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Tájékoztató az önkormányzati
választásokkal kapcsolatban
A Helyi Választási Iroda
az alábbi közleményt teszi
közzé a 2010. október 3-i
választásokra tekintettel:

Hivatal), illetőleg a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottságok elnökétől.

A helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásának időpontja: 2010. október 3.

Tájékoztatom a Tisztelt
választópolgárokat, hogy
a jogszabályban előírt
2010. szeptember 3-i határidőig az alábbi polgármester-, illetőleg képviselő-jelöltek nyilvántartásba vételéről döntött a Helyi Választási Bizottság:

Szavazni kizárólag személyesen a Szárliget, Iskola u. 3. szám alatt
(Tima Endre Általános
Iskola) található 1., illetőleg 2. számú szavazókörben lehet. A választási értesítő tartalmazza, hogy a választópolgárt mely szavazókörben
vették nyilvántartásba. A
szavazáshoz érvényes lakcímkártya, és a választópolgár azonosítására alkalmas érvényes személyi igazolvány (vagy útlevél, kártya formátumú
jogosítvány) szükséges.
A mozgásukban korlátozott személyek – kizárólag írásban – mozgóurna
igénybevételét kérelmezhetik a szavazást megelőzően a Helyi Választási
Irodában (Polgármesteri

Polgármester-jelöltek:
Kontur Pál
(FIDESZ-KDNP)
Mezei Ferenc (Független)
Képviselő-jelöltek:
Dániel István (Független)
Farkas Barnabásné
(Munkáspárt)
Gulyás József (Független)
Horváth Ádám György
(FIDESZ-KDNP)
Horváth Sándor
(Független)
Káfony Zoltán (MSZP)
Kun Péter (Független)
Monos Veronika Mária
(FIDESZ-KDNP)
Németh István
(Független)

Schmölcz Istvánné
(MSZP)
Sisa János
(FIDESZ-KDNP)
Talabira Jánosné (MSZP)
Vasas István (Független)
Zalaba László
(FIDESZ-KDNP)
Zsombok János
(Független)
A jelölteket az ábécé szerint tüntettük fel.

Dr. Sisa András
Helyi Választási
Iroda vezető
A tartalomból:
• Tájékoztató az önkormányzati
választásokkal kapcsolatban
• Interjú
• Összefogás a sportért
• Jól sikerült kora őszi kirándulás
• Forgalomlassítók kiépítése...
• Katángkóró
• Szülői értekezlet a Hétszínvirág...
• Iskolakezdés
• Hallotta? Ismeri? Tudja?
• Előzetes
• Baráti Kör Egyesület...
• Iskolaotthonos tapasztalatok
• A mi kis könyvtárunk!
• Vacsora a „Barátok asztala”
fogadóban
• Szárligeti sportegyesület
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INTERJÚ
Beszélgetőtársam Kovács Istvánné Györgyi Zsuzsanna (Zsuzsa
néni). Még a régi helyén volt a
könyvtár, amikor Őt megismertem. Kedves idős asszony a kutyájával sétálgatott. Sűrűn beszédbe elegyedtünk. Tudom róla,
hogy érdekes az élete története.
Hát lássuk mit érdemes róla tudni:
Mióta élnek Szárligeten, honnan költöztek ide, korábban hol éltek?
Mielőtt Szárligetre költöztünk, Budapest Svábhegyen laktunk. Soha
nem felejtem el azt a 18 év előtti napot, amikor férjemmel megtaláltuk
Szárligetet.
Ez előtt körülbelül 64 házat láttunk,
különböző helyeken. Nem is a házak
voltak rosszak, de a helyek nem tetszettek. Megálltunk az autóbusz állomásnál és máris három kisfiú jött
segíteni. Nagyon készségesek voltak,
beültek az autónkba, és mint idegenvezetők, bemutatták az egész falut.
Először az erdősorra vittek, és onnan
gyönyörű kilátás fogadott minket. A
Svábhegy Budapest egyik legszebb
részén fekszik, de nem bántuk meg
a cserét, mert így az ország egyik leg

csodálatosabb, és legtisztább levegőjű környékére költöztünk. Városi lakosok lévén, ugyan féltünk egy kicsit
a vidéki élettől (63 és 70 évesen) – különösen én – már azért is, mert előző férjemmel 13 éven át Németországban éltem, kezdetben Drezdában,
majd Berlinben, tehát a nagyvárosi
élethez voltam hozzászokva. A Község lakói, a szeretetre méltó bányász
emberek, és a kedves szomszédjaink
átsegítettek minket a kezdeti nehézségeken. Szárliget szeretettel befogadott
bennünket.
Hol milyen munkakörökben dolgozott,
milyen érdekes emberekkel találkozott
a munkája során?
Érdekes ember a családomban is van
elég. A fiam Afrikában volt nagykövet, rokonom Györgyi Kálmán
volt legfőbb ügyész. Dolgoztam az
UVATERV-nél, voltam idegenvezető,
Tolmács a Találmányi Hivatalban,
A Budappesti Történeti Múzeumban
német nyelvű munkatársat kerestek.
120 jelentkező közül engem választottak. A Budapest 4 évtizede kiállítás az én munkám volt. Amikor Németországban dolgoztam még Kádár

János akkori Miniszterelnök részére
is tolmácsoltam. 56 évesen mentem
nyugdíjba.
Hogy érzik magukat itt Szárligeten?
Pár évvel ezelőtt azon gondolkodtunk, hogy visszaköltözünk Budapestre. 2008 decembere meghozta
az új arculatot a település vezetésében és ez sok örömteli változást hozott mindnyájunk életében. Az utcák
egyre gondozottabbak lettek, a sportpálya is megújult. Sehol se látni szemetet. A kultúra is fokozottabban
helyet kapott. A Szárliget újság egyszerre csak „meghízott”, megszépült.
Végre hasznos információkat, érdekes interjúkat olvashatunk. Ezen kívül helyet kap a humor, a költészet,
de a háziasszonyok örömére recepteket is tartalmaz. Reméljük a vezetőség
marad mindnyájunk megelégedésére,
hogy továbbra is jó légkörben teljenek
napjaink.
Köszönöm az interjút és azt is, hogy az
újságunkról ilyen jó véleménnyel van.
Köszönöm a beszélgetést:
Dániel István

