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Iskolai hírek
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Tisztelt Száriak!
Rengeteg új hírt kell megosztanom, amit most csak röviden lehet összefoglalni. A bővebb tájékoztatásért
kérem olvassák a honlapunkat és a facebook oldalainkat vagy keressenek minket személyesen, telefonon.
Két év igen bonyolult ügyintézés után végre a befejezéshez közeledik az önkormányzat épületének felújítása. A műszaki átadást advent első vasárnapjára tervezzük és utána az ünnepélyes átadást. Idén már
elkezdjük az átköltözést és az új irodák berendezését. Szerintem ebben az energia vészhelyzeti időszakban
a legjobbkor sikerült modernizálni az épületet, a külső 20 cm-es szigetelés a mennyezeti 30 cm-es szigetelés, az új típusú gáz kazán, elérhető legjobb ablakok és a napelem rendszer akkora energiahatékonysági
javulást termel, hogy tudjuk vállalni az épület fenntartását. Ezen felül egy jóval modernebb belső, a legmodernebb elektronika, kategóriákkal komfortosabb dolgozói munkafeltételek és szabványos mozgássérült bejárat, mosdó, ügyféltér vár majd mindenkit.
Bizonyára már sokan észrevették, hogy elkészültek az új vasúti várók. Már régóta esedékes volt a
modernizálás, hiszen a 81-ben épült váró már tarthatatlan állapotú volt. Ezen a vonalon mindenhova
ugyanezt a típusú várót építették, csak a nagyság változik az utasforgalom alapján. A várókat világítással
és kamera rendszerrel látják el, sőt a peron több pontján is lesznek még kamerák és a parkolónál egy
jegykiadó automata.
A testület döntött az új családorvosról. A jelentkezők közül Dr. Jakimovszki Stefanit választottuk. Amint
sikerül minden engedélyt beszerezni és a szükséges szerződéseket megkötni, máris megkezdheti a munkáját. Ezúton is köszöntjük a közösségünkben és egy külön riportban fogjuk bemutatni.
Idén újra nyertünk a szociális tűzifa pályázaton. Ismét nyertünk 58m3 erdei tűzifát, amit a megszokott

Nemzetiségi hírek

Újbarki hírek

Bodméri hírek

módon lehet igényelni és a jogosultaknak ingyenesen kiszállítani darabolva. Az igénylő lapot a titkárságon lehet átvenni vagy a honlapról letölthető.
A visszajelzések alapján változtattunk a beiskolázási támogatás feltételein. Az eddigi gyerekszám szerint változó összeg helyett, egységesen
200 000 ft/fő a jövedelem határ, függetlenül attól hány gyermeket nevel a
család. Ezzel méltányosabb a számítási mód a nagycsaládosoknak. Kérem,
éljenek a lehetőséggel!
Gondolom a legtöbb embert a rezsi vészhelyzet miatti változások érdekelnek. Hosszas egyeztetések és mindenféle alternatíva kidolgozása után
meghoztuk a legészszerűbb döntéseket. Az önkormányzat kötelező feladatait természetesen mindenáron fenn kell tartanunk, ezek: a 4 önkormányzat által fenntartott közös hivatal működése, a művelődési ház, az orvosi
rendelők, a temető, a közvilágítás és a közterület-karbantartás minimális
szintű ellátása. Az eddig megszokott jóléti életünkhöz tartozó önként vállalt feladatokat viszont nem lehet ugyanúgy folytatni, változtatni kell. Ide
tartozik: a régi óvoda épülete és benne a tájszoba és a civil programok. A
sportcsarnokban a vendég- és a szári sportcsapatok edzései, mérkőzései. A
spotcsarnok és benne a mindennapi testnevelésórák, az iskolai konyha és
gyermekétkeztetés nem a mi kötelező feladatunk, hanem az intézményfenntartó nemzetiségi önkormányzaté. Az iskola, a gyerekek és a konyhai
dolgozók, a nemzetiségi kultúra, vagyis a falu érdekében mi ezt átvállaltuk
és finanszíroztuk önerőből, sőt erőn felül évente kb. 20 milliós nagyságrendben. Ennek most vége van.
Már a nyáron elkezdtük az egyeztetéseket a sportcsarnok és a régi óvoda fenntartási költségeivel kapcsolatban az érintettekkel. A régi óvoda
éves költsége az eddigi kb. 1 millióról most kb. 7 millióra, a sportcsarnok
az eddigi 12 millióról kb. 40-50 millióra növekszik. Ezt egyedül nem tudjuk kifizetni. Szerintem nem is lenne értelme a falu minden megtakarított
pénzeszközét a közműszolgáltatóknak átutalni, hogy a nem szükséges
szolgáltatásokat fenntartsuk és ezzel veszélyeztessük a szükségest. Ezért
hozzájárulást kértünk a civilektől a régi óvoda és a nemzetiségtől a tájszoba
fenntartására, a sportolóktól és az iskolától a sportcsarnok fenntartásában.
A tánccsoport, a nyugdíjas klub és két sportcsapat vállalt költségtérítést, a
többiek nem. A történet ezzel véget ért.
Úgy döntöttünk, hogy a régi óvodában nem indítjuk el a fűtést és a fagy

