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Táncosok a szári majálison
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Az újbarki pünkösdi fesztivál vendégei között felvonultak a zsámbékiak is

Kedves Olvasóink!
Megpezsdült az élet az elmúlt hetekben Száron és Újbarkon egyaránt. Nem
akadt olyan májusi hétvége, hogy ne lett volna valamilyen kulturális rendezvény
valamelyik faluban, de az is elõfordult, hogy egyszerre mindkettõben. Majális,
pünkösdi fesztivál, sördélután, anyák napja, sporttalálkozó, kitelepítési megemlékezés – még elsorolni is sok valamennyit. Érdeklõdõ, résztvevõ is volt többnyire szép számmal, s ami talán ennél fontosabb: sokak önzetlen társadalmi
munkája tette lehetõvé, hogy a látványos rendezvények sorozata sikeres legyen.
Az élet azonban nem csak majálisokból áll. A májusi Kisbíróban hírt adunk arról is, hogy a szári önkormányzat építészekkel mérette fel a mûvelõdési ház és a
polgármesteri hivatal állapotát, s mindkét felmérés lehangoló eredménnyel zárult. Persze, szakértõk nélkül is tudjuk évek óta, hogy mindkét épület nagyon
rossz állapotban van. Az igazi hír az lehetne, ha fény csillanna végre az alagút
végén, s arról írhatnánk, mi lesz a megoldás. Erre azonban továbbra is várni kell.
A körjegyzõség munkatársai április végi falubejáráson ellenõrizték, hogyan
tartják be a kerti égetésre, és a zajkeltésre vonatkozó helyi rendeleteket. A tapasztalatok azt mutatták, hogy ezen a helyzeten van még mit javítani, ezért újból közzé tesszük a vonatkozó önkormányzati rendeletek kivonatos szövegét.
(F. K.)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A márciusi képviselõ-testületi ülésen, a polgármester kezdeményezésére a testület által kapott felhatalmazás alapján április 27-én falubejárásra került sor. Erre a közelmúltban elszaporodott rendelet-megszegések felszámolása, megszûntetése
céljából volt szükség. Így a hatályos joganyag felülvizsgálatával sor kerül a betarthatatlan, idejét múlt rendeletek módosítására, hatályon kívül helyezésére (deregulációjára). Ezen felhatalmazás alapján elkészítettem egy akciótervet. Már az elsõ
falubejárás alkalmával megállapítható volt, hogy a kezdeményezés nem volt hiábavaló. Hiszen az eredmény felettébb
meglepõ és tanulságos. Annyi mindenesetre megállapítható
volt, hogy ezen a napon a szabályszegések száma igen magasra rúgott. Mi több a szabályszegõk között bizony akadtak
olyanok, akik a rendeletek megalkotását kezdeményezték,
Szár Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 2/2007. (II. 9.) rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri
égetésérõl
(1) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése
évente két idõszakban megengedett:
a) tavasszal március 15. és április 30.
között,
b) õsszel október 15. és november
30. között.
(2) Az (1) pontban megjelölt idõszakokon belül hétköznap hétfõ és csütörtök
napokon 8.00–20.00 óra között, valamint szombaton 8.00 és 12.00 óra között megengedett az avarégetés.
(3) Vasárnap és ünnepnapokon
avart égetni tilos.
(4) Az (1) bekezdésben megjelölt
idõn kívül végzett égetést, mint tevékenységet – beleértve a gondatlanságból bekövetkezõ avartüzet, a helytelen
tárolásból eredõ öngyulladást is – a 4. §
(3) bekezdés szerint kell minõsíteni.
Tiltó rendelkezések
4.§ (1) Tilos az égetés szociális intézmények (rendelõ, gyermek-, ifjúsági-,
kultúr-, sportlétesítmény) 100 méteres
körzetében azok mûködési ideje alatt.
(2) A 4. § (1) bekezdésében megjelölt
idõszakban sem végezhetõ égetés,
amennyiben az a tûzoltóság, a földmûvelésügyi/erdészeti hatóságok tûzvédelmi okok miatt tiltják.
(3) A rendelettõl eltérõ idõben és módon való égetés miatt a tilalom megszegõje szabálysértést követ el, és vele
szemben a hatályos jogszabályokban
meghatározott – 30 000 Ft összegig terjedhetõ - bírság szabható ki.
(4) A (3) bekezdés szerint kiszabott
bírság nem mentesít az esetleges egyéb
következmények alól (levegõszennyezési, tûzrendészeti stb. bírság).
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szorgalmazták. A falubejárás a továbbiakban töretlenül folytatódik, és remélhetõleg ezáltal a lakossági panaszbejelentések száma is csökkenni fog. Hangsúlyozom, nem a büntetés
a cél, elsõ alkalommal minden esetben csak felszólításra kerül sor. A rendszeres szabályszegõkkel szemben viszont az eljárást lefolytatjuk. A képviselõ-testület részérõl az a kérés
hangzott el, hogy legyünk tájékozottabbak, és figyeljünk a falu érdekében és a lakosság kérésére hozott szabályok betartására. A konzekvenciák levonása után, amennyiben szükséges, az irracionális rendeletek módosítását fogom kezdeményezni. A jogkövetõ magatartás érdekében közöljük azokat a
rendeleteket, amelyek valamennyiünket érintenek. A rendeletek megtekinthetõk a hivatalban ügyfélfogadási idõben is.
Vörös Szilvia aljegyzõ

