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Kedves Olvasóink!
Korán jött az idén a húsvét, s vele mintha a tavaszi fáradtság költözött volna a márciusi Kisbíró oldalaira. Kevés eseményrõl tudunk hírt adni, pedig ígéretes terveink
voltak: például Újbarkon közmeghallgatást tartottak a falu dolgairól. Erre azonban
mindössze nyolcan voltak kíváncsiak, s a polgármester úrtól sem kaptuk meg az
ígért beszámolót. Így aztán, akik ilyen-olyan megfontolásból otthon maradtak, a
Kisbíróból sem tudhatják meg, hogyan zárta az elmúlt évet Újbarok, s milyen tervei lennének az önkormányzatnak erre az esztendõre. Talán majd áprilisban…
Közéleti esemény Száron is kevés történt, ennek ellenére sokat szerepelt a falu az
elmúlt hetekben a sajtóban, mégpedig egy internetes domain név miatt,
amelynek levédését a polgármester asszony kezdeményezte. Szemelvényeket
közlünk az ezzel kapcsolatos híradásokból, s megkérdeztük az itt élõk véleményét is.
A húsvét azért nyomot hagy a lapban, ha nem is egészen frisset: kiderítettük,
mire és hogyan táncoltak a régi locsoló bálokban a száriak. Olvassák el,
(F. K.)
érdemes!
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Csoportkép a tanácskozás résztvevõirõl, a felvétel jobb oldalán a szári polgármesterrel. A fotót a Zaman címû török napilap közölte a konferenciát követõen

Szár a világkonferencián
Márciusban Szár község nevét
Törökországban is megismerhették. A nemzetközi nõnapon
Ankarában tartották a „Nõk a
politikai életben” címû konferenciát. A ezen Szár is képviseltethette magát, Garán Éva
személyében. A polgármester
asszonyt ez alkalomból kérdeztem.
Kisbíró: Honnan jött a konferencián
való részvételi lehetõség?
Garán Éva: A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
nõi tagozata minden nõi polgármesternek kiküldött egy kérdõívet, melyben a végzettségre, munkaköri tapasztalatokra, a nyelvtudás szintjére stb.
kérdeztek rá. Végignézték, hogy ki az,
aki polgármesterként megfelelõ szinten
tud angolul. Gondolom, hogy így
jöhetett a felkérés.
K: Milyen formában zajlott a konferencia, és hány ország vett részt rajta?
G. É.: A török kormányzó párt
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(ÁKP), melyben nagyon kicsi (0,5%
körüli) a nõk részvételi aránya, célul
tûzte ki, hogy jövõ márciusig felemeli a
nõk részvételi arányát a politikai életben 10 százalék köré, ami nagyon sok.
Úgy gondolták, hogy meghívnak Európából olyan politikusnõket (polgármestereket, Európa-parlamenti képviselõket, minisztereket) akik kvázi segíteni tudnák a török nõket. 550 török
nõ részvétele mellett, 17 országból érkeztek meghívott vendégek. A konferencia három panelbõl állt, minden panel egy-egy témával foglalkozott.
K: Ön mirõl számolt be elõadásában?
G. É.: „A kampány alatti és utáni
tapasztalatok nõi szemmel” címû panelben vettem részt. Azzal kezdtem
elõadásomat, hogy nem látok különbséget nõi szemszögbõl nézve sem.
Nekem soha sem volt ilyen problémám, hogy amiatt, mert nõ vagyok,
háttérbe szorulnék.
K: Hogyan látja a magyar nõk
helyzetét a politikai életben?
G. É.: Nagyon alacsonynak tartom
a részvételt. Nem is annyira az önkor-

mányzatokban, hiszen ott 16 százalék.
Ezzel úgy a középmezõnyben vagyunk
Európában. De a parlamenti részvétel
nagyon alacsony. Ebben Európában
az utolsó elõttiek vagyunk, csak Málta
van mögöttünk. Nem gondolom, hogy
ez csak amiatt van, mert a nõket a férfiak kiszorítják, hanem egyszerûen a
nõkben nincsen ambíció. Ha az emberben megvan a megfelelõ ambíció,
megfelelõen hatékony, szerintem teljesen mindegy a választóknak, hogy férfi
vagy nõ az illetõ.
K: Milyen személyes tapasztalatokkal,
élményekkel tért haza?
G. É.: Nagyon büszke voltam, de
nem elsõsorban magamra, hanem
arra, hogy egy 1700 lélekszámú település polgármestere – akárki is legyen
az – ott lehetett. Úgy hangzott, amikor
felkonferáltak, mintha Szár valami világváros lenne. A miniszterelnök meg
is kérdezte, hol van ez a Szár. Mondtam neki, hogy egy kis település Budapest mellett. Jó volt látni másnap a
török újságokban leírva, hogy Szár.
Nekem ez nagyon fontos volt.
May Katalin
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HÍREK – KÖZLEMÉNYEK – HÍREK

Iskolai élet

Változás a kisebbségi
önkormányzatban
Mint azt a Kisbíró tavaly decemberi számában hírül adtuk, 2007. december
10-én lemondott a Szár Községi Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
Rébbné Fohner Zsuzsanna, és helyettese, Montz Ferencné. A kisebbségi
önkormányzat december 19-i ülésén kooptálással a tagjai közé választotta
Balogh Jenõt, aki a 2006-os választásokon a póttagsághoz elegendõ
szavazatot kapott. A testületnek így most négy tagja van: Szabó Tiborné,
Balogh Krisztián, Balogh Jenõ és Szabó Krisztián. Elnöknek Szabó Tibornét
választották.

