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Szár 2009 tavaszán
Polgármesteri beszámoló

A 4. sz. tánccsoport a locsolóbálon – tudósításunk az 5. oldalon

Hosszú volt az idei tél. Sok hóval,
kemény hideggel kellett megbirkóznia a lakosságnak, az önkormányzatnak egyaránt. A tél azonban
ismét sok hangulatos rendezvény
ideje is volt. Érdekesebbnél érdekesebb események örvendeztették
meg Szár lakosságát. Újdonság
volt a Márton-napi felvonulás. Már
megszokottak voltak az adventi vasárnapok rendezvényei, a téli focibajnokságok. Farsangkor ismét csodálhattuk a tánccsoportok bemutatóját
és ünnepelhettük a 25 éves énekkart.
A Művelődési Házban is megpezsdülni látszik az élet.
(folytatás a 2–3. oldalon)

Civil szféra – Szári
Csillag Majorette
Csoport
Szeptemberben
lesz
8. éve, hogy a Csillag
Majorette csoport sikeresen működik. Az évek
során rengeteg alkalommal szerepeltek Száron
is, de nagyon sok más
városban,
községben
egyaránt. Számos koreográfiájukkal örvendeztetik meg a közönséget.
A versenyeken sem ismeretlen a nevük, sőt
az évek során több 1.,
2., 3. helyezéssel térhettek haza, mind megyei,
mind országos versenyekről.
(folytatás a 4. oldalon)
Nagypénteki keresztút
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Önkormányzati hírek
Szár 2009 tavaszán – Polgármesteri beszámoló
(folytatás az 1. oldalról)

A téli felkészülés talán valamivel jobban sikerült most, mint tavaly. Hála
a közcélú foglalkoztatás nyújtotta lehetőségeknek jobban el voltunk látva
dolgozókkal, mint korábban. Már-már
közhely, hogy a települések vezetői panaszkodnak a pénz hiányára. Sajnos
én sem tudok ettől eltekinteni. Pénzünk ugyanis kevesebb volt – és kevesebb lesz az idén is – például a település fenntartására is, így a közterületi
munkákra: takarításra, fűnyírásra, sőt
most már a villanyvezetékekre lógó fák
gallyazása is az önkormányzat feladata.
A kommunális adó szolgál e munkák
fedezetéül. Eddig a kommunális adót
teljes egészében a szemétszállítási díj
kifizetésére fordítottuk, és csak az állami költségvetésből címzetten kapott támogatásból végeztük a közterület fenntartást. 2009-ben azonban mintegy
60%-kal csökkent ez a támogatás, ezért
szét kellett választanunk a kommunális
adót a szemétszállítási díjtól.
A médiából minket elárasztó hírek,
az országban tapasztalható nehézségek
ellenére azonban a településünknek
igazán nincsen oka panaszra. Hála a
szigorú gazdálkodásnak és némi szerencsének(?) is, több régen áhított beruházás elkészült és készül el.
Szinte a karácsony előtti utolsó napokban készült el a település főútvonala. Ez igazi karácsonyi ajándék volt.
A Közútkezelő Kht. pályázaton nyert
pénzből régi ígéretét váratlanul beváltva jó úttal ajándékozott meg minket.
Persze az örömünket beárnyékolta
néhány körülmény. Elégedetlenséget
váltott ki az árkok kimélyítése, pedig ez
kötelező szükségszerűség. Elszoktunk
attól, hogy valódi árkok szegélyezik az
utat, pedig valamikori „fénykorukban”
ugyanilyen mélyek voltak ezek az árkok. Bizonyíték erre a templom melletti eredeti áteresz. Tanulság azonban,
hogy folyamatosan karban kell tartani
és tartatni az árkokat. Erre a helyi rendeleteink köteleznek minket – a lakosságot és az önkormányzatot egyaránt.
Hosszú idő után végre megszépülhetett a Művelődési Ház, kulturált környezetben lehet megtartani a rendezvényeket, összejöveteleket. A naivitás
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azonban konfliktushelyzetet teremtett,
és az örömbe jócskán vegyült üröm és
személyeskedés is. Be kellett sajnos látni, hogy a 6 millió Ft-ért megszépített
termet falburkolattal kell megvédeni a
gyors lepusztulástól.
A felújításokat, beruházásokat ennek
ellenére tovább folytatjuk. Büszkén
jelenthetjük ki, hogy szinte minden
pályázatot megnyertünk, amin indultunk. Ennek eredményeképpen már
288 millió Ft pályázati támogatásnál
járunk. Az óvoda beruházásról már
többször beszámoltunk, izgalommal
várjuk a második pályázati forduló
eredményét, hiszen ezen dől el majd
véglegesen, hogy lesz-e új óvodánk
2010 őszére.
Az viszont már biztos, hogy ez év
őszére teljes egészében megújul a Rákóczi Ferenc utca. Új burkolatot kap a
csatornázás során tönkre tett és többször beszakadt út, illetve a régen várt
járda is megépül a páros oldalon. Erre
41 millió Ft-ot nyertünk pályázaton,
amihez még 17 millió Ft-ot teszünk
hozzá a költségvetésünkből. Ez a beruházás sem ígérkezik könnyűnek, hiszen
annak ellenére, hogy a település nagy
többsége örül a hírnek, biztosan lesznek
olyanok, akiknek a személyes kívánságait nem lehet teljesíteni, és biztosan
lesz olyan is, aki úgy fogja érezni, hogy
a személyes érdekeit valamiben sérti
az új járda építése. Mindenkivel, akit a
járdaépítés érint, előzetesen egyenként
egyeztetni fogunk, hogy amennyire lehet, elkerüljük a konfliktust. Ettől függetlenül biztosan sok kellemetlenséget
kell majd elviselni az építkezés ideje
alatt: akadályoztatást az udvarra való
ki-és behajtásban, a jól ápolt fű is biztosan károsodni fog, zaj is lesz. Ennek
ellenére kérek mindenkit az együttműködésre és megértésre.
Azt is tudjuk, hogy a magyar ember
praktikusan gondolkodik és teljes természetességgel mindenki megpróbál
– ha már a gépek és az emberek úgyis
itt vannak – a saját költségére ugyan,
de megcsináltatni ezt-azt. Sajnos ez
nem használ a beruházás egészének.
Ugyanis az építőanyag és a munkaórák előre jól ki vannak kalkulálva, sőt