Szár Község Önkormányzatának
8/2007. (IV. 27.) rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról
2. § (1) E rendelet szempontjából zajforrásnak minõsülnek
a) a szabad, vagy zárt térben zajt elõidézõ, illetve mûködõ szolgáltató és
egyéb telephelyek, berendezések, tevékenységek, így különösen:
b) ipari létesítmény,
c) kereskedelmi – és vendéglátó létesítmény,
d) szabadidõ (sport-, kulturális-, szórakoztató) létesítmény, rendezvény,
e) információközlés, hirdetés, reklám
célú tevékenység,
f) hangosító berendezés: bármely
hangszóró vagy más mûsorforrás, beleértve a magánlakások hangosító berendezéseit is, illetve
g) építõipari gépek, berendezések,
építési tevékenységek.
(2) Védendõ környezet:
a) az olyan, a mellékletben meghatározott funkciójú terület, amelyen védendõ épület helyezkedik el, valamint
b) a kertek pihenést szolgáló területe,
terasz, pihenõ-, díszkert, valamint
c) a pihenésre, szabadidõ eltöltésre
szolgáló közterület, park, játszótér.
(3) Zajtól védendõ épület az olyan
épület (épületrész), amelyben zajtól védendõ helyiség van.
(4) Zajtól védendõ helyiség minden
emberi tartózkodásra szolgáló helyiség,
amelyre jogszabály (jogszabállyal kötelezõen alkalmazni elõírt szabvány) beltéri zajterhelési határérték megtartását
írja elõ.
(5) Megítélési idõ: a legnagyobb
megítélési szintet adó folyamatos idõszak:
a) munkanapokon, nappal (6–18 óra
között): 8 óra
b) munkanapokon, átmeneti napszakban (18-22 óra között): 4 óra

c) munkaszüneti napokon (6–22 óra
között): 4 óra
d) minden éjszaka (22–6 óra között):
0,5 óra
II. Zajvédelmi követelmények
3. § (1) A zajforrásból származó külsõ környezeti zajterhelés nem haladhatja meg a mellékletben szereplõ zajterhelési határértékeket.
(2) Az (1) bekezdés szerinti zajterhelési határérték teljesülésétõl függetlenül a zajforrásból származó zaj egyenértékû A-hangnyomásszintje a megítélési idõ 5%- át meghaladó – a megítélési idõben összegzett – idõtartamban
nem haladhatja meg 10 dB-nél nagyobb mértékben a melléklet határértékeit.
III. Ipari, termelõ és szolgáltató létesítmények, telephelyek mûködésével kapcsolatos zajvédelmi elõírások
4. § (1) A melléklet 1–2 sorszámú területi funkciójú területeken, valamint a
3. sorszámú területek közül a lakó besorolású lakóterületek területén ipari tevékenységek hétköznap 6–22 óra közötti
idõtartamban engedélyezhetõk.
(2) Szár község közigazgatási területén belül az üzletek, raktárak áruval
történõ feltöltése, zajjal járó rakodás éjjel 22 és reggel 6 óra között nem végezhetõ.
(3) A (2) bekezdésben meghatározottak közül kivételt képeznek a reggel 6
órakor nyitva tartó, élelmiszert árusító
üzletek (TEAOR szám: 52.1 és 52.2),
ahol az árufeltöltés reggel 5 órától végezhetõ.
(4) Lakóterületen zeneszolgáltató
vendéglátó egységekben hangosító berendezés reggel 6 órától 22 óráig mûködtethetõ.
(5) Lakóterületen zeneszolgáltató
vendéglátó egységek kerthelyiségeinek
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mûködtetése, vagy bármely szabadtéri,
zajt keltõ tevékenység 22-06 óra között
tilos.
(6) Esetenként, családi, illetve közösségi rendezvény esetén a (4) és az
(5) bekezdésben meghatározott tevékenységek gyakorlására a polgármester kérelemre engedélyt adhat a (4) és
az (5) bekezdéstõl eltérõ idõpontra.
(7) Szabad térben élõzene szolgáltatás, élõzene szolgáltatással együtt járó
gépi kihangosítás, utcai zenélés, éneklés 22 óra és 06 óra között tilos. A polgármester kérelemre ettõl eltérõ idõpontra engedélyt adhat.
5. § Kertépítéssel- és fenntartással,
járda-, útburkolatbontással kapcsolatos zajt keltõ tevékenység végzése és
zajforrások mûködtetése, motoros fûrész alkalmazása – a rendkívüli kárelhárítás esetét kivéve – hétköznapokon,
szombaton 06 óra és 20 óra között engedélyezett, vasárnap és ünnepnapokon tilos.
6. § (1) Tûzijáték csak este 22 óráig
tartható. Kivétel minden év augusztus
20-a és december 31-e. (2) Esetenként, családi, illetve közösségi rendezvény esetén a tûzijáték tartására a polgármester egyedi kérelemre engedélyt
adhat az (1) bekezdéstõl eltérõ idõpontra.
7. § Közterületen történõ értékesítés
esetén hirdetés, vagy figyelemfelhívás
céljára szolgáló hangosításokat okozó
eszköz használata hétköznap és szombaton 8 és 12 óra, valamint 17 és 19
óra között engedélyezett, vasárnap
tilos.
IV. Szabálysértés
8. § Szabálysértést követ el, és
30 000,– Ft-ig terjedõ pénzbírsággal
sújtható, aki a 4. § (2) – (5) és (7) –(9)
bekezdésében, valamint az 5. § (1) bekezdésében elõírtakat megszegi.
V. Záró rendelkezések
9. § E rendelet 2007. május 2. napján lép hatályba.
Garán Éva
polgármester
Szabó Gábor
körjegyzõ
Záradék:
A rendelet kihirdetve:
2007. április 27.
Szabó Gábor
körjegyzõ