Nyelvvizsga pályázat

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny
megyei fordulójának eredményhirdetését március 8-án tartották Székesfehérváron a Hétvezér Általános Iskolában, melyre évfolyamonként a megye 15 legjobb eredményt elérõ diákjait hívták meg. Iskolánk tanulója,
Vincze Benedek (felkészítõ tanára:
Klébertné Lõrincz Lívia) a harmadik
osztályosok között 479 versenyzõ
közül a 13. lett, így õ is részt vett az
eredményhirdetésen, ahol könyvjutalmat kapott.

A Szár Községi Német Kisebbségi Önkormányzat német nyelvvizsga
pályázatot hirdet olyan szári általános és középiskolás korú tanulók számára,
akik német nyelvbõl minimum középfokú „C” típusú nyelvvizsgát szereztek.
A pályázaton való részvétel feltétele a kisebbségi önkormányzathoz – 2008.
október 31-ig – benyújtott nyelvvizsga bizonyítvány másolata.

Ismét Mesés-Táncos Ház!
2008. április 6-án 16 órai kezdettel a Mûvelõdési Házba ismét várjuk
szeretettel mindazokat (gyerekeket, felnõtteket), akik magyar népmesékkel és
népi táncokkal szeretnének megismerkedni! A talpalávalót a Csimpojos
együttes (Kutenics Péterné, Kurdi Gábor, Szegvári Tamás) szolgáltatja.
A belépés díjtalan, a jókedv garantált!
A szervezõk
Március 14-én az iskolai ünnepélyen
és március 15-én a szabadtéri színpadon az ötödik osztályosok adtak
mûsort. Felkészítõ tanáruk Horváth
Csabáné volt.

Óvodai beíratás

2008. február 3-tól egy hétig
negyvenhét tanulónk sítáborban volt
Szlovákiában Józan Péter tanár bácsi
és Véber Klaudia tanár néni vezetésével. Az itthon maradt tanulók ez idõ
alatt Budapestre, a Csodák Palotájába látogattak egy napra, és egy alkalommal színházi elõadáson is részt
vettek.

ÁMK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZÁR
IDEJE
2008. április 3. (csütörtök) 8–15-ig
2008. április 4. (péntek)

8–15-ig

A 2006 tavaszán született gyerekek óvodai elõjegyzése is most
történik. Felhívom a kedves szülõk figyelmét, hogy a Közoktatási
Törvény 24. § 3. bekezdése értelmében „A gyermek, abban az évben,
amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától napi
négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.”
A beíratáshoz szükséges: születési anyakönyvi kivonat, TAJ-kártya
Mindenkit szeretettel várunk.
Óvodavezetõ

Április 10-én iskolánk kistérségi
matematikai versenyt szervez.
Április 14-én papírgyûjtés lesz.
Április 19-én az iskolai Nemzetiségi
Nap keretében délelõtt elõadásokra,
délután játszóházra, kézmûves foglalkozásokra várunk minden kedves
érdeklõdõt.
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Médiautazás egy név
Februárban sokat szerepelt Szár a médiában. Az ok: Garán Éva polgármester levédette a falu számára
a „szarbanvagyunk.hu” internetes domain nevet. Az alábbiakban összeállítottunk egy rövid válogatást az
e tárgyban az interneten illetve a nyomtatott sajtóban megjelent írásokból, illetve szokásos kisinterjúinkat is
ennek a témának szenteltük: megkérdeztük a Kisbíró olvasóit, mi a véleményük a polgármester akciójáról.

Miért kell Szár községnek
a szarbanvagyunk.hu domain?