Összefogás a sportért
Amikor ezek a sorok megjelennek,
már a teljesen felújított öltöző áll a
sportolók rendelkezésére, amelyet
durván egy hét alatt kellett használhatóvá tenni. Szinte lehetetlennek tűnt a határidő betartása, olyan
lerobbant állapotban volt, de a polgármester Mezei Ferenc azt mondta,
hogy bebizonyítja, hogy a falu összefogásával egy hét alatt elkészül az öltöző. A pálya hitelesítésekor kiderült az öltöző jelenlegi állapotában
nem alkalmas a bajnokságban való
részvételre! A feszített határidő miatt kora reggeltől késő estig dolgoztak a mesteremberek és a társadalmi
munkások. Ez alatt a rövid idő alatt
elkészült a tetőszerkezet teljes felújítása, a külső és belső nyílászárók
cseréje, a vizesblokk cseréje és felújítása, gipszkarton álmennyezetek felrakása, a belső falak felújítása, valamint festése! Ez rengeteg áldozatvállalással és munkával járt, amit egy
hasznos cél érdekében komoly össze-
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fogással hoztak (hoztunk) létre! Az
épület átvétele augusztus 6-án pénteken történt meg és augusztus 8-án
már mérkőzést kell játszani a fiúknak. A Nemzeti Bajnokságban méretik meg magukat, augusztus 24-én
pedig kezdődik az őszi bajnokság.
A képviselő-testület korábban úgy
határozott, hogy a sportot, ezen belül a labdarúgást is, mindenképpen
támogatni kívánja. Nagyon örültünk annak, hogy amikor a fiatalok ezt megtudták, nagy kedvvel jelentkeztek. A jelenleg igazolt szárligeti játékosok száma meghaladja a 30 főt és a friss igazolás még
mindig lehetséges! A felkészülést azóta hetente két alkalommal
szorgalmasan végzik. Köszönhető
mindez Nádasdi Zsolt edzőnek és
Nagy Gábor tornatanár, edzőnek.
Akik sokat segítettek: Kihári Balázs, Barkóczi Gábor, Ordassy István, Nádasdi Zsolt, Pályka Tibor,
Nagy Gábor tornatanár, Pataki Gá-

bor, Németh István (Pityke), Csányi
Attila, Dániel István, Horváth Sándor, Kóródi Károly, Lieblein Zsolt
(Füst), Nagy Tamás, Papp Tamás,
Nagy István, Kucserák Krisztián, Mészáros Gergő, Pákozdi Martin, Mezei Ferenc polgármester, Ifj.
Mezei Ferenc, Péter Gábor, Cser
Miklós, Koch Ádám, Mérten Tamás, Ganyecz Ádám, Kriszt József,
Talabira János, Talabéra Andrea,
Gengeliczky Dávid, Zolnai Zoltán.
Vasas István anyagi támogatásként
20 000 forinttal járult hozzá. Ha véletlenül kimaradt valaki, csupán
azért lehetett, mert nagyon sok segítséget kaptunk.
Az Önkormányzat a Szárligeti Sport
Egyesület és Szárliget polgárai nevében nagyon köszönünk minden segítséget és támogatást!
Hajrá Fiúk!
Gengeliczky Dávid
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Jól sikerült kora őszi kirándulás

Szeptember 11-én Cegléd, Szolnok, Martfű úti céllal kirándult a
Nyugdíjas Klub közel 50 fővel. Cegléd még kellemetlen esővel fogadott
bennünket, így egy kis piacozás után
továbbindultunk Szolnokra. A városi Damjanich Múzeum megtekintése után indultunk tovább Martfűre. A kirándulás végcélja a helyi

gyógyfürdő volt, ahol az időközben
megjavult időjárás és a fürdő nyújtotta pihenési, fürdési lehetőséget
kihasználva kellemes órákat töltöttünk el. Fürdés után Abonyban vacsora várt bennünket.
Kissé elfáradva, újabb élményekkel
gazdagodva értünk haza.
Nagyné Dákai Ágnes
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Forgalomlassítók
kiépítése útjainkon
Örömmel tapasztaltuk, hogy azokban az utcákban, ahol a forgalom
megnövekedett, „fekvőrendőr” lett az
útra kiépítve.
Az iskola és az óvoda környékén a régit,
ami tönkrement, a gyermekek érdekében mindenképpen pótolni kellett.
Kiépítésre kerültek ezek a forgalomlassítók a József Attila utcában, a Kakas közben, Tölgyfa utcában is.
Az Árpád utca elején ugyan sebességkorlátozó tábla van, de sajnos hatástalannak bizonyul. A közlekedési morál
ettől nem fog megváltozni.
Vannak fékcsikorgások, és vannak,
akik próbálják kikerülni az akadályt.
Ettől függetlenül a lakók örülnek,
mert megszűntek a száguldozások.
Tudom, hogy anyagi helyzetünk korlátozott, de több ilyen lassítóra lenne szükség az útjainkon, és talán újra kellene
gondolni a forgalom szabályozását.
Vannak utcáink, ahol indokolt lenne
az egyirányúsítás. Talabira Jánosné

Katángkóró (Cichorium intybus)
Szinte mindenhol megtalálható vadon termő gyógynövény a katángkóró, melyet már az ókori Egyiptomban is ismertek. Népies nevei: mezei katáng, vadcikória, napranéző,
naprajáró, bodácskóró, egyes helyeken nagyapó füvének hívják.
A napraforgó és a pongyola pitypang
rokona, vagyis a fészkesvirágzatúak
családjába tartozó, úton-útfélen elterjedt évelő növény.
Virágfészkei a szárhajtások felső részén ülnek. Az égszínkék virágok
követik a nap járását, csak akkor
nyílnak ki, ha süt a nap. Egy angol
népmese szerint a katángkóró virágai
azért olyan gyönyörű égszínkék színűek, mert egy hajóra szállt és soha
vissza nem térő, kedves után síró leányka szemei őrződtek meg bennük.
Nemesített változatának gyökerét
pótkávé készítésére termesztik, mely
karó alakú. 10–25 cm hosszú, legfeljebb ujjnyi vastag, kívül világos szürkésbarna, belül fehéres színű, húsos,
később fás állományú, szagtalan, kesernyés ízű.
A fiatalabb növény csak tőleveleket
fejleszt, majd később hajt szárat is.