Peres út(helyzet)
Ismét lehetõség nyílt pályázat benyújtására május 16-i határidõvel a belterületi utak felújítására. A korábban elnyert összegbõl a Bem és Ér utcák lettek újraburkolva. A képviselõ-testület
döntése nyomán az Ér utca utólagosan belterületbe vont, még el ne készült szakaszának aszfaltozására nyújtottunk be pályázatot.
A többi belterületi út állapota többször szerepelt a Kisbíró írásaiban. Ezek
felújítása elõtt le kell zárni a csatorná-

zást végzõ céggel, az Olajterv Zrt.-vel
folyó jogi vitát. E vita tárgya, hogy felelõs-e a kivitelezõ cég útjaink romlásáért, kötelesek-e finanszírozni az utak
kijavítását. Az önkormányzat által felkért szakértõk számítása szerint jelenlegi áron az útjaink javítása bruttó
22 678 374 Ft-ba kerülne. Errõl a nem
kevés pénzrõl folyik tehát a vita, s mivel a kivitelezõ cég nem ismeri el felelõsségét, valószínûleg peres eljárás következik.

Mûvelõdési ház: tatarozni
fölösleges, újra nem futja
Korábban már beszámoltunk az óvodapályázat benyújtásáról, ez ügyben
még nem zárult le az elsõ pályázati forduló sem. Szintén halaszthatatlan az
egészségház felújítása. Erre is van pályázati lehetõség, ennek benyújtási határideje május 23. volt. Ezután zajlik
majd csak az elbírálási folyamat.
Az önkormányzat által felkért építészek megvizsgálták a mûvelõdési ház és
a polgármesteri hivatal épületét. A mûvelõdési ház esetén a véleményük meglehetõsen egyértelmû helyzetet teremtett: a jelenlegi épületre költött minden
összeg kidobott pénz, annyira rossz az
állapota. Így tehát a képviselõ-testületnek döntést kell hoznia: mibõl, milyen
módon készüljön új közösségi ház, mi

legyen a régi épület sorsa. Óvatos becslések szerint is több százmillió forintba
kerülne mindez, amit csak külsõ forrásokból tudna állni a település.
Hasonlóan aggasztó eredménye lett
a másik vizsgálatnak is. A hivatal épülete azonnali és teljes rekonstrukciót
igényel az építészek szerint. Különösen
a tetõszerkezet van kritikus állapotban.
Ez esetben arra van lehetõség, hogy
szakaszosan történjen a felújítás. A
képviselõ-testület azt a határozatot
hozta, hogy elsõ fázisban a tetõ- és a
födémszerkezet cseréjére kerüljön sor,
s erre készüljön terv és árajánlat, majd
a megfelelõ eljárás után történjenek
meg a munkálatok.
Nagy János

Közkincs-esték
Vannak értékeink, amelyek rejtve maradnak, ha nem tudunk róluk. Így lenne ez Száron is, ha nem tesszük közkinccsé õket. Erre ad lehetõséget minden hónap elsõ keddjén este fél hattól
a KÖZKINCS-ESTÉK sorozata.
Mindenkit szeretettel várunk, aki lelki-szellemi kincseit kész megosztani
másokkal és aki ezekre a lelki-szellemi
kincsekre fogékony.