A vállalt és
levédett webcím

Zsukov blogján jelent meg a csodahír,
amit aztán az Andreiground is felkapott:
Szár község önkormányzata domainregisztrációs kérelmet adott be a
szarbanvagyunk.hu névre... Felhívtam
a szári polgármesteri hivatalt, ahol
megismerkedtem Magyarország legrokonszenvesebb polgármesterével,
Garán Évával. Az internetes galaxis
tündöklése, konkrétan az ékezetek
hiánya nehéz idõket hozott az amúgy
igen csinos és prosperáló, a Budapest–
Hegyeshalom vasútvonal mentén, Tatabánya és Bicske között félúton fekvõ,
1724 lakosú sváb településre. „Az
emailcímemben is az van, hogy szar” –
világított rá a nyilvánvaló buktatókra az
igazán kedélyes polgármester asszony.
„A szar.hu-t is meg akarták venni
tõlünk. Azt hitték, kis település, nõ polgármester, könnyû dolguk lesz. Hát
nem lett” – mosolygott a szaros emlékeken Garán Éva. Hát nyilván nem volt
vele könnyû dolga a perverz vevõjelölteknek, a polgármester ugyanis koráb-

– Hosszú évek óta nem mertünk mit
kezdeni a nevünkkel, pedig az a
település, amelyik nem tudja megmutatni magát az internet világában, óhatatlanul lemarad a többitõl – mondja
Garán Éva, az 1700 lakosú Szár másfél
évvel ezelõtt megválasztott polgármestere. ...
Az összes többi településhez hasonlóan Szárnak is automatikusan jár
domainnévként a saját neve, azaz a
www.szar.hu webcím. Ezt azonban
eddig a falu nem merte felvállalni, így
a jórészt svábok által lakott község a
neve német formáját használta, ráadásul a szomszédos Újbarokkal közösen
(www. saar-ujb.hu).
– Ez a név marketingszempontból
abszolút elõnytelen, nem csoda, hogy
hetente legfeljebb 1500-an kattintottak
a közös honlapra – mondja Garán Éva.
– Úgy gondoltam, hogy ezen változtatni kell. … Régóta terveztem, hogy levédetek egy olyan nevet, amely figyelemfelkeltõ, és érzékelhetõen megnöveli az internetes érdeklõdést Szár iránt.
Elõször a „Szárba szökkenünk” kifejezésen gondolkodtam, végül a „Szárban
vagyunk” megfogalmazást választottam. A www.szarbanvagyunk.hu domainnév levédetése 3840 forintba került. Az akcióm a szándékaim ellenére
túl korán, még a kéthetes regisztrációs
idõszak lejárta elõtt kiszivárgott, így
azelõtt médianyilvánosságot kapott,
hogy a képviselõ-testület elõtt bejelenthettem volna. ...
– Bár a szarbanvagyunk.hu oldal
még nem elérhetõ, a régi webcímünkön egy hét alatt 109 ezren kattintottak
a honlapunkra, ami jelentõs növekedést jelent a korábbi idõszakhoz képest
– mondja Garán Éva. ...
A polgármester elmondta, a szarbanvagyunk.hu oldalról késõbb sem lehet
majd elérni a falu honlapját, ugyanakkor javasolni fogja a képviselõ-testületnek, hogy a jövõben hivatalosan is
használják a www. szar.hu webcímet.
Népszabadság 2008. 02. 22.
Cseri Péter

ban 10 évig volt egy külföldi tulajdonú
IT-cég menedzsere és elektronikus
kereskedést is tanított, nem beszélve
arról, hogy saját kezûleg csinálja a falu
weboldalát. Ami – hogy, hogy nem –
mégsem a szar.hu domain alatt fut.
Na és akkor hulljon le végre az a
lepel. A szarbanvagyunk.hu domainnevet egy még csak ötletcsíra szintjén
létezõ fesztivál, a Szárban vagyunk
miatt stoppolta le a falu vezetõje, minden eshetõségre készen. A fesztivál –
amire, ha megvalósul, a Homár összes
tagja el fog menni és az olvasókat is
erre biztatnánk – tehát még csak ötlet,
amirõl a képviselõtestület sem döntött
még. Valójában pénteken pattant ki egy
Meg Nem Nevezett Ötletgazda fejébõl,
az internetes ügyekben dörzsölt polgármester meg biztos ami biztos alapon
bejelentkezett rá. Hát ennyi a sztori, aki
teheti, menjen Szárra, mert ott szép, és
ráadásul aranyos polgármesterük van.
Index/Tékozló homár
2008. 02. 07. szily

