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Marosy György, volt szári plébános temetése a Pécs-kertvárosi köztemetõben

Kedves Olvasóink!

TA R TA LO M
G

Szár hosszú távú településfejlesztési koncepciója
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Önkormányzati hírek, rendezvények, meghívók

3. o.
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Kisebbségi önkormányzatok tanácskozása

4. o.

G

Elhunyt Marosy György Cézár atya

5. o.
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Idén is lesznek sördélutánok

6. o.

G

Irány az NB II (Interjú az asztalitenisz szakosztályról)

7. o.

G

Hogy tetszik lenni?

8. o.

Az áprilisi Kisbíró címlapfotója Pécsett készült, mégis
egyaránt érinti a száriakat és az újbarkiakat. A hónap
elején Pécs-kertváros köztemetõjében helyezték örök
nyugalomra Marosy Györgyöt, aki hosszú évekig volt
mindkét falu plébánosa. Régi hívei közül sokan kísérték
el utolsó útjára, Szárról különbusz is indult a temetésére.
A Kisbíró életútjának rövid ismertetésével emlékezik
meg róla, és ezúttal szokásos kisinterjúinkban is azt firtattuk, hogyan emlékeznek rá a hívõk Száron és Újbarkon.
Egyébiránt úgy tûnik, múlóban a márciusban emlegetett tavaszi fáradtság: májusra annyi eseményt harangoz be az áprilisi Kisbíró, hogy aki valamennyin
részt vesz, igazán nem fog unatkozni.
(F. K.)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Javuló életfeltételek, sikeres együttmûködés,
Szár hosszú távú településfejlesztési koncepciója 2008–2013
A Kisbíró elõzõ számában Garán Éva polgármesterasszony felhívást intézett a község lakóihoz, hogy a Szár Önkormányzatának felhatalmazásával, a Polgármesteri Hivatal megbízásából elkészült, és a település honlapjáról (www.saar-ujb.hu) letölthetõ Hosszú távú településfejlesztési
koncepciót minél több szári polgár ismerje meg és véleményezze az elfogadás elõtt. A következõkben rövid áttekintést adunk a 149 oldalas dokumentumról, felépítésérõl, fontosságáról.
Szár településfejlesztési koncepciója hat
évet ölel fel, így 2008-tól 2013-ig határozza meg a község stratégiáját, területfejlesztési céljait és az azok megvalósítását szolgáló prioritásokat, intézkedéseket. A koncepció célja, hogy hozzájáruljon Szár fejlõdéséhez, az itt élõk életkörülményeinek javításához. Ezért meg kellett határozni, hogy
melyek a település fejlõdését leginkább
elõsegítõ fejlesztési irányok, folyamatok,
milyen típusú fejlesztések képezhetik a településszintû fenntartható fejlõdés fõbb feltételrendszerét. Ezen túlmenõen meg kellett
határozni, hogy az elkövetkezendõ években melyek a konkrét fejlesztési feladatok.
Fontos szempont, hogy reális, de egyúttal dinamikus fejlesztési célkitûzések kerüljenek megfogalmazásra, mert a fejlesztési
elképzelések megvalósítását, az önkormányzatok többnyire pályázati források
felhasználásával tudják finanszírozni.
A tervezési folyamatot követõ idõszakban az elkészült tervdokumentáció társadalmasítására (társadalmi véleményezésére, vitájára) kerül sor, ezután irányított szakmai fórumon kerül véglegesítésre a koncepció. Az irányított szakmai fórumra meghívót
kapnak a kistérségi, megyei, regionális tervezési szint szakértõi, a tervezési folyamat
által érintett civil, társadalmi szervezetek és
gazdasági vállalkozások képviselõi.
A koncepció elsõ felében részletes társadalmi-gazdasági helyzetelemzést olvashatunk. A dokumentum elemzi, bemutatja a
település történetét; a földrajzi környezetet,
a természetföldrajzi adottságainkat, a táj- és
természetvédelem helyzetét; a népesedési
folyamatokat; a képzettség és foglalkoztatottság alakulását; az oktatási, kulturális és
mûvelõdési viszonyokat, a szociális ellátás,
a szociálpolitika helyzetét; a helyi gazdasági
és gazdálkodási viszonyokat; a turizmus kínálatát; a gépkocsi-ellátottság, a lakásállomány, a kommunális infrastruktúra jellemzõ adatait és végül az önkormányzat kapcsolatrendszereit és mûködését.
Ezután egy ún. SWOT-analízis következik. Ez az angol eredetû betûszó azt az elemzési módszert jelenti, amely táblázatos formában áttekinthetõen jeleníti meg Szár ak-
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tuális állapotát az erõs (Strengths), a gyenge
(Weaknesses) pontok elemzésével, valamint
a környezeti lehetõségek (Opportunities) és
veszélyek (Threats) felderítésével.
Nézzünk néhány példát a teljesség igénye
nélkül! Erõsségünk többek közt a kedvezõ
földrajzi elhelyezkedés, jó megközelíthetõség (M1, elõvárosi vonat), a hagyományokkal bíró közösségépítõ, imázs értékû rendezvények, kulturális sokszínûség, az aktív
sportélet, az értékes, idegenforgalmi szempontból attraktív természeti környezet, a
kedvezõ településszerkezeti adottságok stb.
Gyengeségünk pl. hogy a településen átvezetõ közlekedési utak felújításra szorulnak, az átmenõ forgalom idõszakosan zajterheléssel jár, fontos szolgáltatások nem jelennek meg a településen, a település központja a közterületek, a zöldfelületek és a
parkolóhelyek vonatkozásában további fejlesztést igényel, hiányoznak az EU-konform
játszóterek, a helyi munkalehetõségek aránya alacsony, a településen mûködõ gazdasági vállalkozások nem nyújtanak kellõ
munkahelykínálatot, a település kiépített
vasútállomással nem rendelkezik, árufuvarozási lehetõség nincs stb.
Lehetõség a település megállítóképességének jobb kihasználása, a növekvõ
igény a fõváros közeli vidéki rendezvényekre, az erõsödõ figyelem a helyi zeneés néptánc hagyományok iránt, a kirándulóturizmus felértékelõdése, az új túraútvonalak kijelölése és kerékpárút-hálózat fejlesztése iránti növekvõ igény, a település
kistérségi szerepkörének erõsödése, erõsödõ befektetõi érdeklõdés új gazdasági tevékenységek elindítására stb.
Veszély pl. hogy Magyarország gyengülõ
gazdasági teljesítménye következtében és
kedvezõtlen gazdaságpolitikája miatt csökken a térség, ezen belül a település gazdasági vonzereje, a kedvezõtlen makrogazdasági
környezet, az országos szintû nehézségek
meghiúsítják a helyi elképzeléseket, az állami finanszírozású szolgáltatásokat érintõ bizonytalanságok tovább erõsödnek (egészségügy, oktatás-nevelés), az önkormányzat
központi költségvetési forrásai csökkennek,
a demográfiai folyamatok kedvezõtlen