Mire gondolunk?
Sokan vannak közöttünk is, akik
munkájuk, hivatásuk során olyan témákkal foglalkoztak, ami másokat is
érdekelhet, ami megragadta õket. Egyegy érdekesebb témájú diplomamunka, egy tanulmány, vagy akár egy filmélmény, egy szép vers vagy novella,

amit valamelyikünk írt vagy olvasott…
és szívesen megosztaná velünk. Ilyen
tartalmú estékre hívunk mindenkit, aki
szeretné közkinccsé tenni amit látott,
hallott, olvasott vagy írt, és aki ezt szívesen meghallgatná…
Az egyes témákat a Kisbíró soron
következõ számában mindig közzétesszük.
Az elsõ téma 2008. június 3-án ked den délután fél 6-kor:
Hogyan kerültek a németek Magyarországra? A német lovagrend, a
szászok, cipszerek és a svábok betelepítése – történelmi áttekintés.
Aki közkinccsé teszi:
Isépy Gábor ÁMK igazgató
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Összefogás a templomért Könyvbe írt

történelem óra

Április közepén nagyszabású jótékonysági mûsort és bált tartottak a szári
sportcsarnokban, melynek teljes bevételét a tavaly októberben kiégett templom helyrehozatalára kívánják fordítani.
A színvonalas mûsort tombolahúzás,
majd hajnalig tartó bál követte.
A bál megrendezése céljából összegyûlt lelkes kis csapatnak nem volt
könnyû dolga, hiszen hasonló tapasztalatok híján kellett belefogni az elõkészületekbe. A rendezvény sikere azonban
felülmúlt minden várakozást. A szári
emberek rendkívüli összefogásról tettek
tanúbizonyságot, meglepõen sokan
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Volt, aki süteménysütéssel, tombolatárgyakkal, vagy akár csak egy belépõjegy
megvásárlásával. Nagy számban besegítettek olyanok is, akik egyáltalán nem
járnak templomba, és úgy tûnt, hogy a
szári templom sorsát szinte az egész falu a szívén viseli. Már elõvételben több
száz jegy elkelt, és az összesítés végén
mintegy 774 000 forinttal gyarapodott
a templom restaurálására szánt keret.
Nagy szükség volt erre a pénzre, hiszen a biztosító csak a káresettel összefüggõ felújítási munkákat fedezi, a többi
szükséges munkálathoz saját forrásból,
adományokból kell elõteremteni a
pénzt. Márpedig a templom jelenlegi állapotában külsõ és belsõ felújításra egy-

aránt rászorul. Az egyik legfontosabb
feladat az esõvíz elvezetés és szigetelés a
tetõ ill. a lábazat esetében. Ennek hiányában a falak ismételt átnedvesedése
elkerülhetetlen, ami a mûemlék templom további romlásához vezetne.
A munkálatok megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzése után már
megkötötték a tervezõi szerzõdéseket. A
felújítási munkálatok három ütemben
fognak lezajlani. Talán még az idei évben sor kerülhet az elsõ ütem megvalósítására, ami a templomtetõ helyrehozatalát, az ereszcsatornák felszerelését
és a teljes elektromos rendszer (világítás, fûtés, hangosítás) korszerûsítését jelenti. A második ütemben (várhatóan
csak jövõre) történik meg a falak újrafestése, a lábazat szigetelése, a vízelvezetés kialakítása, ill. a lábazat körüli tereprendezés. Végezetül a harmadik
ütem tervezett feladatai között szerepel
a teljes külsõ felújítás, vakolás, festés.
Mindeközben mûhelyben folyik majd a
mozdítható kegytárgyak restaurálása.
A munkálatok várhatóan legalább
három évig eltartanak, és közben rengeteg társadalmi munkára lesz szükség
(ásás, állványozás, takarítás stb.), amihez – látva a falubeliek lelkes hozzáállását – segítõ kezekben várhatóan megint
nem lesz hiány.
May Katalin

A szári Karitasz Csoport köszönetet mond mindazoknak, akik munkájukkal, adományukkal hozzájárultak a jótékonysági rendezvény sikeréhez. Szeretettel várunk mindenkit, aki az elõkészületekben, a rendezvény lebonyolításában részt vett, június 7-én délután a szári plébánia
udvarára egy kis közös ünneplésre, bográcsgulyásra. Isten áldását kívánjuk mindenkinek!

