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Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 54. éves évfordulójára emlékez-
tünk október 23-án a Közösségi Ház-
ban. A Himnusz elhangzása után Mezei 
Ferenc polgármester megkérte a jelen 
lévőket, hogy egy perces néma vigyáz-
zállással adózzunk az áldozatok emlé-
kének. Ünnepi beszédének befejezé-
se után a Tima Endre Általános Isko-
la tanulói nagyon színvonalas előadá-
sukkal idézték fel az akkori eseménye-
ket. Minden elismerés megilleti a sze-
replő diákokat: Hervai Borbálát, Horti 
Imrét, Hulj Attilát, Járóka Szabolcsot, 
Király Pétert, Nagy Ágnest, Nagy Szil-
viát, Nyári Emmát, Papp Noémit, 
Prazsák Alexandrát, Somogyi Ildikót, 

Szabó Fannit, Szédeli Zoltánt, Teleki 
Blankát. Felkészítő tanárnőjük Stefanik 
Dezsőné gondosan válogatta össze az 
előadott szövegeket, a díszletet és a kí-
sérőzenét. A Szózat után, amikor a pol-
gármester készült bezárni az ünnepsé-
get özv. Péter Józsefné félénken oda-
ment hozzá és megkérdezte, hogy el-
mondhatna-e egy verset. Természete-
sen szót kapott. Azzal kezdte, hogy egy 
édesapát minden könyörgés ellenére 
elvittek a forradalom leverése után. A 
család többet nem látta, gyermekei ár-
ván nőttek fel. A vers annyira szívbe 
markoló volt, hogy döbbenten és meg-
hatódva hallgattuk.

Horváth Sándor

Emlékezés 1956-ra

Önkormányzati választások
– eredmények
Szavazásra jogosultak száma: 1870 fő
Részvétel: 1075 fő (57.4 %)

Polgármester választás: 

Képviselő testület:

Jelölt Szavazatszám Arány

Kontur Pál 333 34.4 %

Mezei Ferenc 726 68.6 %

Jelölt Jelölő szervezet Szavazatszám

Zsombok János független jelölt  417

Vasas István független jelölt  410

Gulyás József független jelölt  402

Németh István független jelölt  386

Dániel István független jelölt  374

Monos Veronika Mária FIDESZ-KDNP 374

Horváth Sándor független jelölt  373

Káfony Zoltán MSZP 365

Sisa János FIDESZ-KDNP 356

Horváth Ádám György FIDESZ-KDNP 356

Zalaba László FIDESZ-KDNP 316

Talabira Jánosné MSZP 291

Schmölcz Istvánné MSZP 212

Kun Péter független jelölt  143

Farkas Barnabásné Munkáspárt  67

A Falu
Ha kimondják ezt a szót: falu, kisebb-
nagyobb árnyalati eltéréssel az egész 
civilizált világon ugyanaz a kép idéző-
dik föl. A tájba beépült kis település, 
a környezethez igazodó utcákkal, há-
zakkal, s benne mezőgazdák élnek szí-
nes és küzdelmes életet távol vagy leg-
alább is elkülönülve a városok életétől. 
Ilyen a falu szemlélete nálunk is. Köz-
vélekedés és tudomány egyformán ezt 
az általános érvényre emelt különös 
faluképet látja maga előtt, s a mi falva-
inkon legföljebb annyi különöset vesz 
észre, hogy színes viseletű és sajátsá-
gos erkölcsű parasztok laknak ezek-
ben a falvakban. 
Az elmúlt 30 évben a falvak világa gyö-
keresen megváltozott részben a mo-
dernizáció világméretű folyamatai, 
részben a sajátos magyarországi, illet-
ve közép-európai helyzet következté-
ben. A szocialista korszak európai ten-
denciákat is magában foglaló, de attól 
mégis merőben eltérő viszonyai, illet-
ve a rendszerváltás mélyreható hatá-
sokat gyakorolt a falvakra.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Hétszínvirág Óvoda hírei

A Falu (folytatás a címlapról)

Az elmúlt 15 évben lezajlott átalakulás 
legnagyobb vesztese a magyar falu. A 
falu korábbi definíciói mára használha-
tatlanokká váltak, már nem az agrár-
tevékenység a falu kizárólagos funk-
ciója, a lakosság foglalkoztatási szer-
kezete nem határozza meg egy tele-
pülés falu-voltát, valamint szociológi-
ai jellemzői is közelednek a városi la-
kosságéhoz. Magyarország vidéki tér-
ségei a rendszerváltás óta jelentős vál-
tozáson mentek keresztül a tulajdo-
ni, gazdasági és társadalmi szerkeze-
tet illetően, megjelentek a helyi kö-
zösségek válságjelenségei. Mindezek 
hatására felerősödött a népesség el-
vándorlása a fejlettebb térségek, tér-
ségi központok felé. A falvak fejlesz-
tése komplex feladat, a falusi telepü-
lések fejlesztését társadalmi-gazdasá-
gi és környezeti szempontból kiegyen-
súlyozott módon, a települések térsé-
gi összefüggéseire figyelemmel lehet 
csak megoldani. Az egészséges vidéki 
környezet és táj fenntartása, a vidéki 
térségek épített, kulturális és termé-
szeti értékeinek megőrzése és megújí-
tása révén a vidéki környezet vonzób-
bá tétele nemcsak a helyben élők szá-
mára vonzó élettér kialakítását alapoz-
za meg, de a vidékre irányuló turizmus 
és a kereskedelmi szolgáltatások fejlő-
déséhez is jelentősen hozzájárul. 
A kilencvenes években azonban a falu-vá-
ros közötti vándorlások aránya visszafor-
dult, nagyobb volt a városból falura tele-
pülés aránya, mint fordítva. Ennek leg-
főbb oka, hogy a városban munka nél-
kül maradtak hazaáramlottak, a kiskere-
setű nagycsaládosok és nyugdíjasok, akik 
nem tudták fizetni a városi lakások ma-
gas rezsijét lakásukat eladták, és vidékre 