Szára 1 méter magasra megnő,
kemény, bordázott, elágazó. Tőlevelei 20–30 cm hosszúak, lándzsa alakúak, durván, öblösen
fogasak (hasonlítanak a gyermekláncfűre!) szárlevelei kisebbek, ülők, a felsők lándzsásak,
épek.
Zsenge leveleiből salátát, fiatal
gyökeréből ízletes főzeléket készíthetünk. Virágai is ehetők, rügyeit télire savanyíthatjuk.
Gyökereit, valamint a vékonyabb,
40 cm-nél nem hosszabb szárhajtásait a tőlevelekkel együtt kell
gyűjteni.
Gyógyhatásai: Drogját gyökerei,
levelei és virágzó szárai adják, a
legtöbb hatóanyag gyökereiben található. Máj- és epebetegség, a sárgaság kiváló házi szere. Teájának rendszeres fogyasztása segíti az epekövek
oldását és az epehomok eltávolítását.
Cukorbetegek teakeverékének alapanyaga, keserűanyag-tartalma révén
gyomorerősítő,
emésztésserkentő.
Vasban, rézben és kalciumban gazdag leveleinek forrázatával belsőleg
vérszegénységet, külsőleg borogató-

A fotót Benkő Zoltán készítette.
szerként bőrbetegséget, ekcémát gyógyíthatunk. A népi gyógyászatban vesekő, húgyúti gyulladások kezelésére
használták, valamint étvágytalan, sápadt gyermekeknek adták.

John Gabriella
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Szülői értekezlet a Hétszínvirág
Óvodában – meglepetés vendéggel
Itt van az ősz, itt van újra, s hogy
szép-e? Nos, ezt mindenki eldöntheti saját hatáskörben, de az iskola
és az óvoda biztos, hogy teljes gőzzel indult 2010 szeptemberében is
Szárligeten. Tehetik, hiszen folyamatos fejlesztés, csinosítás és építkezés
után egyre komfortosabb helyre járhatnak a gyermekeink. Többek között erről is szó esett az évkezdő szülői értekezleten, ami Mezei Ferenc
polgármester úr váratlan vendégszereplésével zajlott.
A jelenlévő szülők megtudhatták,
mire számíthatnak ebben a tanévben. Lesznek nevelés nélküli munkanapok (október 25, december 10,
február 4, május 30), a meszelési
szünet pedig 2011. július 18-augusztus 19. között lesz, ezekre a napokra
programozzuk be a szabadságokat,
valamint az áldozatkész nagymamákat és nagypapákat. A 2010. november 17-tel kezdődő hét Egészség-hét
néven vonul be a köztudatba, melynek keretében egészséges életmóddal kapcsolatos programok színesítik az ovisok életét. A lurkók nemrég
megismerhették a bányászélet minden csínját-bínját a tatabányai Bányász-múzeumban, tavasszal pedig
állatkerti vagy vadasparki csatangolás várja őket, de a nagysikerű bábszínház-látogatás sem marad el.
Mindezeken túl pedig továbbra is
szórakozva okosodnak, illetve okosan szórakoznak a gyerekek az oviban, rajzolás, gyurmázás, színezés
közben, vagy akár kisvasutat irányítva, papás-mamást játszva. Mindehhez persze nagyon sok minden kell,
papírok, ceruza, filc, gyurma, kisvasút és babakocsi. Saját tapasztalatom szerint sosem kellett még azt
mondani egy gyereknek sem, hogy
„ma már nem rajzolhatsz többet,
mert elfogyott a papír”. Azzal sem