a kalkulációt a pályázat során többször
ellenőrzik. Amit abból elcsípnek – még
ha ki is fizeti valaki – hiányozni fog
az útból és a járdából, vagyis csak az
eredetileg elvégzendő feladat rovására
lehet „kispórolni” anyagot és munkaidőt. Egy projekt keretében ugyanis
több anyagot nem lehet ideszállítatni
és elszámolni.
Az orvosi rendelők felújítását is régen
görgeti maga előtt az önkormányzat.
Most már nem lehet tovább halogatni.
17 millió Ft-ot kell költenünk a legszükségesebb feladatok elvégzésére.
Ennek eredményeképpen korszerűsödik a fűtés, kicseréljük a nyílászárókat,
a padozatot, külön helyiséget alakítunk
ki az asszisztenciának, megszépülnek a
mellékhelyiségek. Az átépítéssel együtt
járó kellemetlenségeket nem tudjuk
kivédeni, hiszen a rendelőnek folyamatosan működnie kell. Jól kell megszerveznünk a munkát , hogy a lehető
legkevésbé zavarja a felújítás az orvosok, az asszisztensek és a védőnő munkáját, illetve a várakozó betegeket.
Bízunk abban, hogy a következő
nagy esőzéseknél a hivatalban nem
kell fóliákkal letakarni az íróasztalokat
a mennyezet beázása miatt. Napokon
belül megkezdődik a Községháza tetőszerkezetének cseréje, amihez a pénzt
szintén pályázaton nyertük tavaly. Ezután már „csak” a vizesedő falakat, a
beázott mennyezetet és a balesetveszélyes padozatot kell felújítanunk. Remélhetőleg lesz erre is megfelelő pályázat
a közeljövőben, mert saját erőből nem
tudjuk finanszírozni a költségeket.
Nagy reményeket fűztünk a kormány
által meghirdetett „Út a munkához”
programhoz, melynek keretében közmunkára lehet alkalmazni segélyből
élő munkanélküli embereket.
Az alkalmazásnak azonban olyan
szigorú feltételei vannak, hogy Száron
pillanatnyilag senkit nem tudunk felvenni, pedig elterveztük a parkosítást
és a virágosítást, amit e közmunka
program keretében civil szervezetek
közreműködésével valósítottunk volna
meg. Lehetőségeinkhez képest azért
fogunk virágokat ültetni, annak ellenére, hogy sokak véleménye szerint a
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virágos ágyásokat nem fogjuk tudni
megóvni a rongálástól. Polgármesterként is és magánemberként is felvállalom a konfliktusokat továbbra is
annak érdekében, hogy a köz érdekét
és vagyonát óvjuk. Közhivatal vállalása sajnos együtt jár ilyen konfliktusok
vállalásával. Régi álmunk, hogy szeretnénk benevezni a Virágos Magyarországért mozgalomba. Ehhez az kellene,
hogy az utcáinkon, közterületeinken,
ablakainkban sok virág legyen. Május
15. a benevezési határidő. Ha Önök
is úgy gondolják, hogy érdemes lenne
részt venni ebben az akcióban, virágosítsák környezetüket, ha megteszik, el
tudjuk dönteni, hogy benevezünk-e a
versenybe.
A Száron építkezni vágyók számára
fontos lehet, hogy értékbecslővel felértékeltettük az Ér utca és a Bem József utca között nyíló új utcában fekvő
építési telkeket. Tíz telek értékesítését
még áprilisban megkezdjük, hiszen a
bevételre a pályázatokhoz szükséges
önerő biztosításához szükségünk van.
A telkek értékesítését nyilvános pályázat útján fogjuk lebonyolítani. A pályázat hirdetményeken és a honlapon lesz
megtekinthető.