költöztek, illetve a magas jövedelmű ré-
tegekből sokan lakóhelyként a város mel-
letti övezetet részesítették előnyben. 
A magyar vidék fejlődni akar, mégpe-
dig európai módon úgy, hogy megma-
radjon mindaz az épített és természe-
tes környezet, amely települési érték-
nek számít, és ez egészüljön ki a mo-
dern kor minden olyan vívmányával, 
amely harmonikus egységet alkot a te-
lepülési értékekkel.
Magyarország még nem esett teljesen 
áldozatául a civilizációnak, még rendel-
kezünk viszonylag ápolt és kedvelt vidé-
ki területekkel és kiaknázatlan lehető-
ségekkel. Falvaink sajátos hungarikum 
jellegükkel szépek és érdekesek, érté-
kesek mindazok számára, akik a civili-
zált nagyvárosok után békésebb, nyu-
galmasabb időtöltést igényelnek.
Amennyiben azonban nem történik 
irányváltás a települések gazdasági fej-
lesztésében, akkor csökken a vidék la-
kosságmegtartó képessége, amely az 
elvándorlás felgyorsulását, az etnikai 
arányok eltorzulását, a kistelepülések 
elöregedését és a környezeti állapot 
romlását eredményezi. 
Az élhető vidék megteremtéséhez el-
sősorban pénzre, másodszor úttörők-
re van szükség. Olyan fiatalokra, akik 
megfelelő jövedelmezésért hajlandó-
ak szegény vidékre költözni és ott dol-
gozni. Munkahelyekre, mert az ingázás 
nagyon megviseli az embereket, és ne-
gatív externáliái miatt a környezetet is. 
És nem utolsósorban infrastruktúrára 
és közszolgáltatásokra, hogy a gyere-
kek iskoláztatása megoldott legyen és 
az egészségügyben is helyben lehessen 
elintézni a problémákat.

Szeptemberben a tatabányai Bányá-
szati Múzeumba vittük az 5 évet be-
töltött gyermekeket. A gyerekek meg-
ismerkedhettek a bányászhagyomá-
nyokkal. A Skanzen egyik legérdeke-
sebb látványossága a régi bányász lakó-
ház, ahol a gyerekek nagy érdeklődés-
sel nézelődtek a házakban (fodrász, ci-
pészüzem, pékség, fotóműhely).
Ebben a tanévben is részt vettünk az 
AWE KUPAKGYŰJTÉSI AKCIÓJÁ-
BAN. Második helyezést értünk el. A 
gyerekek puzzle kirakót, építőkockát, 
kukásautót kaptak ajándékba.

Továbbra is gyűjtjük a kupakokat és 
szeretnénk az első helyezést elérni. 
Az állatok világnapjára az óvodánkba 
egy állatgondozót hívtunk. Élő állato-
kat hozott magával: róka, egér, borz, 
kutya stb. Az állatgondozó mesélt az 
állatok lakhelyéről, életmódjáról. A 
gyerekek nagy figyelemmel hallgatták 
az előadást.
November 11-én a tatabányai Vértes 
Centerbe Hulladéktermék kiállításra 
visszük a gyermekeket.
November 15–19. között ismét Egész-
séghetet szervezünk. Ennek keretében 

november 18-án 14-18 óráig egészség-
ügyi szűrés lesz a Faluházban. A gyere-
kekkel egészséges ételeket készítünk 
és fogyasztunk az óvodában.
Köszönjük Laczkó Istvánnénak, hogy 
az óvoda virágcsoportja részt vehe-
tett almaszüreten. A gyerekek sült al-
mát fogyasztottak és ábrázolásra is 
felhasználták az almát.

Köszönjük Polgár Lászlónak, hogy tisz-
teletdíjával támogatta a Hétszínvirág 
Alapítványt.  

ORVOSI RENDELŐ 
nyitva tartási ideje

Dr. Bourgla Ossamah 
háziorvos
Cím: 2067 Szárliget, 
Petőfi Sándor u. 96.
Tel.: 34/433-155
Mobil: 06-30/227-8811

látja el a felnőtt és gyermek 
(vegyes) háziorvosi, illetve 
Iskola-egészségügyi és 
ifjúság-egészségügyi 
feladatokat.

Hétfő: 13.00–15.30
Kedd: 9.00–11.00
Szerda: 16.00–18.00
Csütörtök: 10.00–12.00
Péntek: 14.00–16.00

A Szárligeti Patika
nyitva tartási ideje:

Hétfő: 13.00–15.30
Kedd: 9.00–11.00
Szerda: 16.00–18.00
Csütörtök: 10.00–12.00
Péntek: 14.00–16.00

Patika telefonszáma:
34/433-175
Web: www.banhidai.paticard.hu

Az új orvosi rendelési 
időhöz igazodva. 
Bankkártyával és egészségkár-
tyával is lehet fizetni. Minden 
hónapban Gyöngypatikás 
akciós készítmények.
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Ebben az évben sem maradtunk ok-
tóber 23-án kirándulás nélkül. Idén 
Dániel István barátunk a Vértesbe 
szervezte a túrát, méghozzá a Szár-
Szárliget-Szálláskút útvonalú egyko-
ri kisvasút nyomvonalának mentén, és 
az apropót is a vasúthoz fűződő bará-
ti társaság adta.

Induláskor kaptunk egy kis ízelítőt 
Horváth Sándortól, aki igazi szakér-
tője a témának, de az úton is volt kit 
hallgatnunk. Szigethy István bácsi sokat 
mesélt, merre is ment a nyomvonal, 
hol láthatók a töltések, illetve hogy mi-
ért is épült ez a vasút. Szerencsére be-
szélgetőtársa is akadt Umführer Marci 

bácsi személyé-
ben, aki szintén 
sok személyes 
emlékét osztot-
ta meg velünk.
Sokat megtud-
tunk Szállás-
kútról is. Pél-
dául a háború 
előtt jól menő 
gazdaság volt, 
de a háború 
után a falu – fő-
leg Szár – újjá-
építéséhez fel-

használták az akkor már lakatlan épü-
letek építőanyagait. A szárligetiek által 
Tervútnak hívott úton haladtunk, ami-
ről szintén kiderült, hogy azért Terv-
út, mert az első 5 éves terv keretében 
építették, és sok titkos fegyverszállít-
mány is „utazott” rajta, nem csak az 
erdészet használta. A vadászház pedig 
a Wekerle család tulajdona volt, de sok 
sorstársukhoz hasonlóan az államosí-
tás rátette a kezét a házra.
Sok szempontból nagyon jó volt ez a 
túra. Egyrészt sportoltunk, hiszen kb. 
12 km-t sétáltunk, ami nem megeről-
tető, de arra nagyon is elég, hogy este 
nem kell altatót keresni a fiókban… Az 
idő csodaszép volt, igazi őszi napsütés-
ben gyalogoltunk, az erdő pedig ezer 
színben pompázott.
Sok információval gazdagodtunk a te-
lepülésünkről és környékéről, mindezt 
első kézből, mert egykori szárligetiek 
meséltek nekünk. Továbbá megismer-

kedhettünk más túrázók-
kal, hiszen nem csak helyi-
ek jöttek, hanem Tatabá-
nyáról, Budapestről is ér-
keztek kirándulni vágyók.
Azt gondolom, egy ilyen 
ünnepről nem is lehet 
szebben megemlékezni, 
mint egy szép túrával, mi-
közben régi történeteket 
hallgatunk az idősebbektől. 
Köszönjük a szervezőnek 
a munkáját, remélhetőleg 
legközelebb még többen 
leszünk!