Karitász Csoport
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Gyerekkoromban gyakran felkereste
nagyapámat egy kis tereferére az újbarki szõlõhegyen egy idõs bácsi. Csodálatos történteket mesélt, néha orosz verseket is szavalt, miközben én szájtátva
hallgattam. Megtudtam aztán a nagyapámtól, hogy ez a bácsi Metzger József, és azért tud ilyen csuda dolgokat,
mert az elsõ világháború után hat évet
töltött Szibériában, orosz hadifogságban. – Õ a Metzger tanító apja – tette
hozzá magyarázólag a nagyapám.
Metzger tanár urat csak késõbb ismertem meg, amikor az ötödik osztályban már történelmet is tanultunk. Szerettem az óráit, s hogy a történelem a
kedvenc tárgyaim közé került, abban
nagy szerepe volt annak, ahogyan õ tanította. Nem tudhattuk akkor, a hetvenes évek politikai viszonyai között,
hogy a tanár úr nemcsak könyvbõl tanulta a történelmet, hanem maga is
nagy idõk tanúja. Neki – mintegy sajátos apai örökségként – három és fél év
szovjet hadifogság jutott a második világháború után. Errõl az órákon sosem
beszélt, nem beszélhetett.
Talán adósságnak érezte, talán nyomasztotta is kicsit a kibeszélés hiánya, s
végül engedett a családtagok, ismerõsök unszolásának: megírta a rövid katonáskodás és a hosszú rabság történetét.
Megrendítõ olvasmány az „Emléktöredékek”, amelyet a személyesség, és egy
sajátosan metzgeri látásmód is hitelesít.
A tanár úr a legnagyobb kiszolgáltatottság és nyomorúság közepette is meglátta a történések fonákját, észrevette a
drámában a humort. Könyvében egyegy poénnal ugyanúgy rákacsint (képletesen) az olvasóra, miként tette annak
idején a katedráról. Alighanem részben
ennek a mentalitásnak köszönheti,
hogy azon szerencsés kevesek közé tartozik, akik túlélték a borzalmakat, s hazakerültek a fogságból.
A történelem az élet tanítómestere –
tartja egy régi latin mondás. Újbarok
szülöttjének, a szári iskola Metzger Tanár Úrjának könyve maga a történelem. Nem Szárról és Újbarokról szól,
hanem arról, hogyan esett meg a történelem egy közülünk valóval. El kell olvasni, hogy tanulhassunk belõle.
Freész Károly
(Metzger János „Emléktöredékek
1944–1948” címû könyve megvásárolható 1500 forintért Újbarkon Metzgerné Speier Katalinnál, Száron idõsebb
Laub Jánosnál.)
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Pünkösdi
fesztivál
Újbarkon
„Mi is a pünkösd? A húsvétot követõ
50. nap pünkösd, ezen a napon a
szentlélek eljövetelét ünnepeljük. Az
ünnepet sok szokás és hagyomány
övezi a német nemzetiségi falvakban
is. Szinte mindenütt ismert szokások a
pünkösdi bolond, a pünkösdi király
választása. Mindkét szokásban a
tavasz kiteljesedését figyelhetjük meg.
Sok településen volt szokás a pünkösdikirály-lovaglás és a pünkösdikirályfutás. A futás során a fiatal fiúk versenyeztek a fõutcán, és a nyertest koronázták pünkösdi királlyá. A faluban
minden évben volt felvonulás, majd
mindenki a kultúrházba ment, ahol
hajnalig állt a bál, amelyen kicsi és
nagy részt vett. Mindenki ünnepelt és
sokat nevetett” – mondta köszöntõ
szavaiban Pats Krisztina, a rendezvényt szervezõ Német Kisebbségi
Önkormányzat elnöke. De megemlékezett a pont 62 évvel ezelõtt, 1946.
május 11-én kitelepített több mint 200
újbarki emberrõl is, akik anyanyelvük,
nemzetiségük miatt ûzettek ki hazájukból, otthonaikból.
A hagyományokhoz híven ezen a
napon is volt felvonulás, melyhez az
újbarki Lustige Buam zenekar muzsikált. Utána a vendég és hazai csoportok mutatták be mûsorukat. Megcsodálhattuk a mányiak és zsámbékiak táncát. Szárról három táncos csoport is fellépett, amelyek tagjai között
több újbarki gyerek is szerepel.
Szépen zengtek nemzetiségi népdalkörünk dalai, és nagy tapsot kapott
a zenekarunk is.

Az újbarki nemzetiségi kórus...

... és a Lustige Buam zenekar is hozzájárult a rendezvény sikeréhez
A mûsort színesítette egy sváb
nyelvû történet Nagy Viktória élvezetes elõadásában. A szereplõket a
sátorban finom vacsora várta, majd
este a bálban mulathatott a falu apraja-nagyja.

A kisebbségi önkormányzat nevében köszönöm a szervezõk és résztvevõk munkáját, valamint külön is köszönet illeti a községi önkormányzat és
a polgármester úr segítségét.
Mné S. K.