irányba fordulnak, a gyermeklétszám jövõbeni csökkenése hatást fejt ki az intézmény
fenntartásra, a képzett helyi fiatalok elvándorolnak a településrõl, vagy a felsõfokú
képzés után nem térnek vissza, a helyi szereplõk nem fogadják el a fejlesztési elképzeléseket, azokkal nem azonosulnak stb.
Ezután következik a koncepció részletes
tárgyalása. Elsõként a koncepciót meghatározó stratégiai tényezõk szerepelnek, mint pl
a fejlesztési alapelvek: a természeti környezet megõrzése, a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozók bevonása, a fenntarthatóság, az esélyegyenlõség, a hatékony finanszírozás, hozamorientált szemlélet stb.
Tartalmazza a dokumentum a misszió
(küldetés) megfogalmazását. Ez pedig a
következõ: „Cél, hogy Szár az élhetõség és
a versenyképesség egyensúlyát, a fenntarthatóságot emberöltõkre biztosítani tudó jövõképpel rendelkezõ település maradjon a
tervezett fejlesztések megvalósítása során
és azt követõen. Olyan település legyen,
ahol a lakók jól érezhetik magukat, elégedettek lehetnek a szolgáltatásokkal és a
község életének aktív résztvevõi és alakítói
lehetnek.”
Lényeges rész a következõkben a megcélzott általános fejlesztési célok bemutatása. Eszerint: váljék a település
– a helyi társadalom hosszú távú igényeit kielégíti, környezettudatos fejlesztést
hangsúlyozó, kényelmes, vitalitással teli,
vonzó életminõségû lakóhellyé,
– hagyományokra építõ nemzetiségi,
oktatási, valamint kulturális- és idegenforgalmi szempontból központi szerepet betöltõ, frekventált településsé,
– a térségben nem túl hangsúlyos szerepet betöltõ, a fenntartható fejlõdést szem
elõtt tartó környezetbarát ipari, turisztikai
és szolgáltató beruházások színterévé,
– egészségmegõrzõ és prevenciós szolgáltatások biztosításával, az egészséges
életmód szemlélet támogatójává,
– az Európai Uniós tagságból fakadó fejlõdési lehetõségek megragadása terén példaértékû településsé.
Majd következnek a megcélzott specifikus stratégiai célok: a kiegyensúlyozott településfejlesztés, vonzó életminõség elérése, gazdaságfejlesztés, a versenyképesség
javítása, turizmusfejlesztés, környezetvédelmi szempontok elõtérbe helyezése, a
hagyományok és a kulturális értékek megõrzése, egészségmegõrzés elõsegítése, a
fenntartható fejlõdés elõsegítése, illetve a
települési karakter megõrzése.
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Szári májusköszöntõ
új lehetõségek
A koncepció hat prioritásba csoportosítva fogalmazza meg és jelöli ki a fõ feladatokat. A prioritások az intézkedéseken keresztül teljesülnek az alábbi szempontok
alapján: a prioritás indoklása, célkitûzéseinek ismertetése, a megvalósításának várható hatásai, várható eredményei és a projektjavaslatok bemutatása (projektek megvalósításának leírása, javasolt projektméretek összegszerû behatárolása, források azonosítása stb.)