Nagyon jó hír Szár számára, hogy a
MÁV elővárosi vasútvonal korszerűsítési pályázat keretében szándékozik
felújítani az 1. sz. vasútvonal állomásait. Ennek keretében kerülhet sor
településünk minősíthetetlen állomásának átépítésére. Megépülhet egy 52
személyautó befogadására alkalmas új
parkoló, a meglévő parkolók felújítására is sor kerül, és esőbeállók készülnek
a felújított peronon. Új lépcsőket is kap
az állomás. A Kisbíró is foglalkozott a
vasútállomással a legutóbbi számában.
Sajnos az ormótlan lepusztult bádogépület elbontásával esztétikailag ugyan
nagyon előre lépnénk, de rossz idő
esetére semmi fedett hely nem lenne a
várakozók számára. Figyelembe véve,
hogy az autóbusz-megállóinkat is sok
vád éri amiatt, hogy oldalról csak félig
vannak fedve, a vasúti megálló teljes
hiánya biztosan közfelháborodást keltene. Az önkormányzatnak pedig arra
nincsen pénze, hogy új épületet építsen. Az állomáson azonban nemcsak
az épület állapota hagy kívánnivalót
maga után, hanem a környezete is. Bár
a MÁV feladata a megálló tisztántartása, csúszásmentesítése, lehetőségeinkhez képest mi is közreműködünk. Sőt

A „szokásos” mennyiség…
Képviselő-testületünk ismét szemetet szedett a Felcsút felé
vezető bekötőúton. Bőven akadt dolgunk. Az árok mindkét
oldalon megtelt ősz óta. A hulladék között most is vezető
helyen álltak az üdítős flakonok, sörös dobozok, italos üvegek. Mire az út végére értünk – mint általában – 10 zsákot
megtöltöttünk velük. Bizony nem csökkent a főként autókból
kihajított szemét mennyisége! Pedig mindig reménykedünk,
hogy a tiszta útszélre nincs szíve az embereknek a szemetet
kidobni. Hazáig biztos elférne az autóban...
msk

Kisbíró

tavasszal a Tánccsoport tagjai is szerveztek szemétgyűjtést, amit az egész
falu nevében köszönök meg. Két hét
sem kellett azonban és ismét tele volt
szeméttel a környék. A leszakított szemétgyűjtő edényt rendszeresen javítani kell. Megpróbálkozunk egy nagyobb
szemétgyűjtő kihelyezésével, talán az
segíteni fog.
Szár sok feladat előtt áll 2009-ben,
és e feladatok végrehajtása csak türelemmel és együttműködéssel valósítható meg. Most igazán szükség lesz a
hangulatjavító rendezvényekre, összejövetelekre. Ebben Szár mindig is jeleskedett, hála a civil szervezeteknek és a
civil összefogásnak. Reméljük, hogy az
idén is sok ilyen lesz részünk.
Biztosan vannak olyan ügyek, amik
bosszantóak. Azonban úgy gondolom,
hogy a mai zaklatott világunkban koncentráljunk arra, ami szép és jó. Nálunk
Száron sok ilyen van. A gondokat sem
szeretnénk a szőnyeg alá söpörni, ezért
kérem, hogy problémáikkal továbbra is
keressenek meg a hivatalban.
Szép tavaszt kívánok mindenkinek!
Garán Éva

Építési telkek
értékesítése Száron
Szár község Önkormányzata a Bem József utca és a Petőfi Sándor utca között kialakítandó utcában pályázati úton
az alábbi helyrajzi számú építési telkek értékesítését kezdi
meg:

Hrsz

Teleknagyság
m2

Ft/m2

601/2
601/3
601/4
601/8
601/9
601/10
601/11
601/12
601/13
601/14

1 029
1 021
1 199
1 100
950
950
1 644
945
963
988

4
4
4
4
4
4
3
4
4
4

000
300
000
100
200
100
800
100
100
300

További információ a Körjegyzőségen vagy a következő
honlapon találhatók: www.saar-ujb.hu
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Újra szoknyában
Szeretek nő lenni. Még akkor is, ha
ez a század sem örül a nőknek, legalábbis nem mutatja ki. Igaz, vannak
jogaim, fizethetek én is adót, utazhatok
bérlettel, sőt tizennyolc éves koromtól
szavazhatok mind az országgyűlési,
mind a helyhatósági választásokon.
Nem úgy, mint 1907-ben született
nagyanyám, aki csak huszonnégy éves
korától szavazhatott, és csak akkor, ha
hat évig egy helyben lakott, és írt, olvasott bármely hazai nyelven. Nagyanyám élhetett a szavazati jogával,
hiszen írt, olvasott szerbül és magyarul, lévén Törökkanizsán született, és
állítólag olyan szépen hegedült, hogy
abba bele lehetett szeretni. Nagyapámat mindenesetre elbűvölte a hosszú
szoknyás, barna hajú lány hegedűvel –
feleségül is vette. Annak ellenére, hogy
nagyanyám amolyan megesett lány
volt, tizenhat évesen világra hozta első
fiúgyermekét. Nem baj – legyintett
nagyapám, aki bár cipésznek tanult,
értette a muzsikát. Aki így tud hegedülni, annak minden megbocsáttatik.
Nagyanyám több mint hálás volt, a
frigyből még hat egészséges gyermek
született. Boldogságukat nem érintette a numerus clausus törvény azon
paragrafusa sem, amely korlátozta a
felvehető nők létszámát a felsőoktatási intézményekben. Nagyanyám nem
gondolt egyetemre, és valószínűleg
azon sem rágódott sokat, hogy a döntéshozó intézményekben tekinthetjük-e
külön érdekcsoportnak a nőket. Pedig
nyilván nap mint nap tapasztalta, hogy
más az érdeke, mint az urának, hiszen
mindkettőjüknek más volt a feladata.
Ő „csak” családösszetartó volt, mosott,
főzött, takarított, konyhakertet művelt,
s esténként, ha maradt ideje és kedve
– hegedült.
Mindezt azért mondom el, mert egy
legutóbbi felmérés szerint a magyar
nők végzik a legtöbb házimunkát európai társaikhoz viszonyítva. Ráadásul
ezt magától értetődőnek tartják, derült
ki a Népességtudományi Kutatóintézet
munkatársainak kutatásából. A kutatók Magyarországot, Oroszországot,
Franciaországot, illetve Németországot elemezve vizsgálták a házimunkára fordított időt, és az ezzel kapcsolatos
előítéleteket. Kiderült: a magyar nők
az otthoni feladatokból 3,3-szor na-
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gyobb részt vállalnak, mint a társuk.
(A magyarokat az orosz nők követik,
majd a franciák. A legkevésbé háziasak a németek.)
A múlt század közepéig a polgári társadalmak szigorúan elhatárolt mozgástereket hoztak létre. A közszféra, a
tulajdon és a politika szinte kizárólagos
birodalma a férfiaké, a magánszféra a
nőké. A nemzetközi polgári nőmozgalmak Európában a XIX. század
utolsó két évtizedében nagyjából egy
időben jöttek létre, sőt sok ideológiai
és politikai hasonlóságot is mutattak.
Ezek a mozgalmak politikai, oktatási,
szakmai jogok megszerzéséért folytattak harcot.
Bizonyos tekintetben sikeres volt a
harc, hiszen ma már nekem, mint nőnemű unokának mindent lehet. Házat
takarítani Húsvét előtt, vagyis porszívózni, ablakot tisztítani, felmosni, sütit
sütni, mosni, keményíteni abroszt és
függönyt, mert az úgy szép, majd teregetni, a tiszta ruhát leszedni, és kivasalni, szekrénybe pakolni, és eljárni
dolgozni. Ez jut eszembe, amikor váratlanul betoppanok egy barátnőmhöz, hogy a férfi-női munkamegosztásról kérdezzem.
– Tudod, mi az igazság? – fakad ki a
nagytakarítás közepette. – A férfiak azt
csinálják, amihez kedvük van, mi, nők
meg azt is, amihez nincs.
Majd kicsit higgadtabban kifejti, hogy
náluk mindketten pénzt is keresnek, és
otthon is dolgoznak.
– Nagyon nem szeretem azt a kifejezést, hogy a férfi „segít” a házimunkában, hiszen együtt termeljük a
mosatlant, az asztalon a maradékot,
a szennyes ruhát, vagyis úgy igazságos, hogy az „eltüntetésében” is együtt
vesszük ki a részünket. Együtt. Ez az
a szó, amiért egy másik barátnőm,
Éva, egy nagyáruház hajdani pénztárosa egy kis faluba költözött, fricskát
mutatva a női egyenjogúságnak. Itt az
asszonyok és férfiak a hagyományos
paraszti életet élik, mint régen Száron
is. Visnyeszéplakon a nők kertet művelnek, sajtot készítenek, szőnek, ruhát
varrnak, vagy búzát őrölnek, kenyeret
sütnek, délben ebédet főznek. A férfiak vályogot vetnek, az állatokkal, és
a nagyobb kerttel foglalkoznak, vagy
méhészkednek, lovat patkolnak, bőrös

munkákat végeznek, fát vágnak. Reggel együtt esznek, s utána amolyan
ráérősen, mint a nagyapám anno, ballagnak a dolgaik után. Ebédre hazajönnek, sőt, egy órát delelnek is. Igaz,
nem keresnek sok pénzt, hanem csak
az éppen szükségeset. Visnyeszéplak
lakóinak nagy része azt gondolja, hogy
a fogyasztói társadalom nem tart örökké. Ebben a katolikusok lakta faluban
vállalt egyszerűségben élnek az emberek, a nők és kislányok szoknyában
járnak, hajukat hosszúra növesztik,
varkocsba, vagy kontyba tűzve viselik.
Az asszonyok haját kiengedve csak a
férjük láthatja.
– Míg ide nem költöztünk, csak farmerben jártam. De itt mindenki szoknyát
visel, mára én is megszerettem. Más a
tartása a nőnek szoknyában – mondja
Éva és kihúzza magát. Táncházba készülünk. Derekára egy hosszú, kockás
simul.
Immár távol Visnyeszéplaktól eszembe
jut anyám, aki már másutt is dolgozott. Este mindig kimerült volt, tévét
csak apám nézett. Bár azt is tudom,
hogy sok nőtársam szereti a munkáját,
és „megőrülne” csak otthon. Ez derült
ki abból a beszélgetésből is, amit az
egyik szári fodrászüzletben folytattunk.
A fiatalabb vendégek bizonygatták,
ők szeretnek „kint” is dolgozni. Igaz,
nem mindig könnyű reggel fél hatkor
elindulni, és este fél hétre hazaérni, de
megbecsülik őket, ami jó érzés. Meg
hát nem is tudna a család egy keresetből megélni. Nem vitatkozom. Amikor
hazaérek, megkeresem a nagyanyámtól régen kapott szoknyát. Ha a dereka
nem is, a hossza még illeszkedni fog.
Konkoly Edit