beálltával lezárjuk az épületet minimum tavaszig vagy végleg. A civileknek azzal tudunk támogatást nyújtani, hogy igyekszünk minél hamarabb
átköltözni a megújult hivatalépületbe, és akkor felszabadul a művelődési
ház nagyterme, ahol újra lehet programokat szervezni. A sportcsarnokban
sem kezdjük el a fűtést, de az időjárás függvényében még lehet használni
idén. Tavasszal szeretnénk újraindítani egy hosszútávú, fenntartható bérleti rendszerrel.
Régi törvény, hogy először a szükséges feladatokat kell megoldani
aztán azt, ami hasznos és csak a végén vannak a kellemes vidám dolgok.
Eddig nem is vettük észre milyen jó dolgunk volt. A régi majd 300 éves tanulság a falu betelepítésének idejéből, újra jelentőséggel bír: ahogy őseink
mondták: először a halál aztán a szükség és csak legvégül termett meg a
kenyér ezen a földön.
Úgy látom, ilyen súlyos válságban már rég nem volt a faluközösségünk.
Köszönöm a képviselőknek a felelős döntések felvállalását és a jegyzőség
dolgozóinak a hosszas és bonyolult megalapozó számításokat. Korszakhatáron vagyunk, a világ változik és minekünk vele kell változunk!
Németh Norbert
polgármester

Régóta húzódó probléma a temetőben a szemét elszállítása. Az eddig megszokott, de rossz rendszert nem lehet tovább folytatni, válogatni kell a szemetet. Kérek mindenkit,
hogy az újonnan kihelyezett kerekes kukákba tegye a kommunális szemetet, műanyagot, papírt. A régi beton tárolókba CSAK zöld hulladékot, vágott virágot, füvet, avart tegyen.
Segítségnek a bejárattal szemben átvittünk egy üveges és
egy műanyag szelektív gyűjtő edényt. Kérem használják
ezeket is. A megszokottá vált mindenféle csúnya olajos, mosószeres flakon helyett, vettünk egységes locsoló kannákat,
amiket a kutakhoz kiakasztottunk, használják bátran.

Iskolaátadó ünnepség

SZEPTEMBER VÉGE - OKTÓBER ELEJE

Szeptember 16-án került sor az iskola felújítási átadó ünnepségére. A
meghívott vendégek között Soltész Miklós államtitkár urat, Ritter Imre
nemzetiségi képviselő urat és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő urat
is köszönthettük.
A programban először a 2. osztály nemzetiségi táncát láthattuk. Utána
az iagazgatónő és a a német nemzetiségi elnökasszony beszéde követke-

Az elmúlt időszak bővelkedett számos programban:
Szeptember 28-án került sor a papírgyűjtésre. Az alsósok közül az 1.b
osztály, a felsősök közül az 5. osztály győzött. Jutalmuk egy-egy pizza volt.
Másnap, a népmese napján két nyolcadikos diák, Farkas Dóra és Márián-Szabó Hanna az alsósoknak egy-egy magyar népmesét olvasott fel.
Szeptember 30-án, a magyar diáksport napja alakalmából az iskola

zett, aztán Erika Engel: Das Wunderhaus című verse Szabó Zulejka, Bánfi
Zalán és Sátori-Smaroglay Ábel előadásában, melyet Poroszlay Sándor
tanárúr követett egy Reményik Sándor művel. A folytatásban az énekkar
népdalait hallhattuk Poroszlay-Daróczi Mária vezetésével. Majd a nemzeti
színű szalag átvágása után a 4. osztályosok táncával zárult az ünnepség.
Farkas Dóra 8. o.