Novák Orsi

Mi így ünnepeltünk
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Tűztövis
(Pyracantha
coccinea)
Az ősz gyönyörű növénye, 
amely sűrű, tömött csoportok-
ban elhelyezkedő, a tűz lángjá-
ra emlékeztető árnyalatokban 
pompázó bogyóival hívja fel ma-
gára messziről a figyelmet. Ter-
mészetes élőhelye Ázsia (Kína, Nepál, 
Tajvan), de Európában kedvelt díszcser-
jeként népszerű. Sőt, ha virágzás után 
rendszeresen visszavágják igen mutatós, 
sűrű sövény formálható belőle.
A rózsafélék családjába tartozó, akár 
2–3 méteresre is megnövő fásszárú. Ro-
koni kapcsolataira bizonyságot – a nyár 
végétől egész őszön át „izzó” – bogyói-
nak megfigyelésével szerezhetünk.
Gyorsan, erőteljesen növekvő, mar-
kánsan tövises cserje. Júniustól bon-
togatja csoportos, fehéres színű, ám 
de nem túl feltűnő virágait. Leve-
lei aprók, fogazottak, bőrszerűek. 
Közülük bukkannak elő a sárgától a 
naracssárgán át, egészen a vörösig 
terjedő árnyalatú bogyók. Fokoz-
ható a sövény látványának hatása a 
különböző színű termésű növények 
egymásmellé ültetésével.

Cserjénk a napos helyet kedveli iga-
zán, de a félárnyékot is bírja. Talajra 
nézvést nem túl igényes és jól viseli a 
szárazságot is. Azonban fiatal hajtásai 
érzékenyek a fagyra, de a sérült ágacs-
káktól hamar megválik a tűztövis, és 
újabbakat hoz helyettük.
Szaporítása magvetéssel is lehetséges, 
de ígéretesebb dugványozással.
Nagyvárosi parkok és forgalmas út-
szélek díszítésére is kiválóan alkalmas, 
mert remekül viseli a kormos, szeny-
nyezett levegőt (persze, nem kizáró-
lagos igénye!)
Annak ellenére, hogy bogyói kissé 
mérgezőek – emberi fogyasztásra al-
kalmatlanok is – a madarak számára 
kedvelt táplálékot jelentenek, a sűrű, 
tövises bokrok pedig biztonságos fész-
kelő helyet kínálnak nekik.

John Gabriella

Idén is volt 
felújítás
Az idei nyáron ugyan rövidebb ideig 
tartott, de nagy lépés történt az iskola 
teljes felújításának folyamatában.
Az épület legrégebbi szárnyában kicse-
rélésre kerültek a régi radiátorok, he-
lyükre korszerű fűtőtesteket szereltek 
be a szakemberek. Befejeződött az 
utolsó terem teljes felújítása is. Faburko-
lat, új világítás, a teremben internetelérés 
lett az eredmény. Átfestésre kerültek az 
ablakkeretek, befejeztük a lakkozásokat. 
A tornaszoba is megújult. A régi ablako-
kat műanyag nyílászárókkal cseréltük ki, 
a szertár is új betont, járólapot kapott, 
így megoldható lett a sportszerek táro-
lása, a nedvesedés, penészedés kizárá-
sa. Az ősz folyamán az óvoda és az isko-
la közötti „kisudvar” is megszépült, már 
csak a növények telepítése várat magá-
ra. A terv már elkészült. Büszkén mond-
hatom, hogy kevesebb javítást kellett vé-
gezni a tavaly felújított termekben, mint 
a korábbi években. Igaz a mondás, hogy 

igényes környezetben lehet igényesség-
re nevelni.
Köszönjük az önzetlen munkát! 
Mezei Ferenc, ifj. Mezei Ferenc, Németh 
István (Pityke), Lieblein Zsolt (Füst), 
Csányi Attila, Ordasi István (Dasi), Tóth 
Gábor, Tóthné Lisóczki Ágnes, Vargáné 
Csorba Krisztina, Pályka Tibor, Pályka 
Tiborné, Kiss Miklós, Kissné Bátki Gab-
riella, Vas Imre, Vasné Kiss Éva, Szűcs 
Mihályné, Tulkán Edina, Jankovics 
Ferencné, Nagy Jánosné, Kalocsai Ág-
nes, Nádasdi Zsolt, Nagyné Élő Anita, 
Szabó Lajos, Omasics Katalin, Jankovics 
Ildikó, Szabó Fanni, Prazsák Alexandra, 
Teleki Dávid