árulok el nagy titkot, hogy mindez
sok pénzbe kerül. Mivel a sokat emlegetett, mágikus és titokzatos, ám
egyszerű és gyakorlatiasan hasznos
csoportpénz, mint ilyen már nem létezik, nehézzé válhat előteremteni a
gyerekek számára ezeket az eszközöket. A törvény szerint ugyan a csoportpénzt szedhető, ha a szülők egymás között megegyeznek ebben, a
Szárligeti Önkormányzat mégis inkább pótolta ezt az összeget, hogy
az óvoda életében ne legyen fennakadás. Mezei Ferenc polgármester
úr többek között ezt a hírt hozta el
a szülőire, hogy a szülők első kézből
hallják, miért történnek a dolgok.
A legfontosabbat sosem szabad elfelejtenünk: akár innen, akár onnan
érkezik a támogatás az óvoda részére, a gyerekeink körülményeit javítjuk általa. Ha lehetőségünk van a
Hétszínvirág Alapítványt támogatni, tovább bővülhet a kör, a fenti kirándulások és eszköz beszerzések
támogatása mellett egyéb hozzájárulásokra is számíthatunk (Számlaszám: 58300079-13000017).
Nemrég egy budapesti ismerősöm
meglátogatott, s irigykedve nézte a homokozó fölé emelt árnyékolót, a szép fa játékokat az udvaron, s hallgatta, hogy nekem semmilyen tisztálkodó szert vagy papírárut
nem kell bevinnem az oviba. Folytassuk ezt a tendenciát, irigykedjenek a nagyvárosok és kisvárosok
ránk, mutassuk meg az állandó elégedetlenkedőknek, hogy van itt öszszetartás és kacsintsunk össze azok
háta mögött, akik hátráltatni akarják Szárliget fejlődését, s legfőképpen mindig tartsuk szem előtt gyermekeink érdekeit.
Novák Orsolya
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Iskolakezdés
Elrepült a nyári szünet, és szeptember 1-jével, az első tanítási nappal
megkezdtük a 2010/2011-es tanévet,
Tima Endre Általános Iskola néven.
A tanévnyitó ünnepély a harmadik
és első osztályos tanulók műsorával kezdődött, majd Pethes Zoltán
Igazgató Úr és Mezei Ferenc Polgármester Úr mondott beszédet. Az
iskola igazgatója értékelte az elmúlt
évet, bemutatta az intézmény új pedagógusait, ismertette a tanév rendjét, és megnyitotta az új tanévet.
Ez az év 8 osztállyal indult, minden
osztály önállóan működik, nincsen
összevonás. Az első osztályos tanulók nagy örömmel és lelkesedéssel
kezdték meg a tanévet. Ez az osztály is iskolaotthonos rendszerben
működik, a szülők nagy örömére.
A tanító nénik igyekeznek minél
jobban megismerni a gyermekeket
és szülőket egyaránt, s erre lehetőségük nyílik a családlátogatások alkalmával. Az intézmény, az iskola
nevével hímzett nyakkendővel ajándékozta meg az első osztályos gyerekeket – ami már hagyománnyá
vált.
A nyár sok munkával telt az iskolában, festés, mázolás, tornaterem felújítás, a radiátorok cseréje és elkészült a 7. osztályos tanulók tanterme
is. Ezúton szeretnénk megköszönni
az önkormányzat támogatását és a
szülők segítségét.
Mindenkinek szép napokat és jó
munkát kívánok, magam és a kollégáim nevében.

Barnafi Gyöngyi

HIRDESSEN ÖN IS! AZ ÜZLET MOTORJA A HIRDETÉS
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Hirdetés alapmérete
1/10 oldal: 2000 Ft+ÁFA

Tizenkét hónapra előre fizetve: 18000Ft+ÁFA

Hat hónapra előre fizetve:
10000Ft+ÁFA

Apróhirdetés:
tíz szóig: 500Ft+ÁFA

tizenöt szóig: 700Ft+ÁFA
húsz szóig: 800Ft+ÁFA
keret az apróhoz:+300Ft+ÁFA
A gyászjelentés ingyenes.
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HALLOTTA? ISMERI? TUDJA?
Változott a törvény.

bályait a helyi tantervben kell meghatározni.

A változtatás értelmében az évfolyamismétlésnél kikerül a szülői vétó
a jogszabályból.
A módosított jogszabály rögzíti, hogy
a tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába
akkor léphet, ha az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette.
A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt
és igazolatlan mulasztás miatt nem
tudta teljesíteni.
A módosított törvény rögzíti, hogy
első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor
szöveges minősítéssel kell kifejezni,
hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Iskolánk is ezt a megoldást választotta.
Iskolaváltásnál, vagy ha más esetben erre szükség van, az intézmény
a szülő kérésére köteles a félévi és
az év végi minősítést osztályzattal
is kifejezni. Az iskola által alkalmazott jelölés, értékelés érdemjegyre,
osztályzatra való átváltásának sza-

A módosítást kitér arra, hogy az iskola pedagógiai programja meghatározhatja azokat a tananyagokat,
tantárgyakat, amelyekből a tanuló
teljesítményét nem kell értékelni, illetve minősíteni, továbbá eltekinthet
a magatartás és szorgalom értékelésétől, minősítésétől.
A törvény rögzíti, hogy az 1–4. évfolyamon marad a nem szakrendszerű oktatás, az 5. és 6. osztályban pedig maximum ötven százalékig lehet
ilyet szervezni.
A változtatások szeptember 1-jétől
lépnek hatályba.
Működik a „Szárligeti Általános
Iskoláért” Alapítvány
Számlaszámunk:
UniCredit Bank Hungary Zrt.

10918001-00000104-95710018
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy
2010. október 29-én hulladékgyűjtést szervezünk. Gyűjtünk papírt,
PET-palackot, kupakot, fém italos dobozt. Kérésre házhoz megyünk! Közreműködésüket előre is
köszönjük!

Előzetes

A tatabányai Közművelődés Háza októberben
fotópályázatot hirdet Tatabányán és a
Tatabányai kistérségben élők számára
A pályázat célja, hogy meglássuk
a minket körülvevő, mindennapi környezetünkben a szépet, az
értékeket,vagy akár a hiányosságokat, az árnyoldalakat is.
A fotópályázaton részt vehet bárki,
amatőr vagy profi, egyén, önszerveződő vagy iskolai közösség. A pályázat 9 hónapon keresztül tart, havonta változó témában, különböző
szempontból megközelítve a térség
életét, értékeit, múltját és mindennapjait.

A fotók helyszíne Tatabánya városa, illetve a kistérségébe tartozó
települések.
A legjobb fotók a megújult Közművelődés Háza megnyitóján is
szerepelnek majd, képviselhetik
lakóhelyüket.