összes diákja futott. Az alsó úton rendeztük meg számunkra a futóversenyt.
Külön értékeltük az alsós lányokat, külön az alsós fiúkat, és külön-külön a
felsősöket is. A végén mindenki kapott egy kis édességet és ívólevet. Az első
három helyezettet egy-egy éremmel jutalmaztuk meg. Az abszolútgyőztesek, Torma Réka és Dikter Martin pedig kupát és Dechatlon-utalványt kaptak.
A 8. osztályosok segítségével felavattuk a kis elsősöket is, az Egérke
avatón, melyről a diákok így írnak:
Október 11-én megtörtént az elsős „egérkék” avatása. A nyolcadikosok
vezetésével csapatokban végezték el a játékos sportfeladatokat. Mindenki

Ez a nyár fordulópontot jelentett iskolánk életében, hiszen közel 10 éve
semmilyen nagyobb beruházás nem történt az intézmény falai között. 3
éve a Székesfehérvári Tankerületnél elkezdődött a mostani folyamat, de a
fenntartóváltással ez megszakadt. Szerencsére egy évvel ezelőtt újra megkaptuk az anyagi támogatást hozzá és idén tavasszal mégis elindulhatott a
felújítás, mely mostanra a végéhez ért. Egy kívül és belül részben felújított
épületet vehettünk birtokba új ajtókkal, ablakokkal, új villamossági háló-

ISKOLAI HÍREK
SZEPTEMBERI HÍREK
Zánkai Erzsébet-tábor
Az idén ősszel iskolánkból két osztálynak volt lehetősége 3 napot tölteni a
zánkai Erzsébet-táborban. A 3. és a 7. utazhatott szeptember 7-én a Bala-

tonra. Az ott töltött időről a gyerekek így írtak:
Első nap a szállás elfoglalása és az ebéd után lementünk a Balatonhoz.
Kisvonattal utazhattunk egészen a strandig és vissza a szálláshelyünkig.
Sokat fürödtünk. A víz kellemes volt. A délután folyamán kutyabemutatót
is néztünk, majd este Pély Barna koncertjén vettünk részt. A következő nap
is programdús volt: trambulinozás, bogárbemutató, középkori harci játék,
előadás. És a legfontosabb: este a disco. Az étel nagyon finom volt. Esténként sokat beszélgettünk. Nagyon jól éreztük magunkat.
Varga Iringó, Ballun Éva 4. o.
Harmadikos korunkban egyszer már jártunk Zánkán az Erzsébet-táborban.
Nagyon kíváncsiak voltunk, milyen 4 év után. Azóta nagyon szépen felújították, sokkal jobb élményt nyújtott és jó volt a természet közelében lenni.
Izgalmas volt a kutyabemutató. Szerencsére még fürödhettünk a Balatonban. Sok programon vettünk részt, mozgalmas és izgalmas napokat éltünk
át. Este koncerten vagy disco-ban voltunk. Sok barátot szereztünk.
Szabó Zsófi, Csaba Napsugár 7. o.
A gyerekek és a pedagógusok nevében is köszönjük a lehetőséget!
Horváth Csabáné
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nagyon jól érezte magát. A program végén a kicsik megkapták az iskolalógós
pólójukat jutalomként. Így már hivatalosan is „romhányis” diákok lettek.
Pataki Eszter, Tordai Jázmin 8. o.
Október 6-án osztálykeretekben megemlékeztünk az aradi vértanúkról.
Október 15-én egy szombati munkanapon rendeztük a hagyományos
floorball-bajnokságunkat két korosztályban. Elsőként a 6., 7. és 8. osztályok lány- és fiúcsapatai mérkőztek meg egymással. Utána a kisebbek (3.,
4. és 5. osztály) következtek. A győztesek a nagyoknál a 7. osztály csapatai
lettek, a kisebbik korosztálynál az 5. osztályosok.
Köszönjük a szervezőknek, Heiderné Varga Katának és Fenyvesi Szabolcsnak a segítségét.
Horváth Csabáné
zattal, az alsó épületben új mosdókkal és új udvarral.
Saint-Exuperyt idézve: “Egy magányos kődarab mindig csak kő marad.
Ám ha kell, a sok kis kő együtt templomot emel.” A mi esetünkben iskolát.
A kis kövekből, a sok-sok hozzáadott munkából egy felújított iskola áll előttünk, melybe öröm minden reggel bejönni.
Hálásak vagyunk, hogy ez a projekt végbemehetett.
Mindenkinek nagyon köszönjük, aki valamilyen formában hozzájárult.
Horváth Csabáné
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ÓVODAI HÍREK