A HAT PRIORITÁS ÉS
AZ INTÉZKEDÉSEK A KÖVETKEZÕK:
I. Prioritás: Hosszú távon fenntartható településfejlesztés
1. intézkedés: Hatékony és takarékos településüzemeltetés
2. intézkedés: Fenntartható településfejlesztés megalapozása
3. intézkedés: Helyi, térségi, regionális
és nemzetközi együttmûködések
II. Prioritás: Helyi adottságokra alapozott
gazdaságfejlesztés
1. intézkedés: Proaktív befektetés-ösztönzés
2. intézkedés: Kis- és középvállalkozások
fejlesztése
3. intézkedés: Munkahelyteremtés elõsegítése

Szár község civil szervezetei május elsõ két napján változatos programmal várják
az érdeklõdõket. Mindenki találhat kedvére való szórakozást valamelyik helyszínen. A részleges programról és a szervezõkrõl a szórólapon lehet tájékozódni.
Május 1.
6.00
Zenés ébresztõ
10.00–11.00 Mazsorettek felvonulása
a Rákóczi Ferenc utcában
10.00–18.00 Íjászverseny
14.00–18.00 Régi tárgyak és eszközök
használat közbeni bemutatója a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Házban
Május 2.
10.00
Játékos családi sportversenyek a sportpályán
12.00
Ebéd
13.30
Alvég–Felvég
utánpótlás focimeccs
14.30
Nõs–Nõtlen focimeccs
15.45
11-es-rúgó verseny
16.00
Sörivó és sör-virsli verseny

17.00
17.30

Tábortûz és szalonnasütés
Hagyományõrzõ mûvészeti csoportok mûsora a
sportpálya mellett felállított
színpadon (Saarer Tanzgruppe, Gaudi Buam,
Német Nemzetiségi Ének
kar, Nyugdíjas Klubb
Énekkara).
10.00
Szûrõvizsgálatok az orvosi
rendelõben
14.00–17.00 Véradás a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Házban
10.00–17.00 Régi tárgyak és eszközök
használat közbeni
bemutatója

a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Házban

Ezüst Évek Nyugdíjas Klub, Vöröskereszt,
Napsugár Kindergarten Alapítvány,
Szári Örökség Egyesület,
Szár Községért Baráti Kör, Vértes Egyesület

Kitelepítési megemlékezés
A Szár Községért Baráti Kör és a Saarer Tanzgruppe az 1946-os és 1948-as szári kitelepítés évfordulója alkalmából mozgalmas programsorozattal várja a megemlékezni vágyókat május 24-én.
A program:

III. Prioritás: Humán-infrastruktúra és humán szolgáltatások fejlesztése
1. intézkedés: Közoktatási és közmûvelõdési intézmények szolgáltatásainak fejlesztése
2. intézkedés: Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, egészségmegõrzés
3. intézkedés: A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése

13:00 – indulás Vérteskozmára a Kultúrház elõl (a buszra helyfoglalás a Kultúrház
telefonszámán – 714-903 – ill. a kitelepites@gmail.hu e-mail címen május 14-ig)
14:30 – ünnepi szentmise a kitelepítés áldozataiért a vérteskozmai templomban
17:00 – hazaindulás
18:00 – emlékmûsor a Kultúrházban
Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk

IV. Prioritás: Települési humán erõforrás
és humán szolgáltatások fejlesztése
1. intézkedés: Települési közszféra humán feltételeinek javítása
2. intézkedés: Aktív települési közélet támogatása

Újbarok Német Kisebbségi Önkormányzata minden kedves érdeklõdõt szeretettel vár 2008. május 11-én Pünkösdi fesztivál – Pfingsfest rendezvényére.
Program: 15 óra – Felvonulás (Sportpálya–Kultúrház)
15.30 – Nemzetiségi hagyományõrzõ csoportok bemutatói
20 óra – Bál a Leányvári zenekarral (Belépõdíj 500 Ft)

V. Prioritás: Turizmusfejlesztés
1. intézkedés: Települési arculat, imázs
fejlesztése, településmarketing fejlesztése
2. intézkedés: A turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések
3. intézkedés: Turisztikai termékfejlesztés

Anyák napja Újbarkon

VI. Prioritás: Környezetvédelem és élhetõ
települési környezet kialakítása
1. intézkedés: Települési természeti-táji
környezet védelme
2. intézkedés: Vonzó települési környezet létrehozása
Nagy János

Pünkösdi fesztivál

Szeretettel várunk minden édesanyát és nagymamát anyák napi ünnepségünkre az újbarki kultúrházba 2008.május 4-én 16 órakor.
Újbarok Község Önkormányzata

Szép, tiszta Szárért!
A Szár Községért Baráti Kör az idei évben is meghirdeti a szári lakosoknak a tisztasági mozgalmat.
A bíráló bizottság kétszer járja be a falut.
Augusztus 20-án táblákkal és emléklapokkal jutalmazzuk a legszebb, legrendezettebb környezetû lakóházakat.
A baráti kör vezetõsége
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Eszmecsere oktatásról, kultúráról
Német kisebbségi önkormányzatok szári találkozója
Hat település (Mány, Gánt,
Újbarok Óbarok, Vértesboglár és Szár) helyi német kissebségi önkormányzatainak
részvételével zajlott tanácskozás a Szári Mûvelõdési
Házban március 12-én. Ilyen
jellegû tapasztalatcserét most
elõször rendeztek a szári testület kezdeményezésére. Az
eszmecserén, az együttmûködés jegyében, a résztvevõ
kisebbségi önkormányzatok
elnökei beszámoltak az eltelt
idõszakban szerzett tapasztalataikról, majd meghívott
vendégként Erdei Ferenc, a
Móri Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke látta el
hasznos
információkkal,
irányelvekkel az egybegyûlt
képviselõket. A szünetben a
Szári Német Nemzetiségi
Énekkar, a Szári Tánccsoport és a Gaudi Buam zenekar hagyományõrzõ mûsorral szórakoztatta a megjelenteket.
A rendezvényt Szabó
Tiborné, a Szári Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke nyitotta meg. Elmondta, hogy minden meghívott
település örömmel fogadta a
kezdeményezést, pozitív viszszajelzéseket kaptak. Az öszszejövetelt szeretnék rendszeressé tenni. Céljuk, hogy a
térségben mûködõ kisebbségi önkormányzatok segítsék
egymás munkáját.
Garán Éva, szári polgármester beszédében a fiatalok
szerepének fontosságát hangoztatta a hagyományok továbbvitelében, és kiemelte,
hogy mindenben kész támogatni a kisebbségi önkormányzat munkáját.
A résztvevõ önkormányzatok elnökei egyenként beszámoltak munkájukról, a
kormányzati ciklus során eddig megszerzett tapasztalataikról. Minden felszólaló kiemelte, hogy a választások
elõtt kiküldött, hovatartozást
érintõ kérdõíveken, minden
településen nagyon kevesen
merték felvállalni német
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származásukat. Az arány
Mányon volt a legnagyobb,
mondta el Fuchs János, a
Mányi Német Kisebbségi
Önkormányzat elnöke.
Gánt képviseletében Sperger Lajosné számolt be az
aktuális problémákról. Elmondta, hogy számukra
nagy gondot okozott a helyi
általános iskola ügye, hiszen