Internet a Petőfi Sándor
Művelődési Ház
könyvtárában!
Március 30-ától mindenki számára
nyitva áll a lehetőség a könyvtárban
való internethasználatra. Ily módon a
nyitva tartás az alábbiak szerint alakul:
hétfő: 13–20 óráig
szerda: 13–20 óráig
csütörtök: 13–19.30 óráig.
Szeretettel várok minden érdeklődőt!
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Virágos iskoláért
Az újjáalakult szülői munkaközösség tavaly elhatározta, hogy rendberakja az iskola udvarát. Pótolja a hiányzó vakolatot,
növényeket ültet a gumikeretekbe, vízelvezető árkot készít, lefesti a korlátokat, és
padokat ácsol. Erőseket, amelyek évekig
bírni fogják a gyerekeket, és játékaikat.
A szülők még virágos iskoláról is álmodnak. Hogy mindez ne csak terv
maradjon, locsolóbált rendeztek Húsvét
vasárnapján a kultúrházban, melynek
bevételét a fenti munkálatok költségére
szánják.
A rendezvényen a 4. számú tánccsoport lépett fel, megalapozva ezzel a
hangulatot, amelyhez a zenét a Gaudi

Buam szolgáltatta. Az este
olyan jól sikerült, hogy az
utolsó vendég hajnali ötkor távozott az épületből.
Az iskolaszépítéshez a
munkaerő ingyen lesz,
amolyan társadalmi munkában, legalábbis ebben
bízik vezetőjük, Juhász
Csaba, az újbarki Dominik
és Klaudia apukája. Juhász Csaba várja azokat a jelentkezőket, akik szívesen ültetnének, ásnának, ácsolnának, lakatos és kőműves
munkákat végeznének. Kellene egy
fuvaros is...

Szépítenék tehát az iskolát, amely egy
közösség alapja lehet, ha jól csinálják.
A munkálatok május 16-án lesznek, ha
esik az eső, 23-án.
KE

Szári ÁMK – önkormányzati döntések
Szár Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. március 26-i
ülésén a Szári Általános Művelődési
Központ magasabb vezetői beosztás
ellátásáról a következők szerint döntött: A közoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására
– nyilvános pályázat kiírása nélkül –
megbízást ad. A közoktatási intézmény
vezetésére Fekete Imréné igazgatóhe-

lyettes személyét jelöli ki. A vezetői
megbízás egy évre, az eredményes
magasabb vezetői pályázati kiírás elbírálásáig szól.
Döntés született a Romhányi György
Általános Iskola oktatási irányelvének
kidolgozása tárgyában is. Eszerint továbbra is megmarad a kétnyelvű és bővített formában történő oktatás, illetve
szakértő bevonásával a pedagógiai-mű-

velődési program elkészítését rendeli el.
Ennek lényege a helyi tanterv tantárgyi
és óratervi keretének átdolgozása kommunikációs óra bevezetésével, kompetenciaalapú képességfejlesztő célokat
megvalósító tantárgyak tömbösítésével
a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról szóló
32/1997. (XI.5.) MKM rendeletben foglaltak figyelembevételével.		
NJ

Megújult a sportöltöző Újbarkon
Tavaly ősszel elvállaltuk a focipálya melletti épület karbantartási munkálatait.
Az öltözőket kifestettük, az ajtókat, rácsokat, korlátokat lemázoltuk,
új csatornákat tettünk fel, a tető bádogozását kijavítottuk. További
pályaszépítő műveleteket tervezünk, pl. labdafogó-háló építését.
A szükséges anyagokra az önkormányzat biztosította a fedezetet.
A munkát magunk szerveztük, és támogatóink segítségével végeztük el. Köszönjük azoknak, akik minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül segítettek: Müller János, Csíkos Lajos, Vona Sándor, Schwanner Sándor, Juhász Zoltán, Juhász József, Vázsonyi

Zsolt (bicskei vállalkozó), Jung József, Schuppa Sebestyén és
felesége, Pats János, Horváth Gyula.
Június 6-án sportegyesületünk Németh Gyula „Gumi” Sportnapot szervez, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. Labdarúgó mérkőzések, játékok, tábortűz, élőzene, bográcsozás lesz
a napi programban. Résztvevő csapatok: Ferencváros öregfiúk,
Szár öregfiúk, Újbarok öregfiúk, Újbarok. Bővebb program a
következő számban.
Horváth Attila
Újbarok Sportegyesület elnöke

Körkérdés: Hogyan történik Önöknél a családi munkamegosztás?
Nitti
Attiláné
Nálunk minden otthoni
munkát ketten végzünk,
mert mindketten eljárunk dolgozni. Így
a férjem is tisztít ablakot, én
segítek neki autót szerelni.
Füvet ő szokott nyírni, főzni
általában én szoktam. Amikor gyerek voltam, anyu már
hat hónapos koromtól dolgozott, apukám is állandóan
túlórázott, alig láttam őket.