NEMZETISÉGI HÍREK

Beköszöntött az ősz

ISKOLA ÁTADÁS

Ha érkezik a szeptember, akkor a szüret is. Ezt a hagyományunkat nagyon
szeretjük. A gyerekekkel szőlőfürtöket szemezgetünk, majd egy prés és egy
daráló segítségével mustot készítünk, amit az ebédhez fogyasztunk el. A
szőlőfürtöket a gyerekek otthonról hozzák, ezúton is köszönjük a szülőknek, hogy idén is gazdag volt a szüretünk. Ehhez a naphoz elengedhetetlen
a zene és a tánc, amelyet közösen tartunk meg a szüret után.

A nemzetiségi önkormányzat fenntartása alatt álló Romhányi György
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolában az idei tanévkezdés
különleges volt mind a tanárok, mind a diákok számára.
A Miniszterelnökségtől kapott közel 150 millió forintos támogatásból
megújult a felső udvar és a villamoshálózat, kicserélték a régi ablakokat és
a négy osztályos épületben mosdó lett kialakítva a legkisebbeknek.
Az iskola saját erőforrásból tudta finanszírozni néhány terem és a tanári
szoba mennyezetének gipszkartonozását, padozat cseréjét és festését. Fűtésszabályozók lettek felszerelve a radiátorokra a gázár csökkentése érdekében.
Az átadó ünnepséget megtisztelte jelenlétével Soltész Miklós a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára,
Ritter Imre a magyarországi német kisebbség parlamenti képviselője, valamint Tessely Zoltán parlamenti képviselő urak.
Reményik Sándor: Templom és iskola című gyönyörű versét Poroszlay
Sándor tanár úr szavalta el és a gyerekek színvonalas műsorral köszönték
meg a támogatást.
A Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat

még jobban fokozta a gyerekek izgatottságát. Kettő táncunkat adtuk elő,
mind a kettő nagy sikert aratott.
Az iskola által részt vehettünk idén is a papírgyűjtésben. Köszönjük a
leadott papírokat a családoknak.
Szeptember 30-án egy Jeles Napunk érkezett, a Magyar Népmese
Napja. Már szinte szokássá vált, hogy az óvodapedagógusok egy népmesét játszanak el a gyerekeknek. Ez a mese idén A Három kismalac volt.

Fejlesztések az óvodában

Év eleji tűzriadó próbánkat sikeresen lebonyolítottuk, szülői értekezleteinket megtartottuk.
A szeptember 17-i napot az óvoda renoválására fordítottuk, amelyen
néhány lelkes és ügyes apuka állt rendelkezésünkre. Az udvaron található, immár rossz állapotban lévő magas ágyásokat szétbontották, a teraszokat borító elavult deszkákat kicserélték. Minden kitűzött feladatot
elvégeztek, ezúton is köszönjük nekik a hatalmas segítséget.
Szeptember 10-én a falu megtartotta szüreti felvonulását, ahova
óvodás és első osztályos táncosainkkal is meg voltunk hívva. Ez volt az
első alkalom, hogy részt vehettek a gyerekek ezen a mulatságon. A felvonulást részben gyalog, részben traktorral tette meg a kiscsapat, ami