Ékezetnyi befektetés
Szár – A település Újbarokkal közös
honlapjának domainneve mellett kéri a
szarbanvagyunk.hu (sic!) bejegyzését.
A szári önkormányzat a szolgáltatónál
megrendelte a www.szarbanvagyunk.
hu domainnevet. A falu vezetõinek
e-mail címében ugyan eddig is szerepelt
a nevezetes hárombetûs szó, de ez
mindeddig senkinek sem szúrt szemet.
A Tatabánya és Bicske között elterülõ
csinos falut az interneten eleddig
leküzdhetetlen anomáliák – konkrétan
a domainnevek ékezethiánya – nem
hozták könnyû helyzetbe. Míg nem
létezett a virtuális háló, egyfajta urbánus legendaként élt, hogy a száriak a
verebiektõl kölcsönözték az inkriminált
vesszõcskét a településnév magánhangzójára. Akárhogy is történt, magát
a www.szar.hu-t is megvette volna valaki a településtõl, ha a falu sokoldalú,
informatív honlapját fejlesztõ polgár-
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mester, Garán Éva – elektronikus kereskedést tanító oktatóként – nem lett volna már akkor tisztában azzal, hogy a
megszokottól eltérõ domainnevek mekkora tõkét jelenthetnek.
– Felvetõdött a szárba szökkenünk
(ékezetek nélkül) név is, de a szarbanvagyunk.hu tûnt frappánsabbnak, úgy
gondolom, 3840 forintért egy jó befektetési lehetõséget szereztünk – mondja a
polgármester –, ezt is el lehet adni
késõbb, de egyelõre egy tervezett fesztivál honlapcímének tartogatjuk. Eddig
is rengeteget profitáltunk belõle, pedig
még nem is mûködik: 75 ezerszer kattintottak a meglévõ honlapra a szokásos háromezer helyett... Az új honlapcím a falu elsõ asszonya szerint nem
lesz önbeteljesítõ jóslat, Szár ugyanis a
tavalyi évet 37 milliós plusszal zárta.
Fejér Megyei Hírlap
2008. 02. 15. Kocsis Noémi
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körül
Torma Gyula
kõmûves
Ez az internetes
név ronda, de
nekem sem ezzel,
sem a másikkal,
amelyikben a falu
nevét németül írják, nincs semmi
bajom. Ha emiatt többen nézték meg
Szár weboldalát, akkor megérte.
Szerintem ez nem tud rossz fényt
vetni a falura.

Bakos Péter
erdõfelügyelõ
Jelzés értékû, ha
értelmes, felelõs
vezetõk ilyet tesznek. Egyre több
ehhez hasonló,
elkeseredett lépéssel találkozni. A baj az, hogy ezeknem
jutnak el a felelõsökhöz. A munkám
során több önkormányzat napi gondjait megismerhettem, nagyon magukra hagyatva próbálják ezeket megoldani, mert az állam a bevételeibõl
nem juttat vissza eleget az önkormányzatoknak.

Simonné
Posch Ágnes
munkaügyi elõadó,
könyvelõ
Láttam a televízió
Aktív címû mûsorában a számomra
mindenképpen
érdeklõdést keltõ riportot.Viccesnek,
ötletesnek találom. Felfigyeltek
országszerte Szárra, az biztos!
Hasznunk származik-e belõle?
Talán… Próbálkozásnak mindenképpen jó volt.

Putnoki Gábor
logisztikai dolgozó
Számítógépet a
munkahelyemen
használok, ritkán
internetezek. Figyelemfelhívásnak jó
volt az ötlet. Így
talán többen megismerik az ilyen kicsi
községeket is. Lehet, hogy sokan
eljönnek megnézni, megismerni a
környéket, és megtetszik nekik.

"

Kisbíró

Kis szári tánctörténet
A

húsvét faluhelyen nemcsak a
kereszténység, hanem a táncoló
ifjúság ünnepe is: vége van a böjtnek!
Elõkerül a legszebb ruha, fényesen
kopog a táncoscipõ: húsvét vasárnap
bálba mennek a fiatalok. Vagy hétfõn? Locsolás után? Volt már erre is
példa.
– Bizony. Régen mindig húsvét hétfõn voltak a bálok Száron – mondta
Czencz Józsefné. – A vasárnapot a
feltámadt Jézusnak szenteltük. Többen lóháton vagy gyalog mentünk a
bodajki zarándoklatra.
Másnap aztán kannás legények
énekelve járták a falut, és felkeresték
az esti táncpartnereket. Volt lehetõség
bõven a „cepedlire”: este három (sõt
voltak idõk, amikor négy) kocsma
kínált egyszerre alkalmat a szórakozásra. Még a zenébõl is jutott
választásra. A helyiek szóhasználata
szerint ugyanis „sramli-”, „fúvós-” és
„cigányzenekarok” érkeztek az ünnepek estéjén Szárra.
– Ez attól függött, melyik kocsmárosnak, mennyi pénze volt. A fúvósok többen voltak, mint egy sramlizenekar, ezért õk drágábban játszottak. Bár azt nem tudom, melyiket
szerettük jobban. Talán a fúvóst. De
mindegy volt. Mi már akkor is mentünk táncolni, ha a macska nyávogott
– magyarázta Harmath Ferenc.
Budajenõrõl, Tárnokról, Perbálról,
Felsõgalláról, Komáromból, Mányról
és Sóskútról jöttek sváb és tót
zenészek. De hogy került Szárra a
bicskei cigányzenekar? Nos, õk az
alsófalusi „öreg Steernél” játszottak,
általában a fúvósokat követõen, éjfél