Grósz
Rudolf
A kertet én
művelem, az
állatokat közösen etetjük. A főzés
és mosogatás a feleségem
dolga, mert néha tréfásan
megjegyzi, nem csinálom
jól. A takarítást én végzem,
szívesen teszem. A nyugdíj
mellett még dolgozom, esztergályos vagyok. Szeretek
dolgozni, szerintem a munka
miatt vagyok jól.

Takszné
Simon Éva
(óvónő)
Úgy
gondolom, korunkban
már élesen
nem különül el a női és a
férfi munka. Természetesen
azért nálunk is akad olyan
tevékenység, ami többnyire
az én feladatom, vagy a férjemé, de amiben lehet segítünk egymásnak.

Pats
Krisztina
(tanárnő)
Bizonyára vannak
olyan családok, ahol
van még hagyományos
munkamegosztás. Mi közösen oldjuk tennivalóinkat a
házban és a ház körül egyaránt. Mivel mind a ketten
dolgozunk, alapvetően szükséges, hogy segítsünk egymásnak.
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Akik a legelejétől fogva a csoport tagjai mára már csak
hárman vannak sajnos: Kőszegi Patrícia, Kőszegi Virginia és Tamás Szabina. A többiek egyéb elfoglaltság miatt, vagy éppen mert már nem volt kedvük, maradtak ki
a majorettes életből. A csoport 2007. novemberben sok
új taggal bővült. Így mondhatni majdnem teljesen kicserélődtek a tagok. Jelenleg 22 fővel működik a csapat. Köztük
vannak 5–6 évesek is, de 17–18
éves lányok is. Az új tagok villámgyorsan belejöttek a majorettbe,
így tavaly már Száron szerepelhettek, illetve egy-két más fellépést is be mertek vállalni. Tavaly
jártak Felcsúton, Tarjánban, Lábatlanon és persze ősszel a nagy
régiós évvégi majorette gálán,
ahol a Komárom-Esztergom
megyei Majorette Tánctwirling,
Sporttiwrling és Chearleader
Szövetség új tagjaiként mutatkozhattak be a többi szereplő és
nézők előtt. Természetesen meg
kell említeni a minden évben
megszervezésre kerülő majorette
tábort is. Tavaly szokásukhoz
hűen újra ellátogattak Zánkára.
Zánka ad otthont már 6. éve a
6 napos tábornak. Ennek az új
pörgetések és tánclépések tanulása mellett inkább csapat
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összekovácsoló szerepe van. A
gyerekek mindig nagyon élvezik
az egész tábor hangulatát. Idén
is tervezik a nyaralást, de hogy a
szokásos ifjúsági táborba látogatnak el, vagy más helyszínt választanak az még kérdéses. Idén március 15.-én szerepeltek itt Száron a
nemzeti ünnep alkalmával. Mostanában pedig gőzerővel készülnek
a versenyre, ahol egy pár lánykát
kivéve, a többiek először fognak
versenyezni. A mezőny újra nagyon erős, de remélik, hogy a szári
Csillagok eddigi sikereihez ezúttal
is hűek maradnak. Idén egy szóló
versenyző fog indulni, Bernhardt
Gabriella, aki szintén keményen
készül egyedi produkciójával. Az
áprilisi felcsúti szerepléssel elindul
a fellépések sorozata. Májusban
minden hétvégére meghívták valahová a lányokat. Az egész éves
munkájukért remélik, újra learatják a babérokat. Felvétel mindig van a csoportba, várnak
minden olyan lányt, aki kedvet érez a varázslatos bot pörgetéshez, illetve a majoretthez. Felvétel: Száron minden
szerdán 18–20 óráig személyesen a Művelődési Házban.
Kivételt képez július, augusztus mert akkor szünetet tart a
csoport.
Schatzné Szentner Anita, csoportvezető
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Szári Családi Majális programja
Az idei évben a majálist a családi-baráti közösség szellemében szeretnénk megtartani.
A rendezvények a Művelődési Ház udvarán zajlanak majd (Rossz idő esetén bent
a Házban).
6 órától: zenés ébresztő a Gaudi Buam zenekar részvételével
9 órától: főzőverseny (Bármilyen étel nevezhető, de kérünk mindenkit, igyekezzenek a hagyományőrző ételek elkészítésére törekedni).
10.00: kötélhúzás
10.30: lángosevő verseny (később lángos vásárolható!)
11.00: csokievő verseny
11.30: zsákban futás
Délután tovább folytatódnak az ügyességi játékok!
Körülbelül 11 órakor: Zenés májfaállítás.
A fa tetejére kötött üveg bor azé a versenyzőé lesz, aki fel tud mászni és le tudja
azt hozni!
12.00 a versenyen elkészült ételek kóstolása és zsűrizése.
a zsűri tagjai: Hoffmanné Etka és Emma a konyháról
13 órától: kultúrműsorok
Fellépnek: Szári Néptánccsoport
Szári Csillag Mazsorett Csoport
A Művelődési Házban működő Jazz-balett csoport
Ezüst Évek Nyugdíjas Klub énekkara
Szári Drámaklub
Kiszenekar
Egész napos program: filmvetítések, nomád élet állatokkal, középkori lovagi sátor és
lovagi programok, lovagoltatás, kézműves játszóház, helyben sütött kürtős kalács.
A programok 16 óráig tartanak.
E naptól Buczkó János válogatott fotóiból kiállítás tekinthető meg a Nagyteremben.
Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen vesz részt jókedvű, vidám közösségi
programon!