Ezüst Évek Nyugdíjas klub
Szeptember elején egy izgalmas felejthetetlen napot tölthettünk el a
Paksi Atomerőműben. Csoportvezető kíséretével egy előre meghatározott
útvonalon járhattuk be az üzemterületeket. Betekinthettünk a blokkvezénylőbe, illetve a reaktor csarnokba, valamint rövid sétát tehettünk az
egyik turbinacsarnokba a generátorok körül. A csoportvezetőnk részletes
tájékoztatást adott az energiatermelés folyamatáról. Elmondta, hogy a
Paksi Atomerőmű ZRT közel 40 éve biztosítja Magyarország villamos energia szükségletének harmadát, a nukleáris energia békés célú alkalmazását.
A négy órás üzembejárás fáradalmait a helyi Gyógy és Termálfürdő kellemes meleg vizében pihentük ki. A tartalmas és kellemes napot Dunaföldváron a Halászcsárdában finom vacsorával zártuk. Kissé fáradtan, de óriási
élménnyekkel gazdagodva tértünk haza.
Végre az időjárás is kedvezett, részt vettünk a Szári napok keretében
megrendezett szüreti felvonuláson. Délelőtt a főzőversenyen Finta Kálmán
nagyon finom birkapörköltet főzött, May Károlyné Piroska pedig sváb étel
kategóriában paradicsomos-hagymás kolbászt melyet nagy örömmel és
jó étvággyal fogyasztottunk el. Emléklap és ajándék volt a jutalmuk. Sütemények versenyén Márhoffer Mártonné, Hédi második helyezést ért el.
Gratulálunk versenyzőinknek!
Szeptember végén autóbusszal a szárligeti nyugdíjas klubtagokkal
közösen a Visegrádi várba kirándultunk, majd két órát sétahajókáztunk a
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Nagyon örülünk, hogy ennyi fejlesztést meg tudtunk valósítani ebben
az évben, hiszen úgy tűnik, hogy most egy nehezebb időszak következik.
Azért reméljük, hogy az intézmény folyamatos karbantartása és fejlesztése
továbbra is sikeres lesz.
Metzgerné Speier Katalin
óvodavezető

Dunán. Gyönyörködhettünk az őszbe hajló csodálatos Dunakanyar panorámájában. Majd a sok szép élménnyel kissé fáradtan Tarjánban, az Öreg
Favágó vendéglőben, egy jó vacsorát elköltve pihentünk meg.
Szeptemberben, két baráti nyugdíjas klub meghívásának tettünk eleget, Csabdin és Oroszlányon voltunk. Nagy örömmel fogadtak, mint minden találkozás ezek is a szeretet, az öröm és a jókedv jegyében teltek el.
Végül hála és köszönet a legaktívabb tagjainknak, akik fáradhatatlanul
gondozzák az évszakokkal változó, mindig új díszbe öltöztetett parkunkat.
Zábráczki Hilda
klubtag
Október 2-án Idősek Napja alkalmából az önkormányzat által szervezett
ünnepségen vettünk részt. Fiatalabb klubtársaink örömmel segítettek a
terem berendezésében, feldíszítésében, a vacsora felszolgálásában, hogy a
falu szépkorú lakosai egy kellemes délutánt tölthessenek el együtt.
A meghívott vendég fellépők gondoskodtak a jó hangulatról: versekkel,
népdalokkal, retro slágerekkel és operett dalokkal.
A közösen elköltött vacsora után harmonikásunk húzta a talpalávalót,
sokunk örömére. Köszönjük, az Önkormányzat vezetőinek, hogy együtt ünnepelhettünk a rendezvényen résztvevő kedves vendégekkel.
Orbán Ferencné

Az iskola mellett az óvoda fejlesztésére is gondolt a fenntartó Szári Német
Nemzetiségi Önkormányzat.
Pályázaton 6,5 millió forintot nyert erre a célra, melyből elkészülhetett
a világítás korszerűsítés. Minden lámpát energiatakarékos LED fényforrásra
cseréltek az épületben. Mindig fontosnak éreztük a takarékosságot, de a pályázat megírásakor még nem gondoltuk, hogy az energiaárak nagymértékű
emelkedése miatt ennyire hasznos lesz ez a fejlesztés.
A pályázat keretében az összes udvar felöli nyílászáró és fafelület is festésre került, ezzel az egész épületen megújultak a fafelületek, hiszen az utcai
oldalon tavaly végezték el a munkálatokat.
A pályázatnak köszönhetően minden csoportba szép, színes, a gyerekek
méretéhez igazodó bútorok is kerültek, és az irodába is le tudták cserélni a
több évtizedes szekrényeket, íróasztalokat.
A megnyitás óta először az óvoda költségvetéséből ki lettek festve a
csoportszobák, így igazán megújult környezet fogadta szeptemberben a
gyerekeket.
A Hasenfratz család adományából és az óvoda saját költségvetéséből
készült el a mini kresz-park, melyet azóta is nagy örömmel használnak a
gyerekek. A nyári hőség ellen napvitorlákat is szereltettek fölé, melyet szintén önerőből tudtak megvalósítani.