Szárliget község közmunkásai

Választás után
Vannak dolgok, ami mellett nem me-
hetünk el szó nélkül. Akkor sem, ha ké-
nyes kérdésről van szó. Ilyen a választá-
si kampány durvasága, vagy finom vol-
ta. Mint tudjuk, a kampányba sok min-
den belefér.  Lehet ígérgetni, lehet a VE-
TÉLYTÁRSAKAT lejáratni. Az újságunk 
szerkesztő bizottsága nagyon bölcsen 
úgy döntött, nem vesz részt a kampány-
ban, nem biztosít lehetőséget a választá-
si felhívások megjelentetésére. Nem vé-
letlenül vetélytársnak neveztem az indu-
lókat. Sajnálatos ugyanis, hogy ellenfél-
ként, sok esetben ellenségként kezel-
ték egymást a különböző oldalon állók, 
és nem a tisztes küzdelemben való győ-
zelem, hanem a megsemmisítés szándé-
ka vezérelte őket. Más országos napilap 
azonban rendesen beszállt az adok – ka-
pok játékba. Hírbe hoztak jó szándékú 
embereket, akik több évtizede önzetle-
nül dolgoztak azért, hogy ebben a kis fa-
luban egy jól működő közösség legyen. 
Az újság szenzációhajhász törekvéseit 
még valahogy megértem. El kell adni az 
újságot. Azt már kevésbé, hogy mi mo-
tiválja az interneten hozzászólókat.  Az 
újságcikkhez  „tündérke” álnéven hozzá-
szóló személyt én még soha sehol sem-
milyen közösségi megmozduláson aktív 
segítőként nem láttam, pedig családom-
mal együtt évtizedek óta minden jelen-
tősebb társadalmi munkán, minden fon-
tosabb rendezvényen, minden jótékony-
sági bálon részt vettünk. Adományaink-
kal és ingyen munkánkkal, alapítvány lét-
rehozásával, citerazenekar szervezésé-
vel, egyesületek kigondolásával és abban 
való munkáinkkal folyamatosan Szárliget 
jó hírének megteremtésén dolgoztunk.  
Soha nem fordult elő, hogy valakit ne 
engedtünk volna oda a munkához azok 
közül, akik segíteni akartak. Az újságunk 
hasábjain rendszeresen beszámoltunk a 
segítőkről. Ezt a jó hírnevet ássa alá né-
hány összeférhetetlen ember, aki ha se-
gíteni nem tud, legalább ne ártana. Teszi 
ezt úgy, hogy közben más települést fel-
dicsér (bár a település nevét nem írta le). 
Csak azt nem értem, miért nem ott la-
kik, ha ott olyan jó közösség van, ha őt 
ott annyira megbecsülték?
És még egy jelentős kérdés: Mikor pró-
bálkozott véleményét névvel vállalva a 
helyi újságunkban megjelentetni? Nem 
várok választ, mert tudom SOHA! 
A névtelenség álcája mögé bújva, fele-
lőtlenül vádaskodni, na ez a mi bajunk 
e kis hazában!
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A fenti szavak összekapcsolása első 
hallásra talán meghökkentőnek tű-
nik. A táncról a mi hétköznapi vilá-
gunkban többnyire a hétvégi szórako-
zási forma, esetleg családi-baráti kör-
ben folyó ünneplés jut eszünkbe, vagy 
egy táncelőadás, amelyet külső szem-
lélőként élünk át. Az arab kultúrában 
különböző életkorú lányok és asszo-
nyok táncolnak együtt. Az ő termé-
szetes, plasztikázatlan testük ünnep-
lésén keresztül mindenkinek éreznie 
kell ennek az ősi táncnak az üzenetét: 
„Fogadd el magad! Képes vagy a bol-
dogságra!” 
Ma első hallásra az emberek többsé-
gének a „hastánc” szó hallatán áttetsző 
szoknyák, fátylak, kendők, csillogó flit-
terek, csörgő fémpénzecskékből ké-
szült övek, láncok, röpködő gyöngy-
füzérek, szabadon szálló hajfürtök, kí-
gyózó karok, rezgő mellek, hullámzó 
has, ringó csípő, arab vagy török dal-
lamok jutnak eszébe. Mindezek között 
elrejtőzve ás feltárulkozva, közeledve 
és eltávolodva ott van a titok, a NŐ. A 
NŐ az ősi anyaistennő, akinek has az 
élet kelyhe, a NŐ, aki az istennő kul-
tusz papnője. A tánc az anyaistennő 
kultuszának részeként képes kapcso-
latot teremteni a fizikai és a szimboli-
kus világ között. A csípő és a has hul-
lámzó, köröző mozdulatai fontos ré-
szei voltak a szertartásoknak, hiszen a 

női öl az élet forrása, folytonosságának 
biztosítéka.
Az orientális tánc közismert nevével 
(hastánc) ellentétben azonban nem 
csak a has tánca, hanem az egész tes-
tet átmozgatja. Ősi, természetes moz-
dulatai kiválóan alkalmasak a fittsé-
gi állapot megszerzéséhez, megtar-
tásához. Testünket a mozgás élteti. 
A napi rendszeres mozgás. Egészsé-
günk megőrzésében az életvitel sokat 
számít. Az ülőmunka vagy a TV előt-
ti tespedés, a tudatos, rendszeres test-
mozgás hiánya, a csontozat rendsze-
res terhelésének elmaradása felbo-
rítja szervezetünk egyensúlyát. A te-
remben végezhető mozgásformák kö-
zül különösen azok ajánlottak a nők-
nek, amelyek a medence-csípő táját 
és a combokat tudatosan dolgoztat-
ják. A hastánc kiválóan alkalmas erre 
a célra is. Ez az álló, járó, lépő hely-
zetben végzett, függőleges terheléssel 
járó mozgásforma – akárcsak a kültéri 
rekreációs lehetőségek nagyobb része 
(séta, kocogás, stb.) – ellátja a szerve-
zetet a csontképzéshez szükséges in-
gerekkel. A mozgás hatása, illetve hiá-
nya nem csak a váz- és mozgatórend-
szer állapotára hat ki, hanem a kerin-
gésre, az emésztésre és a lelki álla-
potra is. A keringési és légzési rend-
szerre gyakorolt serkentő hatása mel-
lett a rendszeresen gyakorolt orientá-
lis táncnak más szervrendszereinkre is 
kedvező hatásai vannak. Az orientális 
tánc egész életen át végezhető moz-
gásforma, biztonságos fitnessprogram, 
amely a test izmainak kontrollján, a 
megfeszítés-ellazítás elvén és az ezzel 
járó izoláción alapszik. Néhány az ori-
entális tánc testi-lelki-mentális hatásai 
közül:

• A has izmainak megerősödése, 
rendszeres, tudatos használatuk javítja 
az emésztést, segíti a szülés utáni re-
generálódást, a női szervek működé-
sét, megkönnyíti a menstruációt.

• Csökkenti a női hormonális vál-
tozásokkal együtt járó, esetenként 
kellemetlen hangulati és testi tüne-
teket, segít a változókori, valamint 
más eredetű depressziók leküzdé-
sében.
• A testtudatosság, az izmok tuda-
tos használata javíthatja a nemi élet 
minőségét, megkönnyíti a terhessé-
get és a szülést, a gyermekágyas idő-
szakot.
• A hasizmok, a medencealap izma-
inak tudatos, rendszeres aktivitása 
növeli a nemi vágyat.
• Segít a várandósság előtti alak 
visszanyerésében, a csecsemő és a 
háztartás körüli teendőkhöz szük-
séges fizikai erőnlét elérésében, az 
esetleges inkontinencia problémák 
leküzdésében.
• Mozgásos meditációként felszaba-
dító hatással bír, segít a stressz leépí-
tésében.
• Fejleszti az egyensúlyérzéket, se-
gít korrigálni az egyoldalú terhelés, 
az ülőmunka, a cipekedés, a pszichés 
stressz okozta tartáshibákat. 
• A járás magabiztosabb lesz, csök-
ken a rendszeres fej-, hát- és derék-
fájások száma.
• Nő az általános vitalitás, életkedv. 
• Nagyobb önbecsülés, önbizalom.

 „Csodálatos eszköz van a kezedben, 
amellyel nőiességed, fizikai erőnlé-
ted, közérzeted jelentősen befolyá-
solhatod. Megtanulsz a merész, szag-
gatott és az elegáns, lágy mozdulatok 
eszköztárával bánni, átadod magad 
a zenének, és új embert fogsz felfe-
dezni magadban. Olyat, aki örömmel 
táncol és ezt a jó érzést képes átvin-
ni a környezetére. Fogadd el magad és 
örülj annak, hogy a török és arab nők a 
bediun táborokban, a háremekben és 
a fürdőkben megőrizték neked a világ 
legősibb táncát!”