a nemzetiségi oktatáshoz
elõírt képesítéssel, ami igen
jónak mondható.
Ezt követõen Pats Krisztina, az Újbaroki Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke számolt be a testület
munkájáról. Kiemelte, hogy
a kezdeti sok konfliktus a
települési önkormányzattal
mára megszûnõben van. Bár

a kis gyermeklétszám miatt
jelenleg csak alsó tagozatos
nemzetiségi iskolával mûködnek, a felsõ tagozatot a
közelben lévõ magyar településre, Zámolyra akarta áthelyezni a gánti települési
önkormányzat. A diákok egy
része Zámolyra, más részük
Csákvárra jár iskolába.
Ennél némileg jobb helyzetben van a Szári Általános
Iskola. „Bár nem gondoktól
mentesen mûködik”, derült
ki Isépy Gábor szári ÁMK
igazgató német nyelven elkezdett beszédébõl. Bár õ
maga nem német származású, de mindent igyekszik
megtenni a helyi kisebbség
támogatásáért. Az alsó tagozatban kiválóan képzett pedagógusok állnak az iskola
rendelkezésére, és ezzel minden elõírt kritériumnak megfelelnek. Ennek kívánnak
eleget tenni a felsõ tagozatban is, ahol távlati cél, hogy
a nyolcadik osztály elvégzése
után, a lehetõ legtöbb diáknak legyen lehetõsége a középfokú nyelvvizsga megszerzésére. Az óvoda esetében négy óvónõ rendelkezik

Újbarokon nem folyhat iskolai, óvodai keretek között
nemzetiségi élet, otthoni környezetben továbbra is szeretnék folytatni a hagyományápolást, erre kiváló példa a
nemsokára 30. jubileumát
ünneplõ nemzetiségi énekkar. Távlati céljuk, hogy a jelenleg is mûködõ tájszobát,
egy nagyobb és erre alkalmasabb tájház jellegû épületbe költöztessék át. Az általános iskola pedagógiai programjának véghezvitelét segíteni szeretnék, bár a múltban
legtöbbször falakba ütköztek
ezzel kapcsolatban. Azonban
a jó kapcsolat kialakítására
törekszenek.
A 750 lelket számláló
Óbarokon 37 ember vallotta
magát német származásúnak, így e településen is
megkezdhette mûködését a
kisebbségi önkormányzat.
Bár Óbarokon csak az
„õsök” voltak svábok, a testület az óvoda megsegítése
céljából alakult meg. A
2007-ben megalakult német
nemzetiségi óvodában jó a
légkör, a gyerekek nagyon
élvezik az idegen nyelven fo-

lyó foglalkozást, mondta el
Hoffmann Ferencné, a helyi
testület elnöke.
A szünetben fellépõ szári
mûvészeti csoportok produkciói után Erdei Ferenc, a
Móri Német Kisebbségi
Önkormányzat elnöke kezdte meg tartalmas beszámolóját. Kiemelte, hogy Móron,
kisváros lévén, igen sok a
munkájuk. Véleménye szerint a jelenlegi kormány
nem kisebbségbarát, példa
erre a választások elõtt kiírt, származást firtató kérdõíves módszer bevezetése is,
melynek eltörlésére törvényjavaslatot nyújtottak be. A
kisebbségi törvény ismeretének fontosságát hangsúlyozta, mind a kisebbségi, mind
a települési önkormányzatokban. Tapasztalata szerint
a kisebbségi önkormányzatokban a képviselõk általában a legtöbb dologban
egységes véleményre tudnak jutni, mivel nem osztják
meg õket pártérdekek. A
pályázati lehetõségek és a
rendelkezésre álló média
kihasználásának rendkívüli fontosságát emelte ki a
kisebbségi önkormányzatok
munkájában.
Elmondta,
hogy a nemzetiségi oktatás
feltételeinek megteremtése
igen nehéz feladat, mivel
nincsen elegendõ számú, az
elõírt kritériumoknak megfelelõ pedagógus.
Bauer Józsefné, vértesboglári képviselõ az évenként megrendezésre kerülõ
nemzetiségi nappal kapcsolatban felvetette, hogy véleménye szerint a nemzetiségi napok elvesztették valódi
tartalmukat, amit tetéz az
egyre nagyobb fokú érdektelenség is. Ezzel kapcsolatosan javaslatokkal állt elõ.
Végül a jelenlévõk határoztak az ilyen jellegû tapasztalatcserék negyedévenkénti
rendszeresítésérõl, amelyeknek a települések felváltva
adnak majd otthont.
May Katalin
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Elhunyt
dr. Marosy György
Marosy György 1925. október 24-én
Pakson született. 1944. május 26-án
lépett be a Ciszterci Rendbe. 1949.
június 29-én szentelték áldozópappá. Káplánként szol-gált Nagykarácsonyon, Budapest–Remetekertvárosban, Budapest–Kelenföldön,
Budafok–Felsõvárosban, Ráckevén, Csepelen és Száron..
1952-ben doktorált,
ekkor a diktatúra feloszlatta a rendet, õt
plébánosként helyezték
egyik helyrõl a másikra.
1952-tõl 1955-ig egyházzenei kutatóként dolgozott.
1968-tól
1969-ig
káplán, 1969-tól 1991ig plébános volt községünkben.
1992-tõl a Ciszterci Rend Pécsi
Nagy Lajos Gimnáziumának hittanára, majd igazgatóhelyettese, 2000
novemberétõl a Zirci Apátság perjele, növendékprefektusa, a zirci Szent