Ö N K O R M Á N Y Z AT I T Á J É K O Z TAT Ó

Közterületen lévő fás szárú növények
kivágásáról és pótlásáról
A 346/2008. (XII.30.) Korm. Rendeletben foglalt új szabályozás következtében
megváltozott a fakivágás kérelmezése és annak engedélyezése. A rendelet hatálya a fákra, cserjékre, a továbbiakban együtt fás szárú növényekre terjed ki.
A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint
illetékes jegyző engedélyezi. Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kivágás indokát;
b) az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatát;
c) az érintett közterület nevét, helyrajzi számát, az érintett fás szárú növény
ingatlanon belüli elhelyezkedésének pontos megjelölését;
d) a fás szárú növény darabszámát, faját, fa esetében annak 1 m magasságban
mért törzsátmérőjét;
e) a kivágás kivitelezésének részletes leírását;
f) a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, a faj, fajta, darabszám és hely feltüntetésével.
A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó
köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő
cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást.
A település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történt kivágása esetén a kivágás tényét 3 napon belül kötelező
bejelenti a kivágás helye szerint illetékes jegyzőnek. A jegyző a fás szárú növén�nyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására felszólítja, ha a fás
szárú növény az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként
nem hárítható el.

Kisbíró

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden
édesanyát és nagymamát
anyák napi ünnepségünkre
2009. május 3-án
16 órakor az újbarki kultúrházba!
Újbarok Község Önkormányzata

Vil l ám k érd és
Használhatóak-e a kiépített új
telefonvonalak?
A kiépített vonalakat a T-Home üzemelteti. Jelenleg internet és telefonszolgáltatást lehet igényelni, de később
lehet, hogy kábel tv is elérhető lesz
azoknak, akik beköttetik. Ez utóbbi
jelenleg csak műholdon keresztül („tányérral”) kérhető. A T-Home honlapján (www.t-home.hu) megtekinthető,
hogy milyen feltételekkel, akciókkal
állnak a lakosság rendelkezésére. További felvilágosítást a 30/406-1450-es
telefonszámon kérhetnek.

MEGHÍVÓ!
BATYUS BÁL
Időpont: 2009. május 09. 20.00-tól
Helyszín: Művelődási Ház
További információk: Balogh József
(20/9520-528)

PROGRAMAJÁNLÓ
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
május 31-én, Pünkösd vasárnapján
Újbarokra!
14–19 óra: Gyermeknapi programok
Délután: Kitelepítési emlékmű felavatása
Tájházavató ünnepség (Fő út 8.)
Este: Bál (Lustige Buam, Neudörfl)
Újbarok Község Önkormányzata
és Kisebbségi Önkormányzata

Tájékoztató – gázszolgáltatás
A gázpiaci liberalizáció a gázkereskedő szabad megválasztását és a gázszolgáltatások diszkriminációmentes
igénybevételét jelenti. A lakossági
gázpiacon első, szabadon választható szolgáltatója, értékesítők segítségével biztosítja a gyors, kényelmes
gázszolgáltató váltást, szerződéskötést. Száron és a környező településeken áprilistól, a gázszolgáltató
hivatalos „Tanúsítvány”-nyal rendelkező kollégái keresik fel a lakossági fogyasztókat.
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Boldog születésnapot!
Balázs Sándorné
Buczkó Istvánné
Bürger Antalné
Bürger Józsfné
Dudás Lászlóné
Freész Jánosné
Gidófalvy Zoltán
Glász Antalné
Grátzer Józsefné
Harmath Rudolfné
Hasenfratz Jánosné
Hollósy József
Hostyánszki Lászlóné
Ipach József
Képíró Imréné
Kiss Mihályné
Knausz Dezsőné
Kupcsok Andrásné
Lacza Lénárdné
Magyar Istvánné
Martalóczi Ferencné
Müller Mihályné
Nagy Béla
Nagy Andrásné
Schwanner Ferencné
Szabó Antal
Talics Lajosné
Teész Ferencné
Tóth Imre
Varga Jenőné
Vastag Gáborné
Vázsonyi Ferencné
Wéber Józsefné
Kiadja:
Szár és Újbarok önkormányzata
Felelős kiadó: Szabó Gábor
Szerkeszti:
Konkoly Edit, May Katalin, Metzgerné
Speier Katalin, Nagy János,
Schweininger Péter
Cím: Polgármesteri Hivatal
2066 Szár,
Rákóczi út 68.
Telefon: 22/591-031
Készül: 750 példányban
Terjeszti: az önkormányzat
Olvasható a www.saar-ujb.hu címen is.
ISSN 1789-8242
Lapzárta: minden hónap 15-én,
megjelenés minden hónap 25. körül.
Kérjük a Kisbíróba szánt cikkeket floppyn
(esetleg olvasható kézírással) a szerkesztőknek vagy a
polgármesteri hivatalban adják le.
A szerkesztók fenntartják a rövidítés jogát.
A lapban leírt vélemények nem feltétlenül tükrözik a
szerkesztők álláspontját.
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Hogy tetszik lenni?