II. évfolyam, 6. szám
Háziorvos:
Dr. Bourgla Ossamah
Cím: 2067 Szárliget,
Petőfi Sándor u. 96.
Telefon: +36 30 227 8811
Rendelési idő és a
gyógyszertár nyitvatartása:
Hétfő: 11.00–13.00
Kedd: 8.00–10.00
Szerda: 11.00–13.00
Csütörtök: 14.00–16.00
Péntek: 11.00–13.00
Gyógyszertár:
Telefon: +36 34 433 175
Október 4–17-ig a
rendelési idő és a
gyógyszertár nyitvatartása
az alábbiak szerint változik:
Helyettes háziorvos:
Dr. Sisa András
Rendelési idő és a
gyógyszertár nyitvatartása:
Hétfő: 11.00–13.00
Kedd: 8.00–10.00
Szerda: 11.00–13.00
Csütörtök: 14.00–16.00
Péntek: 11.00–13.00
Gyógyszertár:
Telefon: +36 34 433 175

Családi rovat
Örömmel értesítek mindenkit,
hogy szülei legnagyobb örömére
megszületett:
2010. 08. 18-én Kersánszki Kincső, Váli Éva Ilona és Kersánszki
István kislánya /születési súlya
3850 gramm, hossza 52 cm/.
Nagyon sok boldogságot kívánunk az egész családnak!
Budavári Ágnes
védőnő

A pályázat részletei hamarosan
megjelennek A Közművelődés Háza
honlapján.
Jenei Gabi
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Baráti Kör Egyesület alakulásáról
A Szárliget (Szár)-Szálláskút kisvasút történetének kutatását másfél éve elkezdtük. Sikerült élőszóban nagyon
sok ismerethez jutni, amelyet a levéltári dokumentumok
is megerősítettek.
Dr. Csáky Csaba kezdeményezésére szeptember 18-án
kisvasúti Baráti Kör alakuló Közgyűlést tartottunk. Indulásként olyan személyeket hívtunk meg, akikkel már
korábban sokat beszélgettünk a valamikori gazdasági vasútról. A Közgyűlésre 32-en jöttek el és a végén 25-en jelezték belépési szándékukat. A napirendi pontok ismertetése után dr. Csáky Csaba a jogi feltételekről beszélt,
amelyek szükségesek az Egyesület bejegyzéséhez. Utána
röviden beszéltem arról, amit eddig sikerült összegyűjteni a történettel kapcsolatban. Bemutattam a Fejér megyei
Levéltárból megkapott dokumentumokat. Dr. Erdős Ferenc a Levéltár igazgatója szó szerint úgy értékelte az iratokat, hogy nagyon „ izgalmasak”. Mostantól bárki megtekintheti azokat a Községi Könyvtárban. A kilenctagú
vezetőség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása után az Egyesület nevéről döntöttünk.
Elnök:
Elnök helyettes:
Elnökségi tagok:
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dr. Csáky Csaba
Horváth Sándor
Ádám Barnabás
Ádám Zsombor
Dániel István
Krizsánné Balogh Katalin
Pethes Zoltán
Szigethy István
Talabira Jánosné

Ellenőrző Bizottság:
Elnök:
Bozsakiné Paréj Katalin
Bizottsági tagok: Ádám Jánosné
Koródi Károly
A leendő egyesület neve: Szárliget-Szár-Szálláskút Kisvasút Baráti Kör Egyesület.
Elkészítettük az Alapszabály tervezetet.
Célként jelöltük meg, hogy olyan tagságot tömörítsünk,
akik önkéntes tevékenységükkel elő tudják segíteni a kisvasút történetének további feldolgozását, összegyűjtését,
megismertetését.
A cél elérésének érdekében közzétesszük a kisvasúttal
kapcsolatos dokumentumokat. Pályázatokat írunk ki, vetélkedőket hirdetünk meg. Az Egyesületnek korosztálytól
függetlenül bárki tagja lehet. Aki 2011. szeptember 18-ig
felvételt nyer az Egyesületbe alapító tagnak számít. A működésünkhöz, tagsági díj bevezetésével próbálunk csekély
forrást teremteni.
A tervezett tagsági díjak:
rendes tag:
2400 Ft/év
ifjúsági tag:
1200 Ft/év
nyugdíjas tag: 1200 Ft/év
jogi tag:
megajánlás szerint
A pályázati felhívásra a figyelmet egy kis gőzmozdony képével
igyekszünk a helyi újságban időnként megjelentetni.
Az Ifjúsági Pályázat határideje: 2011. június 15.
Horváth Sándor
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SZÁRLIGET-SZÁR-SZÁLLÁSKÚT KISVASÚT
Ifjúsági pályázat (óvodás kortól – 18 éves korig):
Ismerjük és ismertessük meg a Szárliget-Szár-Szálláskút kisvasút történetét!
Rajzokat és írásokat várunk. A pályázat jeligés. Határidő: 2011. június 15-ig
Rajz kategória: így képzelem el a kisvasutat és környezetét
(beküldhető: 3 db rajzlap méretű, bármilyen technikájú rajz)
Publikáció-riport: 2–4 oldal: Ezt mesélték a kisvasútról, a kisvasút történetének
megismertetésére javaslom, levéltári kutatás összefoglalása
Díjak: 2 fő részére két éjszakás jutalomút Kemencén, a Kőrózsa Panzióban, kisvasutazás
Tárgyjutalom: 5 fő részére kisvasutazás a Börzsöny kisvasúton
Beküldési cím: H-2067 Szárliget, Tima Endre Általános Iskola
2067 Szárliget, Iskola u. 3. • ligetisk@freemail.hu
Információ: Pethes Zoltán iskolaigazgató • Tel.: 06/34-533-048,
Dr. Csáky Csaba Szárliget-Szár-Szálláskút Kisvasút Baráti Kör Egyesület;
e-mail: drcsakycsaba@gmail.com • Tel.: +36/30-388-0958
Horváth Sándor e-mail: horvathsanyi47@gmail.com • Tel.: +36/30-688-6255
www.szarliget.hu

Iskolaotthonos tapasztalatok
Szárligeten az ilyen oktatási forma
eddig ismeretlen volt, de a sikeres
2009-2010-es tanév után az idei tanévben is iskolaotthonos oktatásban
részesülnek az elsős gyerekek és természetesen a 2. osztályosok is.
A másodikos gyerekek már rutinosan táska nélkül mennek haza, biztos nem lesz gerincferdülésük a nehéz táska miatt. Három óra után
gond nélkül játszhat, futkározhat, és
a szülőnek sincs lelkiismeret-furdalása, hogy biztosan rendesen ellenőrizte-e a gyermek leckéjét, vagy vajon most melyik feladatot felejtette el
a gyermek.
A szülőnek a 8 órai munka után nem
biztos, hogy az a leghőbb vágya, hogy
szigorú és hajthatatlan apa, anya legyen gyermekével szemben. Így felhőtlenebb a szülő-gyermek viszony.