Anyák napi köszöntés
Egy szál rózsával vártunk minden édesanyát és nagymamát az újbarki kultúrházban május elsõ vasárnapján.
Nagy örömünkre megtelt a terem, olyan sokan
megtisztelték kis mûsorunkat. Pajor Péter polgármester
köszöntõ szavai után verssel, dallal, zenével ajándékoztuk
meg az ünnepelteket.
Köszönjük a szereplést vállaló gyerekeknek (név szerint:
Juhász Helga, Németh Réka, Vagyóczki Viktor és Rudolf,
Müller Anna, Kellner Levente, Hollósy Gyula és Kristóf,
Nagy Viktória és Márton, Pólya Veronika) és a Nemzetiségi Népdalkörnek a mûsoron való részvételt.
Újbarok Község Önkormányzata
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A mi majálisunk

Kicsik a színpadon
Kisgyermekkorom örök emléke a pincesori majális, amikor focilabda után
rohangálva, gyíkot kergetve ismertük
meg a szomszéd utca srácait, hogy a
kötélhúzásnál együtt gyõzzük le az osztálytárs lányokat… Sajátságos íze, családi hangulata volt ezeknek a rendezvényeknek. Ám néhány éve a pincesori focipálya, majd – egy-két más helyszínen való próbálkozás után – a majális is eltûnt Szár életébõl.
Az újjáélesztés érdekében hívta öszsze Garán Éva a község civil szerveze-

teit még februárban, ahol a vezetõk részérõl egyöntetû támogatást kapott ötletéhez, amely szerint a szervezetek közös társadalmi munkában rendezzék
meg a Szári Májusköszöntõ fesztivált.
A kezdeti lelkesedés, az internetes hajcihõ nagy magasságokba repítette a
terveket háromnapos programról,
vendégcsoportokról, országos médiumokról, sördélutánról, de talán senki
sem bánja, hogy végül az az egyszerû
falusi majális köszöntött vissza, amelyet valamikor annyira szerettünk.

Május 1-jén a Gaudi Buam zenészei
ébresztették a falu lakosságát, köztük a
kapukat kémlelõ apákat, a májfahordó
fiúkat, hálóinges lányokat, majd tíz
órától a Csillag Mazsorett Csoport felvonulását kísérték a fõúton. Mire a zenészek le-lekászálódtak a teherautóról,
a papkertben már javában folyt a Vértes Hagyományõrzõ Egyesület íjászversenye. Akinek vérét nem ontották
ki a nyilak, a szári Vöröskereszt által
szervezett véradáson szabadulhatott
meg tõle. Eközben a nyugdíjas klub és
a baráti kör szervezésében a kultúrházban nagy érdeklõdés mellett régi mesterségeket mutattak be idõs szári iparosok és fiatal kézmûvesek, míg a
sportpályán focisták és táncosok állították a sátort a másnapi központi rendezvényhez. Itt délelõtt a szári óvó nénik tartottak tartalmas játszóházat a
gyermekeknek, majd délután Alvég
–Felvég utánpótlás, és Nõs–Nõtlen felnõtt focimeccs szórakoztatta az egyre
növekvõ közönséget, amely a tizenegyes rúgásokat követõ színpadi rendezvényekre teljesen megtöltötte a sörpadokat. Az üstben már elkészült a gulyás, mikor fél hat után a szári nyugdíjasok, szári táncosok, szári zenészek
megkezdték mûsorukat.
A nézõk tapsa õszinte, az esti tábortûz az olykor emberûzõn hangos „zene” ellenére is hangulatos volt. Mint
egykoron a pincesoron.
Schweininger Péter

Búcsú bál
A Szár Községi Sportegyesület idén is
megrendezi a hagyományos búcsúi
bált, amelyre szeretettel vár mindenkit.
Zene: Schütz Kapelle
Hely, idõ: Kultúrház, június 28.
20:00

Pályázati pénzek
A Szári Örökség Közhasznú Szervezet
(a Saarer Tanzgruppe fenntartója) a
„Tánctábor-Balatonszepezd” címû pályázati program megvalósítására kétszázezer forint támogatást nyert. A tábor idõpontja: 2008. július 04 július 10.
A szervezet a „Kettõs Kitelepítés” címû pályázati programra negyvenezer
forint támogatást nyert. A megemlékezés május 24-én volt. A támogatásokat
a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány nyújtja.
Az egyesület nevében köszönetet
mondok:
Schweininger Péter

6

Parasport-találkozó

Másodszor rendezett sporttalálkozót a
szári önkormányzat és a Magyar Parasport Szövetség május 17-én a szári sportcsarnokban. Képünk egy csörgõlabda mérkõzésen készült.

M`J.qxd

2008.05.22.

18:53

Page 7

2008. május XII. évfolyam 5. szám

Iskolai hírek
Április 19-én rendeztük az iskolai Nemzetiségi Napunkat. Délelõtt a mûsoros
bemutatkozásoké volt a fõszerep, délután kézmûves foglalkozáson vehettek
részt az érdeklõdõk. A mûsor az igazgató úr köszöntõjével kezdõdött. Utána
sorra következtek a különbözõ fellépések: daljátékok, jelenetek, versek, éne-

kek, táncok iskolánk tanulóinak bemutatásában. Két vendégcsoport produkcióját is megcsodálhattuk, akik Mányról
ill. Vértesboglárról érkeztek. A mûsor
végén a szári táncosok szórakoztattak
bennünket. A programot emléklap és
ajándék átadásával zártuk.
Horváth Csabáné

"
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Hol tanulsz
tovább ?
Németh
Gabriella
Tatabányán a Mikes
Kelemen Felnõtt és
Ifjúsági Gimnázium,
Szakközépiskola és
Szakiskola tanulója
leszek. Elõször dadának szerettem volna tanulni, de sajnos
ezt a szakot megszüntették. Ezért gyermekruha-készítõ szakra megyek. Eddig
nem csináltam ilyesmit, új lesz a szabásvarrás, de az iskola nagyon tetszett,
amikor ott jártam.