HIRDETMÉNY
Újbarok Községi Önkormányzat tájékoztatja a településfejlesztéssel,
a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerinti partnereket, hogy az Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 7/2018.
(V. 7.) önkormányzati rendeletét módosítani kívánja a magasabb
szintű jogszabályoknak való megfelelés érdekében.
A módosítást tartalmazó rendelet-tervezet megtekinthető a
www.saar-ujb.hu weboldalon és (ügyfélkapuval, regisztrációt követően) a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok weboldalon az
Alkalmazások/E-TÉR menüpontban.

A partnerek a módosítási javaslattal kapcsolatban 2022. november 25. napjáig írásos javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak az alábbi módon:
a) írásban, Újbarok Községi Önkormányzat címére (2066 Újbarok,
Fő u. 33.) történő megküldéssel vagy
b) elektronikus levélben az ujbarok@saarinfo.t-online.hu e-mail
címre történő megküldéssel.
A módosítással kapcsolatban lakossági fórumot tartunk 2022.
november 21-én 16 órától az Újbaroki Közösségi Színtérben (2066
Újbarok, Fő utca 33.).
Schnobl Ferenc
polgármester
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Újbarki ESEMÉNYEK
Tájháztalálkozótól a szüretig - rövid beszámoló az Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok által szervezett programokról
Önkormányzatunk mozgalmas időszakot tudhat maga mögött. A május 11-i
kitelepítési emlékmenetet követően már újabb feladataink akadtak, mert június 11-én tájházunk adott otthont a Fejér megyében működő német nemzetiségi tájházak találkozójának. Etyek, Mány, Mór, Szár és Vértesboglár tájházai
érkeztek hozzánk vendégségbe, hogy egy szakmai konferencia előtt és után az
érdeklődőknek is bemutassák fotó és könyvgyűjteményeiket. A megnyitón a
Szári Napsugár Kindergarten Óvoda táncosai, valamint a szári Német Nemzetiségi Népdalkör műsorát láthattuk.
Hagyományos főző- és meggyes-süti sütőversenyünket idén július 2-án
szerveztük meg. Finomabbnál finomabb ételek készültek a bográcsokban és
a tárcsákon, de a meggyes süteményekből sem volt hiány. A gyerekeket ugrálóvár, arcfestés és csillámtetkó várta, így minden korosztály jól szórakozhatott.
Július 11-15. között került megrendezésre német nemzetiségi táborunk,
melynek a tájház adott otthont. Az idei tábor középpontjában az „Újbarki Muzsikusok” c. színdarabdarab állt. A Grimm-mese alapján készült rövid színdarabot egy dallal kiegészülve adták elő táborozóink az utolsó napon az érdeklődőknek. A dal és a szövegek megtanulása, valamint a jelmezek készítése
mellett azért maradt idő a játékra, kirándulásra is. A tábor kezdetén Újbarkot
fedeztük fel: elsétáltunk a Barki tanyára és a Szőlőhegyre. Ezt a csákvári Vértesi Natúrparkban tett látogatásunk követette. A pusztabuszozás mellett volt
lehetőségünk gyógynövényes teákat kóstolni és levendulából alkotni. Másik
kirándulós napunk célpontja Budaörs volt, ahol Jakob Bleyer Tájházat és a Kőhegyet látogattuk meg.
Augusztus 6-án buszos kirándulást szerveztünk Baja és környékének megismerésére. A korai indulás után Bajára érkeztünk meg elsőként, ahol nemcsak
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a várost tekintettük meg, hanem megismertük az Országos Magyarországi
Német Tanösvényt is, melynek egyik híres jelképe az Ulmer Schachtel. Ezután
gemenci gőzmozdonyos kisvasúttal jártuk be az erdő rejtett zugait, majd a
Sugovica partján sétáltunk, megnéztük a Duna és a Sugovica összefolyásánál
található kilátót.
A szeptember elejére tervezett Szüreti bált és felvonulást elhalasztottuk
több program ütközése miatt, de október 2-án sikerült megrendeznünk az eseményt. Vendégünk volt a Felsőgallai Német Nemzetiségi Dalkör, a Mányi Mazsorettek Kulturális Egyesülete, a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport, valamint a Saarer Tanzgruppe felnőtt és gyermek csoportjai. A traktorokkal tarkított
felvonulást a színpadnál a csoportok műsorai valamint a batyus bál követte,
melyben a Saarer Drei biztosította a remek hangulatot. A település lakosainak
köszönhető, hogy szüreti életképekkel is színesedett a szüreti forgatag. Mivel
szüretről van szó, az Újbarki Tájházért Egyesület a rendezvényen a tájház kertjében szüretelt almából almalevet préselt, így az Alma nap eseményei egyszerre
zajlottak a szüreti programokkal.hírek
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki részt vett programjainkon, valamint
azok megvalósulását bármilyen formában segítette!
Mindezen programokhoz további segítséget kaptunk a Miniszterelnökségtől az alábbi pályázatokban:
• NKUL-KP-1-2022/1-000519 – Baja és az Ulmer Schachtel
• NKUL-KP-1-2022/1-000455 - Szüreti felvonulás és bál
• NKUL-KP-1-2022/2-000528 - Évkör - Hagyományőrzés Újbarkon az évszakok tükrében
• NTAB-KP-1-2022/1-000104 - Az újbarki muzsikusok - Nemzetiségi tábor
Újbarkon
Nagy Viktória