Természetesen láttam, tudtam, hogy
a hétvégeken vagy szabad délutánokon kikérdezték gyermeküket, hogy
„na mutasd, mit tudsz már?”.
Az osztályban 3 sajátos nevelést
igénylő gyermek van, ők is megtanultak írni, olvasni és számolni. A
16 gyermekből többen teljesítettek
kiválóan: Benis Melissza, Kerekes
Máté, Drabon Barnabás, Szigethy
Máté, Pintér Zoltán, Varga Vince.
Ezek a tanulók könyvjutalomban
részesültek.
Még két tanuló teljesített jeles eredménnyel: Hack Tamás és Tóth Balázs.
Szívem szerint Czegka Áronnak külön jutalmat adtam volna, aki akkora akarásról, küzdésről tett tanúbizonyságot, hogy bizony csodaszámba ment a teljesítménye. Ebben a
tanévben is jó eredményeket szeret-

nénk elérni, és mi tanítónénik mindent megteszünk ezért.
Változnak az idők, változnak a módszerek. Gondoljunk csak bele, a két világháború között délelőtt és délután
is volt oktatás, mert akkor azt kívánta meg a társadalmi helyzet, az emberek életkörülményei. Nem könnyű manapság sem a gyermeket nevelők helyzete. Napjainkban a családokban az
anya is dolgozik, és legtöbb helyen a
nagyszülők is. Ebben próbálunk segíteni a szülőknek, hogy a „vidék” ne legyen mindig hátrányos helyzetű. Tatabányán az iskolaotthonos oktatásért
havi 7000 Ft-ot kell fizetni, és még felvételi is van az osztályokban.
Reméljük ez az akarás töretlen lesz.
A pedagógus és a szülő akarása kevés,
kell a fenntartó együttműködése is.
Noné

A mi kis könyvtárunk!
Belegondoltál már mi mindent tanulsz meg a mindennapok alatt? A
szárligeti diákok talán önkéntelenül
is rájöttek erre, mivel az eltelt hónapokban ugrásszerűen megnőtt a
könyvtárlátogató diákok száma. Talán épp ezért jutott eszébe Istvánnak
és a Kistérségnek hogy újabb fejlesztések kövessék a könyvtár amúgy
sem unalmas mindennapjait.
Mivel a Kistérség 417.000 Ft-tal
gyarapította a könyvtár perselyét.
Ezért nagyon hálásak is vagyunk

nekik. Az elképzelések szerint ebből a pénzből a könyvtár új számítógépet, projektort és egy multifunkcionális berendezést vásárol. Persze a könyvállomány is folyamatosan bővül.
A nagy sikert aratott 1001 mackó kiállítás után a könyvtár úgy döntött
egy újabb kiállítást szervez, aminek
a témája a kabalák. Bár ennek ideje
még bizonytalan. És pont ezért szeretném a lakosság segítségét kérni,
hogy hozzák be egy kiállítás erejé-

re a féltve őrzött kabalákat. Ezeket a
kabalákat novembertől gyűjtjük.
Már csak egy dolog van, amit nem
hallgathatok el, mivel egyre többen
kérdezik tőlem, hogy hol a könyvtár
és mikor van nyitva.
Cím: 2067 Szárliget, Petőfi út 49. (a
közösségi házban a nagy harang mellett). Nyitva tartás: hétfő–csütörtök
15–19, péntek 8–12
Gordos Noémi
Rendszeres könyvtárlátogató
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Vacsora a „Barátok Asztala” fogadóban

Mezei Ferenc polgármester közös
vacsorára hívta a képviselő-testület
tagjait, a jegyző urat, a könyvtárost
és az intézmények vezetőit.
Aki tehette, elfogadta a meghívást.
Mindnyájan tudtuk, hogy szeptemberi hónappal lezárult egy fejezet, és
októbertől új feladatok várnak ránk.
A finom vacsora elfogyasztása után
a Polgármester úr megköszönte az
együtt töltött két év munkáját, azt,
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hogy számíthatott ránk, hogy hatékonyan tudtunk együtt dolgozni.
Nem titkolta, örülne, ha továbbra is
ebben a felállásban dolgozhatnánk
az elkövetkezendő négy évben. Szerintem a csapat összecsiszolódott. A
kezdet nem volt zökkenőmentes, de
a nehézségeken túljutottunk, és tovább kell folytatni a munkát, hiszen
rengeteg megoldandó feladat vár
még ránk. Majd a hölgyeknek gyö-

nyörű virágcsokorral, a férfiaknak
pedig 2008-as évjáratú borral fejezte ki köszönetét. Ez a figyelmesség
mindenkinek nagyon jól esett. Az
est jól sikerült, mert tényleg, mintha
barátok lettünk volna. Nem volt vita,
politizálás, érdekütköztetés. Az elmúlt időszak alatt ilyen felszabadultnak, jókedvűnek és vidámnak még
nem láttam a társaságot. Köszönjük!
Kár, hogy az idő nagyon gyorsan elszaladt.
Polgármesterünkről kiderült, hogy
nemcsak a betont tudja keverni, a lezúduló vizet a pincékből kiszivatytyúzni, de nagyon figyelmes és szórakoztató is tud lenni.
Én optimista vagyok, és bízom benne, hogy még fogunk együtt ünnepelni a választások után. Mert ami
jó, az jó. Azt el kell ismerni.
Itt szeretnénk megköszönni Kocsis
Zsolt szárligeti vállalkozónak, hogy
biztosította az utazáshoz a buszt.
Köszönet Farkas Zoltán szárligeti
lakosnak, aki balesetmentesen hazajuttatott bennünket.