után. Ennek a kocsmának azok a
jómódú fiatalok adták a törzsgárdáját,
akik nagyobb városokban tanultak, és
ott a magyar zenei kultúrát is magukba szívták.
– Mi is tanulgattunk tõlük dalokat,
sõt egyszer a bátyám be is állt a cigányokhoz nagybõgõzni – nevetett
Grósz János, aki már fiatalon mókamesterként szökdelt a körülálló
közönség elõtt a legendás „Tavasztáncra”. – Még az Élias susztertõl tanultam – mondta a lépéseket mutatva, amelyek között felismerhetõ volt
a száriak „kloáni Hupfa” motívuma.
– Ez egy fárasztó keresztlábas lépés
volt. De mindenki ismerte, és tudta
táncolni – mondta Harmath Ferencné.
Hacsak nem zavarták meg a
bálozók „nyugalmát”. Macher János
mesélte, hogy volt, amikor korommal
teli kályhacsövet hoztak a bálba, majd
mondták az egyik legénynek, hogy
beszéljen bele. A hangos szónoklat
helyett pedig egy fekete fiú születésének a szem- és fültanúja lehetett a
nevetõ közönség.
Emellett elmaradhatatlan volt a
seprûtánc, amelynek során a vonatozó tömeg elején álló „masiniszta”
megkoppantotta a mestergerendát, és
egyszerre mindenkinek párt kellett
választania. Így nem maradtak egyedül a szünetekben, amikor körbeállták
a placcot, hogy a gyönyörû szári
dalokat egy homorúan hullámzó
világba énekelhessék, amelynek íze a
mai napig visszaköszön, ha bált rendeznek nálunk.
Schweininger Péter

Kedves Falumbeliek!
Sokat gondolkodtam rajta, hogy megírjam-e ezt a pár sort, de aztán úgy
döntöttem, annyi rosszat olvashatunk az újságokban, és fontos, hogy egy kis
ellensúlyozásként bekerüljön a jó is. Remélem, így eljut azokhoz is az
örömöm, akik a kiváltói voltak.
Már többször tapasztaltam, hogy Isten szeretete csak az embereken
keresztül tud megnyilvánulni. Pár hónapja többször is találtam a kapunk elé
ruhászsákokat téve. A különös a dologban, hogy mindig pont olyan ruha
volt benne, amilyenre éppen nagy szükség volt, és olyan nagy gonddal
válogatottak, amilyeneket nekem nem állt volna módomban beszerezni a
gyerekeimnek. Nagyon boldog voltam, hogy így mégis megadhatom nekik
ezt is!
Azóta is hálával gondolok ezekre az ismeretlenekre, és a falura, amely
ilyen embereket terem.
Vincze Katalin
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Az amatõr focihoz is kell
Interjú Orbán Zsolttal, a Szár KSE elnökével
Lapunkban rendszeresen hírt adunk a helyi civil
szervezetek, egyesületek tevékenységérõl. Az
alábbi interjú Orbán Zsolttal, a Szár Községi
Sportegyesület elnökével készült a labdarúgószakosztály életérõl. A Kisbíró következõ számában hasonló írást közlünk az asztalitenisz-szakosztály mindennapjairól.
– Mióta irányítod az
egyesületet?
– 2006 májusában a régi
elnökség, May Attila és Márhoffer János lemondása
után választottak meg elnöknek. Itt is szeretném nekik megköszönni korábbi
odaadó munkájukat, melyet
a szári sportért végeztek.
– Hányan dolgoztok együtt?
– Velem együtt heten:
Lacza Albert elnökhelyettesként, Moharos László
szakosztályvezetõként, Kovács Tibor az utánpótlás
szakág, míg Balogh József
az asztalitenisz-szakosztály

vezetõjeként, továbbá Házenfratz Gábor és Iváncsik
László elnökségi tagként.
– Hány labdarúgócsapat tartozik az irányításotok alá?
Hány tagú az egyesület?
– A 7, 9, 11, és 13 évesek
utánpótláscsapatai, a serdülõ (16 éves korosztály), az
ifjúsági és a felnõtt csapat
alkotják az egyesületet. A
pártoló tagokkal együtt öszszesen 120-an vagyunk.
– Zajlik a 2007/2008-as
bajnokság. Hogy állnak a
szári csapatok?
– Az U7, U9 és az U11 –

Nem lehet elég korán elkezdeni
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akiket Marton Henrik irányít
– a Bozsik-programban vesz
részt, tehát nem bajnoki
rendszerben versenyeznek.
Õsszel három alaptornán
szerepeltek Felcsúton jó
eredménnyel. Három játékosunkat meg is hívták a
kistérségi válogatottba. A
Kovács Tibor vezette U13as csapatunk igen fiatal,
elõször játszanak „nagypályán”, sok új dolgot kellett
megszokniuk.
Bicskével,
Csákvárral, Etyekkel mérkõznek meg a tornáikon. Az
U16-osok edzõje én vagyok, velük is nagyjából
hasonló a helyzet. Az együttes, a 10. helyen zárta az
õszi szezont. Csapatunk nagyon fiatal, így a többiekkel
ellentétben, ahol jövõre már
többen „kiöregszenek”, a
mieink még együtt maradhatnak, ezért bízunk benne,
hogy a következõ szezonban sikeresebbek lesznek.
Egyébként március 25-én