Bernát Hittudományi Fõiskola filozófiatanára. 2004-tõl 2008-ig a Pécsi
Ciszterci Rendház házfõnöke, és az
érdi Regina Mundi Ciszterci Apátság
kisegítõ lelkésze volt.
A március 20-án,
életének 83. évében
elhunyt aranymisés áldozópapért április 2-án
13 órakor mutattak
be szentmisét a pécsi
székesegyházban. A
gyászmisét Mayer Mihály pécsi püspök mutatta be, számos paptestvér és hívõ jelenlétében. Temetése aznap 14.30-kor volt a
pécsi köztemetõben,
Gergely atya temette,
a rend apátja.
Köszönjük példamutató életét, kitartó, szorgalmas munkáját. Isten fizesse meg!
„Jól van te hûséges, derék szolga.
Minthogy a kicsiben hû voltál, sokat
bízok rád: menj be Urad örömébe!
(Mt. 25. 21)
Németh Norbert

"
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Hogyan
emlékezik
Marosy atyára?
Laub Antalné
nyugdíjas
Nagyon jó ismeretségben voltunk vele, mivel a férjem az egyházi képviselõ-testület
tagja volt. Többször
megfordult a házunkban is, nagyon szerettük. A temetésére sajnos én már nem tudtam elutazni, 85 évesen annak is örülnöm kell,
hogy még a templomba el tudok
járni.
Bernhardt Györgyné
takarító
Sok szeretettel emlékezem Marosy atyára. A
lányom hozzá járt hittanra. Õ mindent megtett az emberekért,
amit akkoriban megtehetett. Sajnos, családi ok miatt nem
tudtam ott lenni a temetésén.
Szelmann Jánosné
nyugdíjas:
Szerettük az atyát.
Sokáig, 23 évig volt itt.
1968-ban jött ide, a
lányomat,
Borcsit
keresztelte elsõnek a
faluban, és mielõtt
elment, 1991-ben még meg is eskette.
Nagyon mûvelt ember volt, szerette a
rendet, rendszerességet, jól összefogta
a gyerekeket, a hívõket.
Turán Józsefné
nyugdíjas:

Marosy atya temetésére sokan elmentek régi hívei közül, Szárról különbusz is
indult Pécsre azon a napon. Három volt egyházközségének – Szár, Újbarok,
Szárliget – képviselõ-testülete koszorút helyezett el a sírján

23 évig dolgoztunk
együtt az atyával, aki
igen jólelkû ember
volt, és mindenre
odafigyelt. Mindenki
szerette, és õ is szerette
az embereket. Méltó volt a hivatásához. Legszebb emlékei közé tartozott a Vértes panorámája, melyet a
parókia udvaráról is megcsodálhatott.
Sokat kirándult, szerette a természetet,
hiszen biológus is volt.
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Irány
A legutóbbi számunkban a labdarúgók
háza táján jártunk, s akkor ígéretet tettünk, hogy a másik sportszakosztályról, az asztaliteniszezõkrõl hasonló bemutatás készül. Örömteli hír ad külön
aktualitást a témának: az utolsó fordulók eredményétõl függetlenül a csapat
elsõ helyen végzett NB III-as csoportjában, s így jogot nyert arra, hogy a
következõ idényben az NB II-ben folytassa a küzdelmeket. Ennek apropóján
beszélgettünk a szakosztály vezetõjével, Balogh Józseffel.
Nem bánták meg, akik elmentek április 6-án a szári mûvelõdési házban megtartott Mesés –Táncos Házba. Amint felvételünk is bizonyítja, kicsik és nagyok
egyaránt jól érezték magukat.