Talabira Jánosné
önkormányzati képviselő
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Szárligeti sportegyesület
A sportegyesület életében az elmúlt
2 hónapban minden a foci körül forgott. Nem volt egyszerű az újraindulás. Az elsődleges problémánk
az öltöző felújítása, lassan befejeződik. Kisebb munkálatok vannak még
hátra, de ezek már nem befolyásolják az öltöző rendeltetésszerű használatát. Azt gondolom, hogy a felújítás mögött lévő rengeteg társadalmi
munka, a Sportegyesület, a Szárligeti Alapítvány és az Önkormányzat
anyagi ráfordítása a jövőben többszörösen megtérül. A felújított és
igényes helyiség így most több funkciós lehet. Használhatóvá vált különböző turista igények kielégítésére, iskolai és egyéb sportesemény megrendezésére.
Csapataink úgy a felnőtt, mint az
ifi rendszeresen edzenek kedden és
csütörtökön, Nádasdi Zsolt és Nagy
Gábor irányításával. Az ősz beköszönte miatt az edzésidőpont megváltozott, 1 órával hamarabb, 17 órakor kezdődik. A korai kezdés miatt a csapat gerincét alkotó dolgozó
sportemberek nem mindig tudnak az
edzéseken aktívan részt venni.
Bizonyára mindenki tudja, hogy a
felnőtt csapatunk még nyert mérkőzés nélkül áll a tabella végén. A csapattagok és a vezetőség nevében szeretnénk szurkolóinktól és támogatóinktól türelmet kérni erre a szezonra. A csapat még kialakulóban van.
Sok munka és kitartás kell részükről, de ez idővel nyilván meghozza
majd a gyümölcsét.

A tartalék csapatunkra (az ifire) viszont kifejezetten büszkék lehetünk.
Egyetlen vereségük van. A hétvégén
6-3-ra nyertek a Vértestolna csapata ellen, így most 14 ponttal 1-3 hely
valamelyikét birtokolják. A tabella
élén álló csapatok között csak a gólarányban van különbség.
Elmondható, hogy az elmúlt itthoni mérkőzések hangulata nagyon jó
volt, annak ellenére, hogy a felnőtt
csapatunk első győzelmére még várnunk kell.
De mint tudjuk a remény hal meg
utoljára, így mint az SE Elnöke arra
szeretném kérni Szárliget lakosait,
tiszteljék meg az itthoni mérkőzéseinket minél nagyobb számban, mert
az egyesületnek rendkívül fontos a
lakosság visszajelzése.
Szeptember elején a Fejér megyei Bíróság jóváhagyta és bejegyezte egyesületünk vezetőségében bekövetkezett változásokat. Így most már minden akadály elhárult működésünk
útjából. Szeretnénk a sportegyesület
tagságát újjászervezni. A vezetőségi
tagok és aktivisták felveszik a kapcsolatot a régi tagokkal és újakat toboroznak. Ezúton szeretnénk kérni,
hogy aki úgy érzi, tagja kíván lenni
a Sportegyesületnek vagy támogatna
minket, az ne várja meg, amíg bekopognak hozzá, hanem az alábbi személyeknél jelentkezzen.
2010-es évi tagdíj: 2000 Ft, a támogatói tagság min. összege 2000 Ft.
A tagok és támogató tagok tagsági
igazolványt kapnak, mellyel ingyen

látogathatják egyesületünk rendezvényeit, mérkőzéseit.
Horváth Sándor Tel.: 30/688-6255
Talabira Jánosné Tel.: 70/603-6784
Talabéra Andrea Tel.: 30/520-9598
otthoni: 433-472
Az asztalitenisz szakosztályunk
Kóródi Károly vezetésével jól működik. A szakosztály sok-sok szeretettel
várna még érdeklődőket korosztálytól és nemtől függetlenül. A feltételek
biztosítottak.
Az edzés kezdési ideje ősztől megváltozott, a helyszín maradt:
Nyugdíjas klub, Árpád út 41., minden pénteken 18.00 órától.
A szakosztály október végén vagy november elején tervez egy női asztalitenisz versenyt. Ennek részleteiről a lakosságot szórólapon, Szárliget honlapján, illetve a falu több pontján kihelyezett plakáton később értesítjük.
Sakk szakosztályunk élete is töretlen. A könyvtár nyitva tartási ideje alatt működő szakosztályunknak
több aktív tagja van, akik rendszeresen járnak az edzésekre.
Természetesen itt is minden érdeklődőt tárt karokkal várunk, legyen az
gyermek vagy felnőtt.
Asztalitenisz és sakk szakosztályunk a jövőben is örömmel mutatja
meg magát és várja az érdeklődőket
minden kisebb és nagyobb szárligeti
rendezvényen.
Az íjász szakosztály minden szerdán
edzést tart a foci pályán. Várják a további érdeklődőket.

Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó Bajnokság
2010/2011 őszi fordulói
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2010. 08. 15. ifi: 15.30, felnőtt 17.30
2010. 08. 22. ifi: 15.30, felnőtt 17.30
2010. 08. 29. ifi: 15.30, felnőtt: 17.30
2010. 09. 05. ifi: 14.00, felnőtt: 16.00
2010. 09. 12. ifi: 14.00, felnőtt: 16.00
2010. 09. 19. ifi: 14.00, felnőtt: 16.00
2010. 09. 26. ifi: 14.00, felnőtt: 16.00
2010. 10. 03. ifi: 12.30, felnőtt: 14.30
2010. 10. 10. ifi: 12.30, felnőtt: 14.30
2010. 10. 17. ifi: 12.30, felnőtt: 14.30
2010. 10. 24. ifi: 12.30, felnőtt: 14.30
2010. 10. 31. ifi: 11.30, felnőtt: 13.30
2010. 11. 07. ifi: 11.30, felnőtt: 13.30
2010. 11. 14. ifi: 11.30, felnőtt: 13.30

Bajóti Szikra SE
Szárligeti SE
Annavölgyi SE
Szárligeti SE
D.M.A.C. Dunaalmás
Vértestolna
Szárligeti SE
Héreg
Szárligeti SE
Szárligeti SE
Szomódi SE
Szárligeti SE
Széchenyi TSE
Szárligeti SE

Szárligeti SE
Szomódi SE
Szárligeti SE
Széchenyi TSE
Szárligeti SE
Szárligeti SE
Tabak SE
Szárligeti SE
Bajnai SE
Bajóti Szikra SE
Szárligeti SE
Annavölgyi BSE
Szárligeti SE
D.M.A.C. Dunaalmás
Szárliget, 2010. 09. 22.
Talabéra Andrea, SZSE Elnök
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2010. Szeptember

AKCIÓ!
100 000 Ft feletti vásárlás
esetén a burkolólapjához
szükséges ragasztót
ingyen biztosítjuk!

KEROS, APE, OPOCZNO,
MALKOW, ZALAKERÁMIA csempék,
járólapok nagy választéka!
• 10x20x6 térkövek 1 900 Ft/m2
• Hőszigetelőrendszer (8 cm)
2 340 Ft/m2-től
• Terranova, Baumit vakolatok
• 55 cm-es komplett
fürdőszobaszekrények 30 000 Ft-tól
• Íves zuhanykabinok 58 000 Ft-tól
• Vellis kádak és zuhanykabinok
• Zsalukövek, szegélykövek

Vesz a rendőr egy hűtőszekrényt.
Este, mikor hazamegy, kinyitja, és jól
megveri az asszonyt. Másnap az aszszony vesz konyakot, pálinkát, kaját,
beteszi a hűtőbe, és mosolyogva várja a férjét. A rendőr kinyitja a hűtőt,
megvakarja a fejét, majd megint jól
megveri a feleségét. Mire az asszony:
– Most miért vertél meg?
– Mert már megint égve hagytad a
villanyt a hűtőben!
– Jean, élnek emberek a Holdon?
– Nem, uram!
– Akkor miért világítják ki minden
este?
Két autós beszélget:
– Képzeld, pár nappal ezelőtt megbüntetett a rendőr kétezer forintra,
mert nem a látási viszonyoknak megfelelően közlekedtem.
– Miért, mit nem láttál?
– A rendőrt.

Kiadja: Szárliget Önkormányzata
Felelős kiadó: Mezei Ferenc
Szerkeszti a szerkesztő bizottság.
Tagok: Bozsakiné Paréj Katalin,
Bulla István, Horváth Sándor,
Káfony Zoltán, Pethes Zoltán,
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MEZEI CAR KFT.
Belföldi árufuvarozás
Sóder-homok-cement-mész
Költöztetés
Rakodógép
Alap- és pinceásás,
egyéb földmunkák
Tel.: 06 70 515 7650
06 70 322 9269

EGYÉB KEDVEZMÉNYEKKEL
VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!
Nyitva tartás:
Hétfő–Péntek: 8.00–16.30
Szombat: 8.00–12.00
Tatabánya, Táncsics M. út 2/F.
34/300-791

SUZUKI – BONTÓ
egyéb járművek javítása,
műszaki vizsgára
felkészítése
Mezei Ferenc
Tel.: 06 70 515 7650

HUMOR
Két barát beszélget:
– Miért állsz ki az erkélyre, amikor az
anyósod énekel?
– Tudod, nehogy azt higgyék a szomszédok, hogy verem.

II. évfolyam, 6. szám

Egy betöréssel vádolt pasas mellé hivatalból rendelnek ki védőt. Az ügyvéd felkeresi zárkájában a gyanúsítottat.
– Az a gond, hogy maga nem tudott eddig alibit igazolni. Gondolkozzék el egy kicsit: biztos, hogy
senki sincs, aki magát a rablás idején látta?
A vádlott elgondolkodik, majd így felel:
– Hála istennek senki...
A pszichiáter várótermében két
páciens álldogál. Kérdezi egyik a
másiktól:
– Ön most érkezett, vagy már távozni készül?
– Kérem, ha én azt tudnám, akkor
nem lennék itt.

Havasi Gyopár
Virágbolt

2800 Tatabánya, Béla király krt.
Virágcsokrok minden alkalomra!
Telefonon leadott rendelést
1700 -18 00 óra között Szárligeten
ingyenesen házhoz szállítjuk.
06 34 307076
06 30 5201398

MÓNI ZÖLDSÉGESE
a polgármesteri hivatalnál
Napi friss áru készlettel:
– zöldség-gyümölcs
– tojás
– tészta
– savanyúságok
széles választékban kaphatók!
Rendeléssel kapcsolatban
hívjon bizalommal!
Nyitva tartás:
Hétfő, szerda, péntek: 7.00–12.00
Pékné Nagy Mónika
Tel.: 06/30-306-4814

Tisztelt Olvasó! Kedves szárligeti honﬁtársaim!
Adójuk 1%-ával bennünket is támogathatnak.
Hétszínvirág Alapítvány:18488333-1-11
Szárligetért Alapítvány:18611337-1-11
Szárligeti Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület: 18611722-1-11
Plank Ferenc, Dánielné Kiss Erika,
Talabira Jánosné, Novák Orsolya
Vezető: Dániel István
Cím: 2067 Szárliget, István út 49.
Lapzárta minden hónap második
péntekén! Megjelenés havonta 700

példányban, minden hónap 25-e
körül. A megjelenésre szánt cikkeket a di-no1@chello.hu e-mail címre, vagy a polgármesteri hivatalba
kérjük eljutattni. A rövidítés jogát a
szerkesztő bizottság fenntartja.