Czencz
Ramóna
Az Árpád Gimnáziumba jelentkeztem
Tatabányára, és nagyon örültem, hogy
felvettek. Szeretek
tanulni, jól megy a
német és az angol nyelv is. Az a tervem, hogy gimi után továbbtanulok,
óvónõ szeretnék lenni.

A korongozás sokakat érdekelt
A kézmûves délután 12.30-kor kezdõdött volna, de már egy órával elõtte
gyülekeztünk a folyosón. Így fél 12-kor
neki is láthattunk. A foglalkozások két
tanteremben és az udvaron zajlottak.
A 8. osztályban szári képet, ablakdíszt és csuhéból lábtörlõt lehetett készíteni. Ez utóbbit Schnábl Erzsi néni segítségével. A 7. osztály termében szári
babát, filcbõl könyvjelzõt, pénztárcát és
karkötõt csinálhattunk, gyöngybõl
szebbnél szebb karkötõket fûzhettünk.
Az udvaron Grósz Róbert irányítáÁprilis 10-én iskolánk rendezte meg
a kistérségi matematika versenyt, melyen 9 környékbeli iskola diákjai vettek részt.
Április 14-én papírgyûjtés volt. A
papírgyûjtési versenyt alsó tagozaton
az 1. osztály, míg felsõ tagozaton a
7. osztály nyerte.
Április 17-én területi katasztrófavédelmi versenyen Csákváron iskolánk
csapata az 5. helyezést érte el 72 csapat közül. A csapat tagjai: Borsodi
Inez, Oláh Blanka, Hoffmann Márk,
Mecséri Dávid.
Április 28-án a mányi Hársfadombi
Általános Iskola területi mesemondó
G

G

G

G

sával folyt a korongozás és az agyagozás. Hosszú sor állt, emiatt nem mindenki került sorra. A szerencsések köcsögöt, tányért, tálat készítettek.
A kézmûves foglalkozások délután
3-ig tartottak. A sok program közül nekünk a korongozás tetszett a legjobban. Kár, hogy ilyen rövid volt ez a
nap, de ennek ellenére nagyon jól
éreztük magunkat.
Demény Erzsébet
és Oláh Blanka
7. osztályos tanulók
versenyt szervezett (9 iskola vett részt
rajta). Iskolánk tanulói közül, az elsõ
osztályosok között, Bohács Gábor I.
helyezést (felkészítõ tanára: Sisa Mária), míg a harmadik osztályosok között Kiss Ramóna (felkészítõ tanára:
Klébertné Lõrincz Lívia) II. helyezést
ért el. Jónás Gergõ másodikos tanuló
(felkészítõ tanára: Juhász Emõke) a jó
szerepléséért oklevelet kapott.
Május elsõ hetében az édesanyákat
és a nagymamákat köszöntötte minden osztály.
Iskolánk tanulói közül többen részt
vettek Tatabányán színházi elõadáson. (Szervezõ tanár: Daróczi Mária)
G

G

Kovács
Margita Léda
A kelenföldi Bethlen
Gábor Újreál Gimnáziumba
megyek.
Azért választottam
ezt, mert jó a közlekedés, az iskola közel
van a pályaudvarhoz. Tetszik a gimnázium légköre, amit már a döntés elõtt
megismerhettem, és ismerem az egyik
tanárt is, Nagy Gabit. A felvettek
listáján én voltam az elsõ, ami azt jelenti, hogy az enyém volt a legjobb eredmény. Szeretnék a gimnázium után
egyetemre menni.

Orbán Dávid
A Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán
Szakközépiskolában
tanulok majd tovább
Tatabányán. Ismerek
olyanokat, akik oda
járnak, õk mondták,
hogy jó iskola. Remélem, tovább
tudok majd tanulni ennek az elvégzése
után, de hogy milyen egyetemre mennék szívesen, arról még nincs komoly
elképzelésem.
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Boldog
születésnapot!
Antolák Józsefné
Baráth Istvánné
Bédeg Gyuláné
Czencz József
Gennat Zsófia
Grósz József
Halász Dezsõ
Hollósy Gyula
Krajcsovics Lászlóné
Márhoffer Márton
Szentesi József
Teller Antalné
Török Péterné
Turán 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.