Bodméri hírek
polgármesteri tájékoztató
Tisztelt lakosság mindenekelőtt tájékoztatom önöket a pályázati forrásokból elkészült beruházásokról.
Mindannyiunk nagy őrömére elkészült Bodmért a Szári úttal összekötő útszakasz.
Lehetővé téve ezzel a biztonságosabb közlekedést gyalog, biciklivel,
autóval.
Mint arról korábban már hírt adtunk a Magyar Falus pályázaton 6
pályázatunk kapott támogatást a 2022 évben. Gyakorlatilag mára el is
készült mind a 6 beruházásunk.
1. Endresz György utca - Vasvári Pál utca út csatlakozása a patakon
átívelő híddal
2. Falu Ház nyílászáró csere
3. Kommunális eszköz beszerzése: 2 db elektromos fűkasza
4. Kommunális eszköz beszerzése 6m3-es konténer, temetői hulladék gyűjtő
5. Temető fejlesztése: urnafal elhelyezése
6. Temető fejlesztése: térkövezés, régi sírkert kialakítása
Néhány fontosabb önkormányzati döntésről, eseményről.
A képviselő testület megemlékezést, és koszorúzást tartott október
06.-án, és 23.-án a hősök kopja fájánál a hazafiak emlékére.
Értékesítésre került az új utcában a 38/11. hrsz-ú telek is, ezzel mind
a 10 teleknek van tulajdonosa. Látványosan készülnek az új házak gratulálunk az építkezőknek érezzék otthon magukat Bodméron.
A megnövekedett energia költségek miatt a Fejérvíz Zrt. tájékoztatta
az önkormányzatot, hogy 2023-ban nem tudja finanszírozni a rendszer
működését. Ezáltal vagy áthárítja a finanszírozási különbözetet a tulajdonos önkormányzatokra, vagy az önkormányzatok átadják a Magyar
Államnak a víziközmű vagyont és megszűnik a kötelezettség.
A képviselő testület úgy döntött átadja a Magyar Államnak.
Két nagyobb beruházás még hátra van, amelyeket szintén pályázati
forrásból valósítunk meg.