Nagyobb sátor, új zenekarok –
idén is lesznek sördélutánok
Május 11-én veszi kezdetét a tavalyi év nagy sikert arató nemzetiségi programsorozata, a Szári Vasárnapi Sördélután. Balogh Krisztián és Moharos Péter elmondta, hogy a kialakult hagyományok megtartása mellett a rendezvény folyamatos fejlesztésére is törekednek. Ebben az évben nagyobb sátor és egy eredeti török gyrosstand is várja a szórakozni vágyókat. A fellépõ együttesek között is találhatunk újdonságot: elõször játszik Száron a pilisvörösvári Ungarndeutsche Jungs és végre a
Sportcsarnok parkolójának színpadára lépnek a helyi tehetségek is. A délutáni mulatságok bevétele a tavalyihoz hasonlóan az öt rendezõ szervezet között kerül szétosztásra. A rendezvénysorozat körüli munkákban a Szári Német Kisebbségi Önkormányzat és a Szári Örökség Közhasznú Egyesület is szerepet vállal.
Idõpont

Rendezõ szervezet

Fúvószenekar

„Kis parti” zenekar

05.
06.
07.
08.
09.

Iskola
Óvoda
Tánccsoport
Nyugdíjas Klub
Nemzetiségi Énekkar

Pilisvörösvári
Csolnoki
Nagymarosi
Sóskúti
Pécsi

Ungarndeutsche Jungs
Mondschein Kapelle
Gaudi Buam
Schneider Kapelle
Schütz Kapelle

11.
15.
13.
10.
14.

A zenés délután minden alkalommal 15-tõl 21 óráig tart.

Köszönet a szári vízmû dolgozóinak
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Orbán Zsolt és Bernhardt Ferenc szári
vízvezeték-szerelõknek odaadó és gyors munkájukért. Ugyanis már másodszor volt nálam csõtörés. Március 31-én szintén értesítettem telefonon Zsoltit,
és kb. tíz perc, és ott voltak a felszereléssel. Gyorsan, szorgalmasan végezték
a dolgukat. Az volt a gondolatom, hogy idõs, egyedülálló, beteges nõ vagyok,
ezért történt a gyors segítség. Rádöbbentem, hogy nem így van, a szomszédomban is hasonló eset volt, és már hallottam másoktól is, hogy helytállnak a
munkájukban. (A vízmû náluk jobb munkaerõt nem találhatott volna!) Amilyen gyorsan jöttek, olyan gyorsan mentek munkájuk végeztével. Nem volt arra sem idõ, hogy egy kólával megkínáljam õket.
Még egyszer köszönöm a gyors és szorgalmas munkát. Jó egészséget kívánok hozzá!
Schüll Józsefné

6

– Gratulálok a sikerhez! Elõször is,
mutasd be a csapat tagjait!
A keretünk tagjai: Danku Tibor, Mészáros Norbert, Sátori György, Sátori
Róbert, ill. jómagam. A csapat tagja
még Rivnyák Ferenc is, de õt mûtötték,
ebben a bajnokságban nem tudott velünk szerepelni. Majd jövõre… Egyébként igazolt játékosból 8 felnõtt és 7
gyerek van a szakosztályban, mellettük
5–6 nem igazolt gyerek jár le edzésekre.
– Avass be minket röviden az elsõ hely
történetébe!
Az NB III. közép-dunántúli csoportjában szerepeltünk. Velünk együtt 12 csapat mérkõzött az õszi és tavaszi idényben. 4 fõs csapatok küzdenek egymással: 2 páros és 16 egyéni mérkõzést vívunk összesen. 11 pontig megy 1–1
játszma, s 3 nyert játszmáig mérkõzünk.
Amelyik csapat a 18 meccsbõl többet
nyer, az két pontot kap. Ebben az
idényben csak az elsõ fordulót vesztettük el a Dunaújváros otthonában 7:11re. Azóta minden összecsapást megnyertünk, pl. Ajkát, Pápát, Sárbogárdot
17:1-re vertük meg, és Dunaújvárosnak is sikerült itthon visszavágnunk
15:3-ra. Most szombaton (április 12.) a
második helyen álló Veszprémet gyõztük el idegenben 11:7-re, s így már behozhatatlan az elõnyünk.
Kiszámoltuk azt is az õszi idény
alapján, hogy a csapatban ki milyen
arányban nyeri a mérkõzéseit. Eszerint
Danku Tibi a legjobb, õ 89%-ban
nyert, de mi, többiek is 75–80%-ot
tudtunk produkálni.
– A csapat sikerén túl születtek-e más
említésre méltó eredmények?
A Fejér megyei NB III-as egyéni
bajnokságot Sátori Róbert nyerte, vele
párosban harmadikak lettünk ugyanitt
március 2-án. Emellett a Fejér megyei
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az NB II. !
veteránbajnokság 55–59 éves korosztályában elsõ helyezett lettem.
– Mennyi készülés, edzés van a sikerek
mögött?
Kétszer edzünk hetente, szerda este
7 és 9 óra közt és pénteken este 8 és
10 közt. Mindnyájan munka mellett
készülünk, nehéz más idõpontot találni. A kései idõpont miatt sajnos sok ér-

A pingpongban nincs igazán korhatár. Ha mozogni tud valaki, akkor
játszani is, hiszen nagyon sok rutin
összejön addigra. Megyei szinten
akármeddig el lehet játszani. Van
olyan csapat a megyében, amelyikben 70 év feletti játékos is van. A sérülésveszély persze fennáll, de a szári
sportcsarnok burkolata igencsak ízületkímélõ.