Hostyánszki Lászlóné, Horváth Irén
néni 1937. április 12-én született Budapesten. Alcsúton nevelkedett 3 testvérével. Nővérei már nem élnek, öccse
7 évvel fiatalabb nála. Édesapja kőműves mester volt, Budapesten dolgozott.
Édesanyja a gyerekekkel és a háztájival
foglalatoskodott. Az alcsúti iskola elvégzése után nem tipikus női szakmát tanult. Vasesztergályosnak képezték ki.
– A Rákosi-rendszerben nem válogathattunk. Ide vettek fel, fekete egyenruhát kaptunk, ezt kellett csinálni. –
meséli Irén néni. Mikor végzett, egy
gépállomáson kellett volna dolgoznia,
de a szülei ezt nem engedték. Alcsúton
ismerkedett meg férjével, aki kereskedőnek tanult, és a falu boltjában
dolgozott. Sógora szövőmester volt a
Goldberger gyárban, ő vitte mindkettőjüket oda. Ez sem volt könnyű munka. 3 műszakban jártak, és mindenkinek 6 szövőgépet kellett felügyelnie.
Ekkor már Felcsúton laktak. Rövidesen
otthagyták a gyárat és kertészkedésbe
kezdtek a földjükön. Zöldséget és virágot termesztettek, volt, hogy 11 fóliát gondoztak a kertben. Mozgalmas
életük, de nagyon szép munkájuk lett.
Nőnapra már ezer cserepes tulipán és
jácint várt eladásra. Húsvétkor a saláta volt a legkelendőbb. Aztán a többi
zöldség és mindenféle virág. Budapestre, a Fehérvári úti piacra jártak szinte
naponta. Az áru termelése mellett az
összekészítése is nagy feladat volt. Mindent szépen, darabonként megmostak,
ládákba helyeztek. Az időjárás mindig
befolyásolta a munka eredményét. Ha
hűvös volt, naponta ki- és betakarták
az ágyásokat. Közben egy lányuk és
egy fiúk született. Fiúk autószerelőnek
tanult, de nem a szakmájában dolgozott, nem szerette. Lányuk Bicskén a
postaforgalmit végezte el, most is a
bicskei postán dolgozik. A sok munkából a gyerekeknek is ki kellett venni a
részüket. – Bizony volt, hogy el akartak
menni a barátaikhoz, de csak a feladataik elvégzése után engedtük el őket.
– mondja Irénke néni. – Ma már nem
lehetne megélni ebből. A fóliákat akkor
nem volt olyan drága fűteni, olcsó volt
az olaj. Ma már a vizet sem lehetne
megfizetni a locsoláshoz. Ezért aztán
kevesen is kertészkednek. A kertészkedés mellett állatokat tartottak. Teheneik
és disznóik voltak. Eljárni mindez mel-

lett nem lehetett, de a helyi bálokon,
mulatságokon azért részt vettek. 43
évig éltek Felcsúton. Aztán egy délután
férje lepihent, és többé nem ébredt fel.
Ez volt élete legszomorúbb eseménye.
Fiatalon, 62 évesen hagyta itt párja a
földi világot. Utána egy évig még vitték
a kertészetet, aztán abbahagyták. Eladták a házat a földdel, és lányáékkal
Tatabányára költöztek egy második
emeleti lakásba. Szép parkos lakótelep
volt, a nyugdíjasokkal sokat beszélgetett, de hiányzott mindnyájuknak a
kert, a saját udvar. Veje, aki a Báder
fogadóban dolgozott, megtudta, hogy
Újbarkon építési telket lehet venni. Eljött megnézni, és azonnal meg is vette.
Először a lányának gondolta, de aztán
építkezni kezdtek. Most itt lakik együtt
4 generáció. A Húsvéti locsolkodáskor
együtt sorakozott Irénke néni, a lánya,
az unokája és a dédunokája, aki most
első osztályos. Bizony, még faluhelyen
is ritka, hogy ennyi generáció együtt él!
Irénke néninek összesen 4 unokája és
2 dédunokája van. Sokszor vigyáz is a
kicsikre, ezzel sokat segít a családnak.
Nagyon szereti a gyerekeket. Életének
legvidámabb időszaka volt, mikor saját gyermekei picik voltak. Szeret itt
Újbarkon élni, az asszonyokkal beszélgetni, a nyugdíjas klubba eljárni. Örül,
hogy közel lehet ahhoz a helyhez, ahol
felnőtt, ahol élete nagy részét töltötte.
– Itt minden tiszta, a népek nagyon
rendesek, szorgalmasak. Könnyű volt
beilleszkedni a faluba. – mondja.
Jó egészséget, boldog születésnapot
kívánunk Irénke néni!
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