A felszíni víz elvezetés II. üteme 135 000 000 Ft-ból fog megvalósulni.
Készen vannak a tervek, megkaptuk a vízjogi engedélyt. Most következik
a közbeszerzési eljárás, reményeink szerint még ebben az évben megtörténik. 2023. tavaszán megkezdődhet a kivitelezési munka.
A másik pályázat pedig az önkormányzatok épület energia korszerűsitése. 34 000 000 Ft támogatásból. Ebben az esetben is tervezési stádiumban van a munka, szintén évvégére elkészülnek a tervek, megvalósulás 2023-ban várható.
Katona László
polgármester
falugondnoki beszámoló
Az idei évben is nagy sikerrel került megrendezésre a bodméri Lecsófőző
verseny.
2022. szeptember 24-én gyűltünk össze újra a foci pálya mellett a
fűzfák alatt.
7 csapat mérettette össze a tudását. Szeretettel köszönthettünk egy
szári csapatot is, akik el is nyerték a büszke II. helyezést. Programként a
Tarnai Rock Band fellépése gazdagította az eseményt.
Köszönöm mindenkinek az előkészületekben nyújtott segítséget!
Lássuk a helyezéseket:
I. Joci és a cselédek: Finom lecsó
II. Szárbaszökkenők: Szári lecsó gazdagon
III. Zöldsapkások: Csülkös lecsó bacon chips-szel és tócsnival
IV. Cukkinik: Cukkinis lecsó
V. Fácánok: Lecsó csirkemellel
VI. Szomszédok: Lecsó kürtőskaláccsal
VII. Bakkecskék: Lengyel lecsó
				
Üdvözlettel,
Gáspár Barbara
falugondnok
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50 év

MEGHÍVÓ

2022.szeptember 24.-én, ahogy 5 évente mindig, szigorúan őrizve a hagyományokat, találkozóra gyülekezett a kocsmában az 1972-ben végzett 8. évfolyam. A
kerek 50.-et ünnepelte idén a már ennyi éve összetartó csapat, “a”, és “b” osztály
együtt a kezdetek óta. Aki csak tudott, kérdés nélkül, izgatottan jött, a beszélgetések ott folytatódtak, ahol legutóbb abbamaradtak. 37 főből sajnos 7-en már
nincsenek köztünk, róluk, és tanárainkról mécsest gyújtva emlékeztünk meg. A
terem ilyenkor kezdetben kacagástól, majd énektől, zenétől hangos, mert a finom vacsorát, melyet 40 éve Gizi készít nekünk, illik leöblíteni, majd pedig letáncolni. Különleges estére sikeredik minden alkalom, s az éjjel még ennyi idő
után sem akaródzik soha véget érni. Páratlan összetartozás ez, egy örökké tartó
kapocs, szívből reméljük, hogy még sok 5. év után ülhetünk így szorosan egymás
mellett, széles mosollyal, könnyes szemmel anekdotázva kifáradásig!

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok Képviselő-testülete
2022. november 21-én (hétfőn), 17:00 órai kezdettel közmeghallagást tart az Újbarki Művelődési Házban (2066 Újbarok,
Fő utca 33.), melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Téma: a helyi nemzetiségi közügyeket érintő kérdések és javaslatok
Metzgerné Speier Katalin
elnök

MEGHÍVÓ
Az Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. november 21-én (hétfőn), 17:30 órai kezdettel közmeghallagást tart az Újbarki Művelődési Házban (2066 Újbarok, Fő utca 33.),
melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Téma: a helyi közügyeket érintő kérdések és javaslatok
Schnobl Ferenc
polgármester

Adventi

ablaknyitogató

Közeledik az advent ideje, ezért újra meghirdetjük az adventi ablaknyitogatót Száron.
Várjuk 24 család jelentkezését, akik december 1 és 24 között feldíszítik az ablakukat.
Jelentkezni lehet Barabás Attilánál: 70-3750827 vagy a muvhaz.ps@gmail.com e-mail
címen.

2023. évi hulladékgyűjtési napok-Szár
Település
Szár

Hulladék
típusa
szelektív
zöldhulladék

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

26

23

30

27

25

29

27

31

28

26

30

21

27

25

26

31

28

25

30

27

17, 31

Figyelem: A januári zöldhulladék szállítás alkalmával, KIZÁRÓLAG a díszektől mentes fenyőfákat szállítjuk el!
Kisbíró 2066
Szár és Újbarok Önkormányzatának lapja
Kiadja: Szár és Újbarok Önkormányzata, Felelős kiadó: Németh Norbert polgármester,
Szerkeszti: Grátczer Ferencné, Schnobl Ferenc, Gáspár Barbara
Cím: Polgármesteri Hivatal, 2066 Szár, Rákóczi u. 68., Megjelenik: havonta,
Készül: 750 példányban, Tel.: 22 591-031, E-mail: 2066kisbiro@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.

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
lehet élni. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Székhely: 1024 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Honlap: http://naih.hu

