saarinfo.t-online.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:00-17:00
Kedd: szünetel
Szerda: 8:00-12:00
Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-15:00
Péntek: szünetel
Jegyzői fogadóóra: minden hónap
első szerdáján 13:00-15:00
Anyakönyvi ügyekben: előzetes telefonos időpontegyeztetés alapján (Tel.:
06-22/591-031)
Petőfi Sándor Művelődési Ház:
Szár, Rákóczi F. u. 102. Tel.: 22/353-814
Könyvtár:
Szár, Rákóczi F. u. 102. Tel.: 22/353-814;
Könyvtáros: Barabás Attila
Nyitva tartás:
Hétfő:12:00-19:00
Kedd: 8:00-15:00
Szerda: 16:00-19:00
Csütörtök: 16:00-19:00
Péntek: 8:00-15:00
Orvosi rendelő:
Szár, Óvoda köz 1.

Tel.: 06-22/353-875;
Újbarok: 06-22/262-218
rendelo@saarinfo.t-online-hu
Dr. Sisa István: 06-30/396-7741
Dr. Szentirmai Péter: 06-20/488-1026
Dr. Török Péter: 06-20/910-3380
Rendelési idő:
Hétfő: 09:00 -11:00, Dr. Sisa István
Kedd: rendelés Újbarkon: 13:0015:00, Dr. Sisa István
Szerda: 13:00-15:00, Dr. Szentirmai P.
Csütörtök: 9:00-11:00, Dr. Török Péter
Péntek: 13:00-15:00, Dr. Szentirmai P.
Receptfelírás kérése, időpontfoglalás,
egyéb: Géberné Turán Katalin asszisztensnél a rendelési időben, ill. a rendelési
időt megelőző és követő egy órában.

Posta:
Szár, Rákóczi Ferenc u. 34.
Tel.: 22/353-840
Nyitva tartás:
Hétfő: 08:00-12:00 és 12:30-16:00
Kedd: 08:00-12:00 és 12:30-16:00
Szerda: 08.00-12:00 és 12:30-16:00
Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-16:00
Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-16:00
Szári Napsugár Kindergarten Óvoda
Vezető: Metzgerné Speier Katalin
Szár, Óvoda köz 3.
Tel.: 22/353-819
www.napsugarkindergarten.hu
napsugarkindergarten@gmail.com

Ügyelet:
Összevont központi (felnőtt és gyermek) orvosi ügyelet
16:00-tól másnap reggel 08:00-ig.
2060 Bicske, Kossuth tér 1.
06-22/311-104

Szári Romhányi György Nyelvoktató
Német Nemzetiségi Általános Iskola
Igazgató: Horváth Csabáné
Szár, Rákóczi Ferenc u. 41.
Tel.: 22/415-716
www.romhanyiiskola.edu.hu
romhanyigyorgyiskola@gmail.com

Fogorvosi rendelő:
Szár, Óvoda köz 1.
Tel.: 22/591-034; 20/928-3002
Dr. Tamam Ali Assaad, fog- és szájbetegség szakorvos, gyermekfogorvos

Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Szár, Rákóczi Ferenc u. 68.
Vezető: M. Szabó Tiborné
nemzetisegisaar@gmail.com

Rendelési idő:
Hétfő: 07:00-12:30
Kedd: 12:30-18:00
Szerda: Iskolafogászat
Csütörtök: 12:30-18:00
Péntek: 07:00-15:00
Gyógyszertár:
Arany Sas fiókgyógyszertár
Szár, Óvoda köz 4. Tel.: 22/591-062
Nyitva tartás:
Hétfő: 09:00 -11:00
Kedd: zárva
Szerda: 13:00 -15:00
Csütörtök: 09:00 -11:00
Péntek: 13:00 -15:00
Ügyelet:
Levendula gyógyszertár: Tatabánya,
Győri út 24. (34/510-433)
Védőnői tanácsadás:
Szár, Óvoda köz 1.
Pappné Turány Margit védőnő
Tel.: 22/353-803; mobil (munkaidőben): 20/438-0604
Tanácsadási rend:
Kedd: 10:00-12:00 Csecsemő, kisgyermek és iskoláskorú gyerekek részére
12:00-14:00 Várandós anyák részére
Orvossal tartott tanácsadás: kedd
08:00-09:00, minden hónap első keddjén Újbarkon.

Keresztelő Szent János plébániatemplom
Szár, Rákóczi Ferenc u. 43.
Plébános: Csákvár Szent Mihály főangyal plébánia látja el.
Miserend: vasárnap: 9.30
Szabó István sekrestyés: 06-30/827-7742

ÚJBAROK
Önkormányzati hivatal:
Újbarok, Fő út 33.
Polgármester: Schnobl Ferenc
ujbarok@saarinfo.t-online.hu
Ügyfélfogadás:
Szerda: 13:00-15:00
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Újbarok
Újbarok, Fő utca 33., tel: 06-30/529-1249
Vezető: Metzgerné Speier Katalin
www.ujbarok-nemet.hu
ovienator@gmail.com