TÁNC, NŐIESSÉG, ANYASÁG

HIRDESSEN ÖN IS! AZ ÜZLET MOTORJA A HIRDETÉS

Hirdetés alapmérete 
1/10 oldal: 2000 Ft+ÁFA

Hat hónapra előre fizetve:
10000Ft+ÁFA

Tizenkét hónapra előre fizet-
ve: 18000Ft+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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Beszámoló SZSE elnökségi üléséről (Kivonat a jegyzőkönyvből)

A Szárligeti Sportegyesület Vezetősé-
ge 2010. 10. 20-án tartotta soron kö-
vetkező ülését. A megbeszélésen je-
len voltak az elnökség tagjai: Talabéra 
Andrea, Nagy Gábor, Kóródi Károly, 
Dániel István, Pályka Tibor, Horváth 
Sándor, s a meghívott vendégek: Me-
zei Ferenc Polgármester, Ifj. Mezei Fe-
renc, Pethes Zoltán, Nádasdi Zsolt, 
Plank Ferenc, Németh István, Derék 
Mihály, Németh Andrea.
Elnökségi ülés összehívásának legfőbb 
oka az volt, hogy a labdarúgó szakosz-
tály körüli munkák, elvégzendő felada-
tok terhe az utóbbi időben 2-3 emberre 
hárult, ezért szükségessé vált a feladatok 
újbóli meghatározása és elosztása.

Talabéra Andrea Elnök I. Napirendi 
pont alatt ismertette a labdarúgó szak-
osztály eddigi munkáját, s eredményeit. 
Négy fordulóval az őszi szezon lezárása 
előtt a tartalék csapat a 2. helyen áll, a 
felnőtt csapat az utolsó helyen.  A szak-
osztály egyik legnagyobb problémája, 
hogy hiába van a játékengedéllyel ren-
delkező játékosok száma 40 felett, még 
is a mérkőzések előtt úgy kell a csapa-
tokat „összetrombitálni”.
Természetesen érthető hogy, felnőtt 
embereknél a munka és a család az el-
sődleges, de a szakosztály és a SZSE ve-
zetése több aktivitást vár a sportolóktól.
A szakosztály kiadásait jelen pillanat-
ban fedezik a bevételek, illetve az ön-
kormányzati támogatások.

II. Napirendi pont alatt került megtár-
gyalásra a fent említett fő probléma.
Itt Nádasdi Zsolt edző kért szót, aki el-
mondta, hogy az utóbbi időben szinte 
teljesen egyedül maradt a szakosztály 
körüli összes feladat ellátására. Azért, 
hogy mindenki tisztában legyen vele, 
hogy ez konkrétan mit jelent, meghatá-
rozásra kerültek ezek a feladatok.
Edzés, utaztatás, pályakarbantartás, 
öltöző takarítás, mezek összeszedé-
se mérkőzés után, mosás, a hazai mér-
kőzésen a rendezői feladatok ellátása, 
jegyzőkönyvírás, jegyszedés. 
Mezei Ferenc polgármester hozzászó-
lásában helyeslően elmondta, hogy ezt 
a problémát ő is így látja.
Ő, mint polgármester, és mint magán-
személy is rengeteget vállalt és tett 
azért, hogy a SZSE és ezen belül a lab-
darúgó szakosztály újra működni tud-
jon. Azt várta, hogy az elnökség tag-

jai, a tagok, Szárliget érdekelt lakosai 
jobban kiveszik részüket a feladatok-
ból. Nagy Gábor szakosztályvezető 
és edző elmondta, hogy egyéb köte-
lezettségei miatt nem tud már akkora 
részt vállalni az egyesület munkájából, 
mint eddig. A jelenlévők átbeszélték a 
problémát. A megoldást a többség ab-
ban látta, hogy konkrétan ki kell oszta-
ni a feladatokat személyre, vagy sze-
mélyekre szabva.
Az edzések levezetésében nem történik 
változás, azt továbbra is Nádasdi Zsolt 
és Nagy Gábor irányítja közösen.
A pályakarbantartást Nádasdi Zsolt 
vállalta úgy, hogy a csapatból segítőket 
rendel maga mellé. Az itthoni mérkő-
zések rendezőinek biztosítását Né-
meth István képviselő szervezi. A me-
zek mosását, rendben tartását egy-
előre próba jelleggel Németh Andrea 
szárligeti lakos vállalta magára. 
Az adminisztrációs feladatokat, be-
szerzéseket továbbra is Talabéra And-
rea végzi.
Plank Ferenc felajánlotta, hogy ameny-
nyiben szükséges, szívesen segít a 
mérkőzéseken azért, hogy az edző ne 
egyedül legyen, hiszen minden alka-
lommal két csapatot kell koordinálni.
Mezei Ferenc polgármester felvetette, 
hogy ezen összetett feladatok zavarta-
lan ellátásának érdekében, szerencsé-
sebb lenne a jövőben egy személyt al-
kalmazni, aki felelőse lehet az összes 
feladat elvégzésének.
A szakosztály vezetése szerint a hát-
ra lévő 4 mérkőzést, amiből 2 hazai, 
megoldják már az alábbi elosztás sze-
rint, de a jövőre nézve biztos érdemes 
lesz ezen elgondolkodni.
Mezei Ferenc polgármester megkérdez-
te, hogy mi a helyzet a sportolói hozzá-
járulások befizetésével. Nádasdi Zsolt 
és Talabéra Andrea elmondták, hogy 
több alkalommal, több fórumon is egy-
értelművé tették, hogy a játékengedély-
lyel rendelkező felnőtt játékos 1000 Ft, 
az ifjúsági 500 ft tagdíjat köteles fizetni. 
Ennek ellenére a befizetések jóval elma-
radnak a várttól. Ez ügyben keményebb 
fellépésre lesz szükség.
Nádasdi Zsolt felvette, hogy az utolsó 
itthoni mérkőzés után tartana a szak-
osztály egy szezonzáró „bulit”. SZSE 
vezetése az ötletet támogatta. Ennek 
helyszíne valószínűleg majd a nyugdí-
jas klub lenne, a részleteket majd ké-
sőbb pontosítják.