8

Hogy tetszik lenni?
Turán Józsi bácsi 1932. május 18-án
született Csákváron. Édesapja kõmûves volt, Gánton a bauxitbányában
dolgozott. Édesanyja háztartásbeli
volt. Egyetlen testvére sajnos korán
meghalt.
Gyerekkorára szívesen emlékszik
vissza. Jó eszû gyerek volt, a kanonok
pap ki is választotta õt, hogy az Esterházy-kastélyban a miséken ministráljon. Nagy megtiszteltetés volt ez akkoriban! Minden nap lovas hintó ment érte, vitte a kastélyba és
vissza az iskolába. Mise
után mindig finom reggelit kapott, kakaót, mézes
kenyeret és olyan ételeket, melyeket más gyerekek nem is ismertek. A
szakács még tízórait is
csomagolt; várták is a haverok, hogy megérkezzen, és egy-egy darabot
kaphassanak belõle!
Mivel jól tanult, a kanonok úr és a gróf úr el
akarták küldeni Fehérvárra iskolába. A felvételi vizsgán meg is felelt, de
akkor jött a háború, és még az összes
irata is elveszett a fehérvári iskolában.
1947-ben lakhelye megváltozott,
Újbarokra költözött édesapjához, akit
már elõtte az Újbarok határában megnyílt bauxitbányába helyeztek át. Mivel
a tanulás kútba esett, valami szakma
után kellett néznie. 1949-tõl a budapesti Ikarus gyárba került inasként, szerszámlakatos lett kiváló eredménnyel.
1952-ben be kellett vonulnia katonának. Ott gépkocsivezetõi tanfolyamra küldték, levizsgázott személy- és teherautóra egyaránt. Aztán hadtápos
szolgálatra osztották be Szolnokon. Ezzel igencsak szerencsés volt, õ járt naponta az élelmiszert beszerezni, jó sora
volt, sok mindenhez hozzáfért, amibõl
a barátainak is juttatott. – Persze ez titokban folyt! – tette hozzá mosolyogva. Leszerelése után visszatért az Ikarusba, a munka mellett a gyári csapatban is focizott.
Újbarkon ismerte meg feleségét,
Kreidl Kati nénit. Akkoriban nagyobb
volt a közösségi élet. Minden nap beszélgettek az utcán, szombatonként
Pats Misi zenélt itt, a mostani házuk
elõtt. Egyszer egy ilyen mulatságban
Kati néni elé állt, és azt mondta: – Én
udvarolni szeretnék neked! – Ezt meg
kell még gondolnom – szólt Kati néni.

Aztán napokig mindig arra biciklizett,
hogy választ kapjon. 1955-ben házasodtak össze, már 52 éve. Van 2 gyerekük, Kata és Jóska, 3 unokájuk és 2
dédunokájuk.
1956-ban lakást kért a gyártól, de
nem tudtak adni. Ekkor állt át a tatabányai Alumíniumkohó a hatórás
munkarendre, és az egyik barátja oda
hívta dolgozni. Ettõl kezdve egészen
nyugdíjas koráig a kohóban dolgozott
karbantartó lakatosként. Tatabányán
lakást is kapott volna, de
Kati néni nem akart elköltözni a faluból.
Józsi bácsi nagyon aktív fiatalember volt. Délelõtt a kohóban, délután
a határban dolgozott. De
volt még energiája másra is. Újbarok focicsapatával háromszor is járási
bajnokságot
nyertek.
Önkéntes tûzoltó csapat
is volt a faluban, ezzel
egyszer országos bajnokok lettek. A sportolók és
tûzoltók sok programot
szerveztek a faluban. Vasárnap mindenki a meccsen volt, bálokat, mulatságokat szerveztek. Ha nem
helyben volt a meccs, biciklivel, szekérrel mentek focizni. Támogatást sehonnan nem kaptak, mindent maguknak kellett elõteremteni. Egyszer például színdarabokat adtak elõ: a Duda
Gyurit, a Liliomfit és A cigány címû
darabokat. Még egy pesti elõadásra is
elmentek, hogy tapasztalatokat gyûjtsenek. Betanulták a szerepeket, de kiderült, hogy az iskolai terem kicsi ahhoz, hogy színpad és nézõtér is legyen.
Összefogtak hát, és lebontották a két
terem közötti közfalat. Az elõadás után
pedig visszafalazták, hogy a tanítás
rendben folytatódhasson. Más falvakban is tartottak elõadást aztán, és a bevételbõl vették meg a szükséges sportfelszerelést, cipõket, mezeket. Nagyon
összetartó volt a nép a faluban!
Józsi bácsi jó kedvû, vidáman meséli élete részleteit. Jó gyerekei vannak,
akik szerencsére nagyon közel laknak,
és amiben tudnak, segítenek nekik. Az
unokáknak és a dédunokáknak pedig
õ a kedvence. A családi ünnepeken
mindannyian összejönnek, ma ez jelenti a legnagyobb örömöt neki.
Boldog születésnapot kívánok!
Metzgerné Speier Katalin