Falugondnok: Gáspár Barbara
06-30/243-3468,
hivatal@bodmer.hu
Jegyző: dr. Sisa András
jegyzo@felcsut.hu
Aljegyző: dr. Fehér Diána
06-70/450-8701,
feherdian@gmail.com
Adóügy: Tokodiné Németh Mónika
06-30/509-6430,
tokodine.nemeth.monika@tabajd.hu
Szociális ügyek: Rendek Erika
06-30/211-7192,
hivatal@obarok.hu
Anyakönyvvezető: Fehér Lászlóné
06-70/450-8740
Hivatali ügyfélfogadás:
8080 Bodmér, Vasvári Pál utca 58.
Kedd: 8:00-12:00
Családsegítő ügyfélfogadás:
Komárominé Bodnár Erika családsegítő
06-70/450-8728,
csaladsegito@felcsut.hu
8080 Bodmér, Vasvári Pál utca 58.
Kedd: 8.00-9.00
Védőnő:
Beke Alexandra védőnő
06-20/334-0471
8080 Bodmér, Vasvári Pál utca 58.
Minden hónap első hétfője
12.00 -14.00
Állandó háziorvosi rendelés:
dr. Wiesler Ferenc háziorvos
06-30/237-6481,
dr.wiesler2@gmail.com
8083 Csákvár, Szabadság tér 5.
Hétfő: 12:00 -16:00
Kedd - péntek: 8:00 -11:00
Rendelő: 06-22/254-078
Az aktuális bodméri háziorvosi rendelésről a falugondnok tájékoztatja a
lakosságot.
Könyvtár:
8080 Bodmér, Vasvári Pál utca 58.
Gáspár Barbara könyvtáros
06-30/243-3468,
bodmer@vmk.hu
Kedd: 8.00 -12.00
Szerda: 15.00 -18.00
Bodméri Református Missziói Egyházközség
Molnár Csaba Bertalan református lelkész
06-30/411-7351
8080 Bodmér, Vasvári Pál utca 35.

BODMÉR
Önkormányzati hivatal
Polgármester: Katona László
06-30/250-2301,
polgarmester@bodmer.hu
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A madár, mely a harangszóra ébred
2022-ben a zöldküllő lett az év madara.
Ha valakinek elmesélném,
hogy reggelente, amikor elüti
a templom toronyórája a 7-et,
egy rikítóan fehér szemű, sárga
farokcsíkú, piros sapkás nagy
zöld madár repül ki a forrásnál
álló öreg nyárfából, finoman
fogalmazva is felmérne a tekintetével, hogy minden rendben
van-e. Pedig igen.
A zöld küllőt (Picus viridis) választották az év madarának. Szerencsés
választás volt, mert akár a lakott területeken is megfigyelhető, amint a
fűben ugrálva szedegeti össze a főleg hangyákból álló rovartáplálékát.
Már-már egzotikus szépségével nem csak az ornitológusok, hanem a laikus szemlélődő tetszését is kiválthatja. A Magyarországon megfigyelhető
9 harkályféle kivétel nélkül odúlakó, legtöbbjük öreg fákban, maguk véste
odúkban költenek.
A harkályféléket odúkészítési tudományuknak köszönhetően nevezik „esernyőfajnak”, mivel számos odúlakó madárnak teszik az élőhelyet
fészkelésre alkalmassá. Gondoljunk csak bele, hogy a sokak által kedvelt
széncinege, vagy akár a mezei veréb is odúlakó, bár csőrük alkalmatlan a
fa „megmunkálására”. A zöldküllő 30-35 cm-es hosszával, közel fél méteres
szárnyfesztávolságával igen tekintélyes méretű, így az általa készített odúk
is. Ezeket előszeretettel foglalják el olyan fokozottan védett madarak, mint
a búbosbanka, vagy akár a füleskuvik, de az emlős fajok is, mint a denevérek, vagy a pelék, mókusok.
Mit tehetünk ennek a szépséges és kulcs fontosságú madárnak a védelme érdekében?
Megőrizzük az öreg, vastag fákat a lakókörnyezetünkben, hiszen egy
csemete, vagy akár egy 20 éves fa sem alkalmas ilyen méretű odú befogadására. A meglévő gyepterületeinket extenzív módszerekkel, rovarölő

szerek mellőzésével műveljük, hiszen a legfőbb táplálékát kitevő hangyák
jelenléte feltétlenül szükséges számos madárfajnak, így a zöld küllőnek is.
Napjainkban a vegyszerek túlzott használata olyan, az emberiség számára
nélkülözhetetlen fajokat is veszélyeztetnek, mint a beporzó rovarok, köztük
a házi méhek. Kerüljük a gyepek feltörését, a városi parkok, közterületek
sokszor indokolatlan mértékű térkövezését. Őrizzük meg a mezővédő erdősávokat, az öreg fasorokkal szegélyezett utakat, a füves árokpartokkal
együtt.
Szerencsénkre Szár belterületén és a falunk közvetlen környezetében is
nagy kiterjedésű gyepeket találunk. Ilyen az Ürge-hegy, a Kálvária, a Sósiér partja, melyek egyben helyi jelentőségű védett területek. De a Káposztás nagy része, vagy a nem felszántott, befüvesített kertek is elősegítik a
zöld küllő táplálkozását, megtelepedését.
Klébert Antal
Fotó: Gerard Gorman

Vértes terep maraton

Március 27-én Vértes terep maraton. Indulás Szárról a sportcsarnok elől.

Falunk fejlesztése érdekében, kérjük ajánlja
adójÁNAK 1%-át az alábbi szervezetek egyikének:

1%
•
•
•
•
•

Szár Községért Közalapítvány, 2066 Szár Rákóczi Ferenc utca 68., adószám: 18489839-1-07,
Saarer Grundschule Alapítvány, 2066 Szár Rákóczi u. 41., adószám: 18204591-1-07,
Napsugár Kindergarten Szári Óvodáért Alapítvány, 2066 Szár Óvoda köz 3., adószám: 18498882-1-07,
Szári Örökség Közhasznú Egyesület, 2066 Szár, Rákóczi u. 68., adószám: 18501135-1-07,
Szár Községi Sportegyesület, 2066 Szár Rákóczi u. 309.hrsz., adószám: 19820727-1-07.
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