kezdik a tavaszi szezont,
egyelõre még nem ismerjük
az ellenfelet. Az ifjúsági
csapat – edzõje Szabó Tibor
– a 7. helyen zárta az õszi
idõszakot, egy elmaradt
meccset kellett pótolnunk. A
felnõttek szintén egy elmaradt mérkõzéssel a 7. helyen
zárták az õszt, velük Lacza
Albert dolgozik.
– Mennyi elfoglaltságot
jelent az edzõi munka?
– Hetente 2 alkalommal
edzünk teremben, illetve 3szor, ha az idõ engedi a kinti
edzéseket. Ráadásul, ha valamelyikünknek elfoglaltsága van, helyettesíteni kell õt.
Persze mindezt társadalmi
munkában végezzük.
– Milyen egyéb feladataid
vannak az egyesület vezetése kapcsán?
– Az utazások, a helyi labdarúgó tornák megszervezése, az egyesület anyagi
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a pénz
ügyeinek intézése, a könyvelés. Nagy segítség, hogy
édesapám (Orbán Ferenc),
aki már nyugdíjas, gondnokként rendben tartja a
pálya, az öltözõ környékét,
végzi a fûnyírást, karbantartási munkákat.
– Milyen gondokkal kell
megküzdened a vezetõi
munkád során?
– Leginkább a szülõi
érdeklõdés hiányát nem
értem. Régebben sokan kísérték a csapatokat, ma
szinte ugyanaz az 5-6 szülõ
van ott a gyereke mérkõzésén. A pályára is alig jönnek ki, jó tavaszi idõben sem
nézik meg az unokát, a gyereket. Még az emléktorná
kon vannak viszonylag sokan. Nem tudom, min lehetne változtatni, hogy többen jöjjenek megnézni a fiatalokat, gyerekeket más
rendezvényekhez hasonlóan. Remélem, hogy elõbbutóbb változni fog a helyzet.
– Szóba került az anyagi
oldal. Milyen bevételekbõl
mûködik az egyesület?
– Legfõbb támogatónk a
községi önkormányzat, részükrõl nagyon pozitív hozzáállást tapasztalunk. A
2008-as évre a két szakosztály (labdarúgók, asztaliteniszezõk) összesen kétmillió 350 ezer forintot kap. A
jegyek eladásából van még
bevételünk, ez tavaly 150
ezer forintot tett ki. Jelentõs
az adó 1 százalékának felajánlásából származó támogatás, ez 2007-ben 253 ezer
forint volt. Ezt nagyon köszönjük, és kérjük, aki tudja,
idén is ajánlja fel a helyi
sport támogatására (rendelkezõ nyomtatvány a falu
honlapjáról letölthetõ, adószám:
19820727–1–07).
Szponzoraink is vannak: a
Reisser Csavar Kft. 250 ezer
forint, a székesfehérvári Varga-Márfi Kft. 80 ezer forint
támogatást utalt számunkra.
Ezeken túl a Wesselényi

"
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FELHÍVÁS
Közalapítványtól pályázat
révén 140 ezer forintot kaptunk, amibõl az utazásokat
tudtuk megoldani. Sokan
nem tudják a faluban, hogy
pártoló tagsági igazolvány
váltásával mindenki személyesen is tudja támogatni a
sportot. Ennek összege 3000
Ft/év, nyugdíjasoknak 2500
Ft/év. Szeretném kérni így,
az újságon keresztül a helybelieket, hogy segítsenek
bennünket az igazolvány
kiváltásával is.
– Mire fordítjátok ezeket a
bevételeket?
– Az utazásra elmegy kb.
6–700 ezer forint. Ennek fõ
oka, hogy az ificsapat és a
felnõttek külön busszal mennek a mérkõzésekre. A bírói
díjak 510 ezer forintot tettek
ki, a szövetségnek nevezési
díjra és tagdíjra 300 ezer
forintot fizettünk be. A rezsiköltségek 250-300 000
forintra rúgnak, emellett fizetnünk kell a takarítás, a
mosatás költségeit, a fûnyíró
törlesztõ részleteit, a benzint
hozzá. Vagyis minden pénz,
támogatás jól jön.
– Milyen terveitek vannak
erre az évre?
– Idén kicseréljük a
labdafogó hálót, az utánpótláscsapatok új szerelést
kapnak. Május 2-án a Szári
Májusköszöntõ részeként a
sportpályán rendezünk programokat. A legnagyobb
esemény azonban, hogy
idén lesz százéves az egyesület, s ezt az évfordulót szeretnénk méltó módon ünnepelni. Tervezzük, hogy egy
kiadvánnyal mutatjuk be az
eltelt 100 évet. Az anyag
(fényképek stb.) összegyûjtéséhez szeretnénk is a száriak segítségét kérni. Júliusra
pedig mérkõzést szervezünk,
mégpedig a Szabad Földkupa emlékezetes, 2003-as
döntõjét játszanánk újra.
Köszönöm a beszélgetést!
Nagy János