III. Napirendi pont alatt került megtárgya-
lásra a szakosztálybővítés lehetősége.
Talabéra Andrea felvázolta, hogy Derék 
Mihály vezetésével a faluban működő 
hagyományőrző íjász klub tagja lehet-
ne a SZSE-nek, újabb szakosztályként.
Ahhoz azonban, hogy ez megvalósulhas-
son felszerelés bővítésre van szüksége 
az íjász klubnak, hiszen ha a SZSE-hez 
tartozik, a falu lakosai nagyobb számban 
látogathatnák az edzéseket.
Derék Mihály elmondta, hogy a Kö-
zösségi ház ideális helyszíne az edzé-
seknek, viszont szükséges lenne egy 
új védőháló, különböző méretű íjak és 
nyílvesszők beszerzése.
Számításai szerint 250–300 ezer Ft-
ra lenne szüksége ahhoz, hogy mint 
a SZSE szakosztálya fogadni tudják az 
érdeklődőket. 
Talabéra Andrea válaszában elmond-
ta, hogy ez jóval nagyobb összeg, mint 
amire előzetesen az Elnökség gondolt. 
Mivel már nagyon év vége van, nem 
biztos, hogy ezt az összeget a SZSE 
biztosítani tudja.
Mezei Ferenc polgármester szerint ne 
zárkózzunk el a bővítés elől, hiszen ez 
a falu lakosainak remek lehetőséget je-
lentene. Arra kérte Derék Mihályt és 
Talabéra Andreát, hogy együtt készít-
senek egy költségvetési tervezetet, 
amelyet aztán nyújtsanak be a képvi-
selő-testület elé elbírálásra.

IV. Napirendi pont a SZSE tagságának 
újraszervezése.
Talabéra Andrea ismertette a napiren-
di pontot. Az új Elnökség megalakulása 
óta ez a dolog vészesen húzódik. Több-
ször elhangzott, hogy az Elnökség tag-
jai személyesen elindulnak felkeresni a 
régi tagokat, illetve újakat toboroznak. 
Sajnos ez eddig nem történt meg. 
Mivel a 2010-es évnek mindjárt vége, 
ezért már a 2011-es évi tagság, párto-
ló tagság kerül kialakításra. A vezető-
ség egyhangúan támogatta az ötletet, 
hogy az, aki most megváltja a 2011-es 
évi tagságát, az ingyen látogathatja a 
2010-es év hátralévő rendezvényeit.
Pethes Zoltán iskola igazgató felvállal-
ta, hogy elkészíti és laminálja a tagsági 
igazolványokat.

(Folytatás a következő oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)

V. Egyebek Napirendi pont alatt Talabéra 
Andrea bemutatta Németh Andreát, aki 
hastáncfoglalkozásokat tartana a falu-
ban. A megbeszélés résztvevőinek na-
gyon tetszett az ötlet, s megkérték Né-
meth Andreát, hogy az újságban publi-
káljon egy cikket az adott témában, il-
letve Andrea szervezésében felléphetne 
egy csoport a 2010. 11. 13-án megren-
dezésre kerülő ISKOLA BÁLON.
Ezen napirendi pont alatt Dániel Ist-
ván képviselő elmondja, hogy falunkba 
költözött egy versenyző sakkozó, aki 
foglalkozhatna, edzést tarthatna a sak-
kozni vágyóknak.
Mezei Ferenc polgármester felvette, 
hogy az általános iskolában is újra le-

hetne indítani a sakkszakkört. Dániel 
István képviselő nem látta ennek aka-
dályát, későbbiekben az igazgató úrral 
egyeztetik a részleteket.
A sakkszakosztály december elejére 
szervezne egy házi versenyt, talán Mi-
kulás kupa címszó alatt. Ehhez kért a 
szakosztály érmeket, okleveleket.  Ezt 
az Elnökség egyhangúan támogatta.
Kóródi Károly az asztalitenisz szakosz-
tály vezetője pár szóban felvázolta a 
2010. 10. 30-ra meghirdetett női asz-
talitenisz bajnokság részleteit. 
Talabéra Andrea mindenkinek meg-
köszönte a részvételt.

Talabéra Andrea
Szárligeti Sportegyesület Elnöke

Színház az 
egész? 
Színházba járni jó! Ha csak az az emlék 
maradt meg valakiben, hogy mennyi-
re unta az iskolai színházlátogatásokat, 
jobb, ha újra kipróbálja egy olyan da-
rabon, amire tényleg el akar menni… 
Erre remek alkalom egy már kipróbált, 
nagy sikerű előadás, mondjuk a Ró-
meó és Júlia musical változata. Gerard 
Presgurvic Rómeó és Júlia című mu-
sicaljét eredetileg a párizsi Palais des 
Congres-ben, Franciaországban mu-
tatta be a Glem Gerard Louvin, 2001. 
január 19-én. A Budapesti Operett-
színházban 2004. január 23-án volt a 
bemutató, ami fergetegesre sikerült, s 
azóta is teltházzal játsszák.

A történet aktualitása nem vitatható, 
közvetlen környezetünkben is azt lát-
juk, hogy együtt élő emberek egymás 
torkának esnek – ha nem is karddal, 
de szidalmazással, rágalmakkal, hazug-
ságokkal és fél-igazságokkal – , és talán 
már nem is tudják, miért is ellenség, 
akinek más a kedvenc színe.  

Ebben a darabban mindenki megtalálja 
a neki valót. A Helyszínelők-rajongók 
gyilkosságot, vannak itt titkok és sze-
relmek, Rómeó édesanyja igazi szüle-
tett feleség, a dada pedig vérbeli vad 
angyal, és Mercutio is gond nélkül szó-
párbajozhatna Hadházi Lacival. Az él-
mény pedig lehengerlő! A jól ismert 
dalokat élőben hallani fantasztikus él-
mény, az énekes-színészek (Dolhai At-
tila, Vágó Zsuzsi, Janza Kata, Földes 
Tamás, Bereczki Zoltán, Mészáros Ár-
pád Zsolt – a teljesség igénye nélkül) 
nagyon értik a dolgukat. Persze ehhez 
mindenképpen kellett a világ talán leg-
ismertebb története, és Shakespeare 
akkora alakja az irodalomnak, hogy 
még méltatni is csak szerényen és a 
legnagyobb alázattal szabad. Igazi ér-
zelem-turmix, amit átélhetünk, oszto-
zunk Júliával a boldogságában, Rómeó 
mellett vagyunk tragédiájában, Lőrinc 
baráttal együtt veszítjük el a hitünket 
és meghalunk Mercutio-val. A lányok 
vitatkozhatnak, ki a legjobb srác (van 
választék), a bátor férfiak pedig nyu-
godtan legyinthetnek a végén, hogy 
egy nő miatt, nahát…(miközben ők is 
törölgetik titokban a könnyeiket). De 
nem is baj. Ez a színház.

Egy kis kynológia…
Amióta az ember háziasította a kutyát, 
azóta az élet legkülönbözőbb terüle-
tein hűséges segítője. A Nemzetközi 
Kynológiai Szövetség (FCI) jelenleg 313 
kutyafajtát tart nyilván. Ezek közül sze-
retném bemutatni az egyes fajtacso-
portok három legnépszerűbb fajtáját. 