A csap a t
deklõdõ fiatal marad el. Akik járnak,
azokkal mi foglalkozunk.
– Milyen helyzetben van az utánpótlás?
A gyerekeket érdekli az asztalitenisz.
Szervezünk számukra iskolabajnokságot, vannak versenyek gyereknapon
is. De ahhoz, hogy komoly eredményeket lehessen elérni, ahhoz sokkal
több edzés kellene, heti 3–4 legalább.
Hivatásos edzõ is jó lenne melléjük,
mert mi csak az esti órákban érünk rá.
Mindez pedig sok pénzbe kerül. Próbáltunk tagdíjat szedni, hogy ezt lehessen biztosítani, akkor meg elmaradtak
a gyerekek. Így inkább nem kérünk
pénzt azoktól, akik jönnek, mi összedobjuk, hogy tudjanak maradni. Szeretnék is itt, a Kisbírón keresztül mindenkit biztatni, aki szeretne jót mozogni, hogy nyugodtan jöjjön le közénk
játszani. Asztal, labda, ütõ jut mindenkinek, a termet nekünk így is úgy is ki
kell fizetni. Mi örülnénk, ha minél többen jönnének.
– Ha ilyen nehéz az utánpótlás-nevelés, ti meddig versenyeztek majd?

– Miként alakulnak a mûködési költségeitek, bevételek, kiadások?
A bevételeink az önkormányzati
támogatásból, a tagdíjakból, szponzori támogatásból és a tiszteletdíjról való lemondásból származnak. 2006ban ez összesen 1 185 600 Ft, 2007ben 1100 000 Ft volt, 2008-ban
pedig 1 4 62 000 Ft-tal gazdálkodhatunk.
Ezeket az összegeket a terembérletre, nevezésekre, versenyengedélyekre,
sportszervásárlásra és az utazásra fordítjuk. Csak egy példa: egy ütõ 16 000
Ft, a két ütõoldal borítása 17 000 Ft
összesen, s a borítás egy év alatt „elfárad”, cserélni kell.
– Ilyen fontos a borítás?
Hogyne. Lehet vele trükközni. Az
az ütõborítás, amit használunk, lassítja a labdát, ráadásul úgy „lebegteti”,
hogy az ellenfelek nem tudják visszaadni. A sportcsarnok borítása is befolyásolja a sebességet, a labdák az asztalról lassabban pattannak, mint a
sportparkettás csarnokokban. Ezekkel
tudtuk meglepni az ellenfeleinket, így
tudtunk velük partiban lenni.

– Mennyi lehetõség van további
szponzorok bevonására?
Nincs igazán pénz ebben a sportágban, még az NB II-ben sem, mivel nincs
komoly reklámértéke. Arra látunk lehetõséget, hogy további fejlesztésekkel
(asztalvásárlással, sötétítõfüggönyök
beszerzésével) 1–1 pénzdíjas versenyt
meg tudunk szervezni, amihez biztosan
találunk támogatót. Ha pedig vonzó a
pénzdíj, akkor 100–200 élvonalbeli játékos is eljön hozzánk játszani. Egy
ilyen versenynek pedig már van reklámértéke is, látok benne fantáziát.
– Mennyiben lesz más az NB II., mint
a megnyert alsóbb osztály?
Itt 3 csoport van: Nyugat-, Közép-,
és Kelet-Magyarország (az NB III-ban
8 csoport volt). Mi a közép- magyarországi csoportban fogunk játszani 9 csapattal hasonló lebonyolítási rendben,
mint most. Persze több utazással fog
járni mindenképpen. Sok pesti csapat
lesz (a szuperligában szereplõ együttesek tartalékcsapatai), pl. a KSI, MTK,
aztán itt szerepel Dorog, Tatabánya,
Vecsés, Polgárdi stb. Ezek erõsebb csapatok, nagyobb, képzettebb és fizetett
játékoskerettel. Õk többet is edzenek,
mint mi, hiszen általában a nyert
meccsek után jutalmazzák õket. Hátrány lesz számunkra, hogy e csapatok
villámgyors sportparkettán játszanak,
amit meg kell szoknunk majd. Lesznek
plusz költségeink is, mivel ezen a szinten már hivatásos bírók vezetik a találkozókat, alkalmanként 6–7000 Ft-ért.
– Milyen célt fogalmaztatok meg a magasabb osztályban való szereplés kapcsán?
Amikor egyáltalán reális lehetõségként merült fel a feljutás, megbeszéltük, hogy megpróbáljuk az NB II-t. Ha
ott leszünk, akkor 1-2 évig biztosan a
bennmaradásért kell küzdenünk, de ez
így volt a mostani osztályban is eleinte. Aztán felvettük a ritmust az erõs ellenfelekkel játszva. Ebben bízunk most
is. Meg abban, hogy sokan fognak
szurkolni a hazai mérkõzéseken és figyelemmel követik az eredményeinket, amit a Magyar Asztalitenisz Szövetség honlapján meg lehet tenni.
Illetve szeptembertõl a Kisbíróban.
Még egyszer gratulálok a feljutáshoz,
és további sikereket kívánok az olvasók nevében! Köszönöm az interjút!
Nagy János
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Boldog
születésnapot!
Balázs Sándorné
Buczkó Istvánné
Bürger Antalné
Bürger Józsefné
Dudás Lászlóné
Freész Jánosné
Gidofalvy Zoltán
Glász Antalné
Grátzer Józsefné
Harmath Rudolfné
Hasenfratz Jánosné
Hollósy József
Hostyánszki Lászlóné
Ipach József
Kiss Mihályné
Kupcsok Andrásné
Lacza Lénárdné
Magyar Istvánné
Martalóczi Ferencné
Müller Mihályné
Nagy Andrásné
Nagy Béla
Ozsváth István
Schwanner Ferencné
Szabó Antal
Talics Lajosné
Teész Ferencné
Tóth Imre
Varga Jenõné
Vastag Gáborné
Wéber Józsefné