Értesítjük Szár és Újbarok Tisztelt Lakosságát, hogy az AVE
Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt.
2008. április 21-én lomtalanítást végez Szár és Újbarok
területén. A lomtalanítás a lakosság részére térítésmentes.
Lomtalanításba tartozó anyagok: az ingatlanoknál keletkezõ hulladék, lom (nagyobb berendezési tárgy).
Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék, építési törmelék, szénpor, falevél, gally, állati tetem,
trágya, valamint az olyan méretû, súlyú tárgy, amelyhez darus
gépkocsi igénybevétele szükséges (pl. gépkocsi karosszéria,
kazán, stb.) a gumiabroncs. A lomtalanítás anyagai közé nem
tartozó dolgokat külön megrendelés alapján térítés ellenében
szállítjuk el. Ebben az ügyben érdeklõdni lehet a 34/513-947
vagy a 34/513-955 telefonszámokon.
A lom 2008. április 21-én reggel 6 óráig helyezhetõ ki!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó holmikat
csak a meghirdetett idõpontban helyezzék el ingatlanaik elé
oly módon, hogy az tehergépjármûvel megközelíthetõ legyen.
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy lehetõség nyílik az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl szóló 264/2004. (IX. 23.) Kormányrendelet alapján
a háztartásban képzõdõ elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak összegyûjtésére. A berendezéseket
2008. április 16. napjától a lomtalanítás napjáig, munkaidõben lehet behozni az önkormányzat udvarában kijelölt
területre.
Szár és Újbarok Községek Önkormányzatai
HIRDETÉS

STAUDT – BAKONYI Építõanyagkereskedelmi Kft.
Építkezik, felújít, átalakít?
A pincétõl a padlásig mindent egy helyrõl megvehet nálunk.
Továbbra is szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat

Cs á kv á r , K o s s u t h u . 5 8 - b a n
a csempebolt” mögötti udvaron lévõ irodánkban.
”
Tégla, zsalukõ, betongerenda, áthidalók, kész beton, béléstest
LB, Baumit, Hasit falazó, vakolóanyagok és ragasztók kedvezõ áron.
Ötvenezer forint feletti vásárlás esetén 10 km-es körzetben

Ingyenes házhozszállítás!!!
Komplett hõszigetelõrendszerek és külsõ vakolatok megrendelésre.
Még mindig a környék legjobb árain:
MEDITERÁN, TONDACH, BRAMAC tetõcserepek teljes választékban.
AKCIÓ AKCIÓ AKCIÓ – március 30-ig!
Fenyõ fûrészáru, minõségi csomagolt lambéria,
gömbölyített szélû gyalult deszka, OSB lapok
Purhabok, Siloplast tömítõk, ragasztók, szegek, csavarok, összekötõk

Nagyobb megrendelés esetén jelentõs kedvezmény
Egyedi árkedvezménnyel várjuk viszonteladók kereskedõk
és kivitelezõk jelentkezését.
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70 felettiek márciusban

Boldog
születésnapot!
Böcs István
Bürger József
Fehérvári János
Harsányi Imréné
Kaiser József
Katona Imréné
Kelemen Éva
Klébert Ignácné
Klébert Józsefné
Kövesi József
Kraucider Miklósné
Schlégl Jánosné
Schuppa Sándor
Sürüs István
Szigligeti Józsefné
Sziklai József