I. fajtacsoport: pásztor 
és juhászkutyák
Német juhászkutya
A német juhászkutyát Dél- és Közép-
Németország kutyatörzsei közül válo-
gatták egy nagy munkabírású kutyafaj-
ta létrehozása céljából, eredete a XIX. 
század végére vezethető vissza. Ere-
deti rendeltetése szerint pásztorku-
tya, melyet nyugalom, engedelmes-
ség és kitartás jellemez. Mivel nyájőr-
zőnek született, így szabad levegőn 
szeret élni, fizikai szükségleteinek ki-
elégítésére tágas terekre van szüksé-
ge. Jelleme, alkati felépítése, készségei, 
jó felfogóképessége és tűrőképessége 
révén alkalmas mindenféle kiképzés-
re. Remek házőrző, gondosan figyel a 
családra, a házra, és nem igaz semmi 
abból, amit rosszaságáról és „farkas-
kutya” vadságáról mondanak. Színe: 
fekete-vörös-barna színeződésű, bar-
na, sárga, ordas, fekete, szürke. Mar-
magassága: 55–65 cm, súlya: 25–40 kg.
Skót juhászkutya (Collie)
A több különböző kutyafajta kereszte-
zéséből származó collie, amely az em-
ber által háziasított első kutyák őstípu-
sa, Alsó-Skóciában hosszabb időn ke-
resztül elszigetelten létezett. Külön faj-
taként a XIX. század kezdetétől emlí-
tik. A szabadon tartott nyájakat az em-

ber irányítása nélkül is képes volt őrizni. 
Gyönyörű és elegáns szőrzetének, ne-
mes mozgásának köszönhetően széles 
körben népszerűvé vált. Ma nyájőrzés 
helyett a városokban élő családok ked-
vence. A collie azonban nem csak szalo-
nokba való kutya, hanem kitűnő őrző-
kutya is. Hosszú és rövid szőrű változa-
ta létezik. Színe: sable (világos aranytól 
a mahagónivörösig), tricolor (fekete-
vörös-fehér), bluemerle (világos ezüs-
tös kék márványfekete-fakóvörös 
foltokal). Marmagassága: 51–61 cm, sú-
lya: 18–29 kg.
Óangol pásztorkutya (Bobtail)
Eredete nagyon távoli múltba nyú-
lik vissza, ősei a római hódítókkal i.e. 
I. században jutott el az angol parto-
kig, első hivatalos megjelenése azon-
ban csak 1873-ra tehető. A múlt szá-
zadokban az angolok a marhák hajtá-
sára használták, képes volt önállóan 
terelni a nagy csordákat és nyájakat a 
vágóhidak felé. A bobtail kiváló házőr-
ző, ugyanakkor szereti a meleg csalá-
di környezetet is. Ideális kutya a csalá-
di örömök megosztására és a gyerek-
játékokban való részvételre, amelynek 
rengeteg mozgásra és szőrének rend-
szeres ápolására van szüksége. Mivel 
alapvetően pásztorkutya, gyaloglás-
ra, futásra termett. Határozott jelle-
mű, nem túl domináns, nem kemény-
fejű, ennek ellenére szilárd nevelést 
igényel. Nagyon engedelmes és szófo-
gadó. Színe: szürke összes árnyalata, 
őszes vagy kék fehér foltokkal. Mar-
magassága: 56–65 cm, súlya: 26–38 kg.

Talabéra Andrea
Szárligeti Sportegyesület Elnöke
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Gondolatok Tündérkének
Gondolkodtam, hogy ez a cikk meg-
íródjon-e, vagy hagyjak mindent a 
maga útján menni, mivel minden cso-
da 3 napig tart.
Aztán arra az elhatározásra jutottam, 
hogy néhány gondolatot megosztok az 
olvasóval, már csak az érintettség okán is.
Szeptember és október hónap folya-
mán olyan indulatok feszültek egymás-
nak, hogy az ember csak kapkodta a fejét. 
Mindenkinek voltak „biztos helyről” szár-
mazó információi, amelyeket rögtön a vi-
lághálón közzé is kellett tennie Szárliget 
hírnevének öregbítéseként. Az iskolával 
kapcsolatos megjegyzéssel foglalkoznék.

15. Tündérke
2010-09-30 16:26:47
De a bulizásra, meg az olyan iskolai 
Karácsonyi ünnepség, ahol folyt az al-
kohol, arra van pénz!!!

Tündérke!
Szomorú hírem van Önnek. A karácso-
nyi alkoholban úszó ünnepségen a kö-

vetkezők történtek. A tantestület tag-
jai és a technikai dolgozók az én kezde-
ményezésemre süteménnyel, szendvi-
csekkel, salátákkal készültek erre a nap-
ra azért, mert meggyőződésem, hogy a 
segítő szülőknek minimum ennyivel tar-
tozunk. Rengeteg pezsgőt is vettünk, de 
szerencsétlenségére mindegyik alkohol-
mentes volt. Körülbelül 80 szülő tisztelt 
meg bennünket, s mindösszesen 4 üveg 
alkoholos pezsgő  fogyott el.  Ha az egy-
szerű osztást elvégzi: 2,8 liter: kb. 30 fő-
vel kiderül, hogy sok alkohol nem folyt 
egy-egy ember vérében. S van még egy 
rossz hírem. A pezsgőket nem a falu, 
nem az iskola költségvetéséből, hanem 
az én pénztárcámból álltuk. A legfonto-
sabb: ezt a dőzsölést idén karácsony kö-
zeledtekor megismételjük. 
Halkan jegyzem meg: Volt olyan részt-
vevője az ünnepnek, aki zárás után a 
megmaradt süteményeket elvitte. Egyi-
künk sem tett megjegyzést, mert örül-
tünk, hogy egy családnál kerül sütemény 
az asztalra. Erről sem írt.

Volt buli is. Az iskolai alapítványért. Ez 
sem öncélú volt, hanem az itteni isko-
lások javát szolgálja. Sem a kuratóri-
um, sem a pénzügyi feladatokat ellá-
tó személy nem kapnak  semmiféle té-
rítést munkájukért, tehát minden be-
folyt pénz a gyerekekre fordítódik az 
Alapító okiratban foglaltak szerint.

31. Tündérke
2010-10-02 09:47:49

Igen próbálkoztunk, de az a bizo-
nyos szűk udvartartás nem enged 
senkit be a körbe. Pár évig próbál-
kozik az ember, de a sokadik el-
utasítás után elmegy a kedve az 
egésztől. A segítséget el kell fo-
gadni, és nem azt kell nézni, hogy 
ki ajánlotta fel. A segítség szívből 
jön, és nem várnék érte még kö-
szönetet sem, csak annyit, hogy 
fogadják el. Egy közösséget össze-
fogni kellene, nem széthúzni, aho-
gyan ezt az elmúlt években láttuk. 