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?
Magyar Istvánnét nemigen emlegetik
ezen a néven a száriak, hanem csak
úgy: a Szöllõsi Maris néni. És sokan
még ma is hozzáteszik: „tudod, aki
sekrestyés volt a templomban”. Maris
néni személye ugyanis évtizedekig úgy
hozzátartozott a szári templomhoz,
mint a déli harangszó. Annál is inkább,
mert a harangozás is az õ munkaköri
kötelessége volt…
Maris néni 1938. április 8-án, a
Borsod megyei Halmajon született.
Hatan voltak testvérek, öt lány és egy
fiú. Jó dolga volt köztük az egy szem
fiúnak, Balázsnak, az öt
lány mind õt dédelgette,
csinosítgatta – emlékszik
vissza a gyermekkorukra
Maris néni. A halmaji
évekbõl még leginkább a
háborús viszontagságok
maradtak meg az emlékezetében: amikor a közeli Miskolcot bombázták, a család egy pincében keresett menedéket.
Szárra õk is az 1946-os
svábkitelepítés
idején
kerültek. Édesapja vasgyári segédmunkás volt, édesanyja háztartásbeli,
kevéske földön gazdálkodtak, s mindez
csak a szûkös megélhetéshez volt elég a
hatgyerekes családnak. Így aztán,
amikor a szüleik azt hallották, hogy
érdemes erre a vidékre költözni, mert a
kitelepített svábok után komoly vagyon
maradt hátra, engedtek az agitációnak.
– Ígértek akkor nekünk fût-fát – mondja Maris néni –, aztán kiderült, hogy itt
sincs kolbászból a kerítés. Nagyobb
házat kaptunk, mint a halmaji volt, és
több földet, de késõbb jött a téeszesítés,
és bár apám sokáig ellenállt, végül csak
beadta a derekát: téesz-tag lett.
Maris néni, aki a háború miatt az
iskolát nem kezdhette el idejében, csak
két év késedelemmel, Száron lett elsõs.
– Emlékszem – mondja –, 1946
tavaszán kerültünk Szárra, és egyszer
láttam kijönni a gyerekeket az iskola
ajtaján. Akkor egészen megfájdult a
szívem, hogy én miért nem lehetek
közöttük. Na, õsztõl aztán már én is
járhattam, szerettem is tanulni, nem
kellett engem nógatni.
Maris néninek a beteg lába miatt
olyan pályát szemeltek ki, ami nem jár
nagy fizikai megterheléssel. Gyors- és
gépírást tanult Tatabányán, közben
azonban egyre inkább másfelé fordult
a figyelme. – A szüleim vallásos embe-

rek voltak, úgy neveltek bennünket is.
Akkoriban volt Száron egy nõvér, a
Mózer Rozália, akinek segítettem a
templomban. Szerettem a virágokat
rendezgetni, a berendezést csinosítgatni. A nõvér örült a segítségnek, én pedig lassan ott ragadtam. Végül a gyorsés gépírást is abbahagytam, és elszegõdtem egészen a templomba – sekrestyésnek.
1955-tõl 1979-ig dolgozott Maris
néni a templomban: takarított, mosott,
virággal díszítette az oltárokat, harangozott. Hogy a harangozást megkönnyítsék, a férje, Pista
bácsi meghosszabbította
a harangköteleket a
karzatig, így Maris néninek kevesebb lépcsõt kellett másznia. Öt plébános
mellett szolgált, ma is
tudja a nevüket: Nagy
Ferenc, Kovács Jenõ,
Szelei György, Miklós
József, Marosy György. A
legtöbb évet Marosy atya
mellett töltötte el, akkoriban már a plébánia takarítását is õ végezte, néha õ fõzött az
atyára is. – Sok volt, de szívesen csináltam, nem fáradtam bele – mondja
Maris néni, s még arra is emlékszik,
hogy 700 forint volt az elsõ fizetése, és
1300 forinttal ment rokkantsági nyugdíjba 1979-ben. – Nem bírta a lábam
tovább – magyarázza –, akkor volt egy
olyan tél, hogy napokig jégpáncél
fedett mindent, s a rossz úton a lábam
kikészült: abba kellett hagynom.
Ma már jó idõben sem tud a templomig elgyalogolni. Õsszel autóval
elvitték a 250 éves jubileumi megemlékezésre, és ott újra csak azt
érezhette: szeretik õt a száriak. –
Összenõttem én a száriakkal, sokat
tanultam tõlük, hogyan kell dolgozni,
spórolni. Ha nagy ritkán eljutok
például a temetõbe, nem érek a
végére a beszélgetéseknek, annyian
megállítanak, és kíváncsiak rám –
mondja Maris néni. – Az életemben,
a betegségem ellenére, sokkal több
volt a jó, mint a rossz. A férjemmel 48
éve élünk együtt, nagyon jó ember,
minden tõle telhetõt megtett értem.
Most, hogy õ is megbetegedett, még
csak rövid idõre sem hagyhatom
magára. Miként a magamét, ezt a terhet sem tudnám elviselni, ha nem
volna hitem.
F. K.