Kisbíró
Kiadja:
Szár és Újbarok önkormányzata
Felelõs kiadó: Szabó Gábor
Szerkeszti::
Freész Károly, May Katalin,
Metzgerné Speier Katalin, Nagy János,
Schweininger Péter,
Cím: Polgármesteri Hivatal
2066 Szár, Rákóczi út 68.
Telefon: 22 591-031
Készül: 780 példányban
Terjeszti: az önkormányzat
Olvasható a www.saar-ujb.hu internetes
címen is.
Lapzárta minden hónap 15-én,
megjelenés minden hónap 25. körül.
Kérjük, a Kisbíróba szánt cikkeket floppyn
(esetleg olvasható kézírással) a
szerkesztõknek vagy a polgármesteri
hivatalban adják le.
A szerkesztõk fenntartják a rövidítés jogát.
A lapban leírt vélemények nem feltétlenül
tükrözik a szerkesztõk álláspontját.
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Hogy tetszik lenni?
Katona Imrénérõl kevesen gondolhatják Száron, hogy március 27-én betölti
a hetvenet. Frissen, fiatalosan mozog,
legfeljebb a valamikor hollófekete hajtincseinek õszülése árulkodik az idõ
múlásáról. Hej, pedig mennyi embert
próbáló dolog történt ebben a hetven
esztendõben!
Marika néni a Pest megyei Örkényben született, egy 13 gyermekes családban õ volt hatodik kis jövevény. Föld
nélküli napszámos volt az édesapja, jól
értett a szõlõmûveléshez, kertészkedéshez. Marika néni elsõ gyerekkori emlékei Örkényhez kapcsolódnak, ott járt két
osztályt iskolába, ott volt
elsõ áldozó. És ott érte
õket a háború: emlékszik
az ágy alá bújva átélt
bombázásokra, az 5-ös
úton visszavonuló, dübörgõ tankokra, a tornácukon alvó katonákra.
A család 1946-ban
került Vértesacsára. Vagonokban érkeztek, az
akkori viszonyok között
több napig tartott az alig száz kilométeres utazás. A Németországba
kitelepített svábok házai közül kaptak
elõször egy meglehetõsen rozoga
viskót, késõbb azonban egy szebbet a
falu közepén. Hozzá 15 hold földet,
hogy legyen mibõl megélni. – Eleinte
nehezen fogadtak be minket az acsaiak
– emlékezik Marika néni –, talán a sok
gyerek miatt azt hitték, hogy dologkerülõ, ingyenélõ népek vagyunk.
„Telepesek” – így hívtak bennünket. Késõbb, amikor látták, hogy szorgalmasan
dolgozunk, megváltozott a helyzet: attól
kezdve már nem éreztették velünk,
hogy idegennek tekintenek. De meg is
ragadtunk minden lehetõséget, hogy
kikapaszkodjunk a szegénységbõl! A saját földünk mellett részesmûvelést vállaltunk, állatot tartottunk. Édesapánknak gondja volt arra is, hogy legalább a
fiai szakmát tanuljanak: lett közülük
kõmûves, esztergályos, gyári munkás.
Marika néni is szeretett volna tanulni,
de õt nem engedték. A háború alatt elveszett a bizonyítványa, s így Acsán újra kellett járnia a második osztályt.
Ezzel évet vesztett, a sok kisebb testvér
miatt pedig odahaza volt szükség a
segítségére. Óvónõ szeretett volna lenni, a tanítónõ sokat járt az édesanyja
nyakára azzal, hogy „Nagy néni, engedje ezt a lányt tovább tanulni”. Mind-

hiába. Az általános iskola elvégzése
után az otthoni kisegítés és az alkalmi
munkák jutottak neki osztályrészül.
Szárra 1957 áprilisában költözött, az
Imre bácsival kötött esküvõ másnapján.
Imre bácsi akkoriban a bicskei gépállomáson volt traktoros, Marika néni pedig bérelszámoló, így ismerkedtek
össze. – 1956 szeptemberében kaptam
tõle egy csokor virágot, és bõ fél évre rá
megesküdtünk – idézi fel Marika néni az
elõzményeket. – Akkoriban Száron
üresedett egy tanácsi lakás, de egyedülálló embernek nem adták, ezért siettünk az esküvõvel. Nem
bántam meg, szép éveket
töltöttünk együtt, tavaly
ünnepeltük az ötvenéves
házassági évfordulónkat.
A tanácsi lakás helyett
1961-ben kezdtek egy
saját ház építésébe, és
’62 nyarán már költöztek
is. – Kicsi volt, még villany sem volt benne, de a
miénk volt – mondja Marika néni. Õ közben a
tanácsházán lett adóügyi
elõadó, aztán dolgozott a gombgyárban, varrt otthon focilabdát, majd az
óvodában volt dada, késõbb konyhás.
Végül takarítónõ lett a CIB Banknál,
tizenegyen jártak oda Szárról. A banktól ment nyugdíjba. – A dadaságot nagyon szerettem, imádom a gyerekeket.
Még ma is, ha buszon, villamoson látok
egy picit, nem tudom megállni, két perc
múlva már beszélek hozzá. A takarítás a
banknál anyagilag sokat segített rajtunk, jól fizettek, és soha nem éreztették
velünk, hogy takarítónõk vagyunk –
vonja meg a munkásévek mérlegét
Marika néni.
Három fiuk született – Imre, Laci és
Csabi. Mára mindhárman révbe értek,
hat unokával ajándékozták meg õket, s
az is mind fiú! Csaba maradt otthon, az
õ családjával élnek most Marika néniék. Fõzéssel, sütéssel (az unokák mindig a sütit keresik), nyáron kertészkedéssel telnek most már a nyugdíjas
napok.
Melyik a legrosszabb, s melyik a legszebb emléke? – kérdezem végül, s
Marika néni habozás nélkül mondja a
választ. – A legrosszabb az volt, amikor
Imre fiam fiatalabb korában évekig
betegeskedett, súlyos mûtéten esett át.
A legjobb? Hát a gyerekek, az unokák,
a család. Én ezt minden fölé helyezem.
F. K.