Tündérke!
Ön előtt az iskola kapuja mindig nyit-
va áll. Rengeteg feladat van, amely-
hez minden kézre szükség van pl. 
iskola-felújítás, festés, növényülte-
tés, süteménysütés a gyerekeknek 
ünnepségekre, szakkör-szervezés 
s még sorolhatnám. Szívesen látom 
ezen programok levezénylőjeként. 
Ugyanis ötletet rengeteget kapok, 
lebonyolító valahogy nem jelentke-
zik. Természetesen csak ingyenesen 
megvalósítható tevékenységekben 
gondolkozzunk mindannyian!
Úgy gondolom, hogy vagdalkozásá-
val több olyan embert sértett meg, 
akik ezt nem érdemelték meg. Csak 
emlékeztetni szeretném, hogy kije-
lentései súrolják a becsületsértés, 
és a jó hírnévhez való jog megsér-
tésének tényállását.
Ha komolyan gondoljuk, hogy az is-
kola fontos a szárligetieknek, akkor 
legalább ne ártsunk, ha segíteni nem 
tudunk! Pláne, ha nem is akarunk.
Kérem, hogy a jövőben az iskolát 
érintő kijelentései előtt konzultál-
jon velem, hogy ne fél információk 
alapján kelljen ítéletet alkotnia. Bí-
zom abban, hogy a közösség össze-
fogásának nem a csúsztatást tekinti 
a legjobb módszernek.

Pethes Zoltán, igazgató

SULIBÁL 2010.
a Szárligeti Általános Iskoláért Alapítvány javára

2010. november 13., 19 óra

Zene, tánc, vacsora, tombola, 

s még sok egyéb, mi szem-szájnak ingere.

Jegyárak: Támogatói: 1000.– Ft,

Belépő: 1500.– F t- KÜLÖN SORSOLÁS!

TOMBOLA: 200.– Ft

Hol juthat hozzá?

• Általános Iskola

• Liget Söröző, Petőfi  utca

• Móni zöldséges

• Spici ABC Ady E. u.

• Umführer Józsefné
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Kiadja: Szárliget Önkormányzata
Felelős kiadó: Mezei Ferenc
Szerkeszti a szerkesztő bizottság.
Tagok: Bozsakiné Paréj Katalin,  
Bul la István, Horváth Sándor,   
Káfony Zoltán, Pethes Zoltán, 

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 cikke-
ket  a di-no1@chello.hu e-mail cím-
re, vagy a polgármesteri hivatalba 
kérjük eljutattni. A rövidítés jogát a 
szerkesztő bizottság fenntartja.

Tisztelt Olvasó! 
Kedves szárligeti 

honfi társaim!
Adójuk 1%-ával bennünket 

is támogathatnak.
Hétszínvirág Alapítvány:

18488333-1-11 
Szárligetért Alapítvány:

18611337-1-11
Szárligeti Bűnmegelőzési 

és Vagyonvédelmi Egyesület: 
18611722-1-11

Havasi Gyopár 
Virágbolt
2800 Tatabánya, Béla király krt.

 Virágcsokrok minden alkalomra!
Telefonon leadott rendelést 

1700-1800 óra között Szárligeten
 ingyenesen házhoz szállítjuk.  

MÓNI ZÖLDSÉGESE
a polgármesteri hivatalnál

Napi friss áru készlettel:
– zöldség-gyümölcs
– tojás
– tészta
– savanyúságok
széles választékban kaphatók!

Rendeléssel kapcsolatban 
hívjon bizalommal!

Nyitva tartás:
Szerda, péntek: 7.30–12.00

Pékné Nagy Mónika
Tel.: 06/30-306-4814

06 34 307076
06 30 5201398

ASZTALITENISZ
2010. október 30-án megtartott 

női asztalitenisz verseny 
eredményei:

1. Tóth Barbara
2. Gammer Jánosné

3. Gordos Noémi
A versenyen résztvevők jó hozzáál-
lását, aktív részvételét köszönjük.
Továbbra is minden pénteken 
18.00-tól edzéseket tartunk a 

Nyugdíjas Klubban.
Sportbizottság

Decemberi előzetes
A Szárliget SE sakk szakosztálya

minden korosztály részére
házi sakkbajnokságot rendez 

december 4-én 09. 00 órai 
kezdettel. A rendezvény neve:

 Szárligeti Mikulás Kupa
Nevezni a helyszínen 

lehet 09. 20-ig
Idejében szólunk, hogy legyen 

mód a felkészülésre.
A könyvtárban nyitva tartási időben 

minden felkészülőt szeretettel és sakk 
szakkönyvekkel várunk!!!

 (DI)

MÁRTON NAP
Sok szeretettel hívunk és 

várunk Mindenkit 
Márton-napi műsorunkra!

Időpont: 
2010. november 11. 17 óra

Helyszín: 
Tima Endre Általános Iskola

Program:
Márton napi jelenet

Lampionos felvonulás
Zsíroskenyér, tea

RÖVID HÍREK
A 2010/2011-es tanév elején a Tima 
Endre Általános Iskola tanulói szép 
számmal neveztek be a tatabányai  Köl-
csey iskola magyar nyelvi versenyére:
2. osztályból: Varga Vivien, 
Tóth Balázs, Benis Melissza, 
Drabon Barnabás, Szigethy Máté, 
Pintér Zoltán
3. osztályból: Pályka Csenge, 
Vilesek Nikolett, Vas Denisz, 
Szabó Dorina, Kiss Vivien, 
Rorbacher Lili
4. osztályból: Mező Petra, 
Genyec Dávid
5. osztályból: Csata Georgina, 
Vas Vivien, Berta Krisztina
6. osztályból: Járóka Szabolcs, 
Király Péter, Nagy Szilvia, 
Nádasdi Georgina, Somogyi Ildikó, 
Teleki Blanka
7. osztályból: Farkas Zoltán
8. osztályból: Hervai Borbála, 
Nagy Ágnes, Nyári Emma,
Papp Noémi, Szabó Fanni
Már a 3. forduló feladatai is megér-
kezetek, büszkén mondhatjuk, hogy 
felvesszük a versenyt a többi beneve-
zett iskolával.

HUMOR
Egy férfi és egy nő állnak egymás mel-
lett egy koktélparty-n. A nő ránéz a 
férfira, és megjegyzi:
– Tudja, Ön nagyon hasonlít a harma-
dik férjemre.
– Tényleg? Hányszor volt már férjnél?
– Kétszer.

– Mi lesz belőled, Pistike? Folyton 
csak a szex jár a fejedben. Abból 
nem lehet megélni.
– Dehogynem, tanár úr! Látná csak 
a nővéremet!

Vidéken lévő feleség táviratozik a 
férjének:
– „Anyám nagyon rosszul lett. 

Stop. Beszállították a kórházba. 
Stop. Az orvosok feladták.”
A férj válasza:
– „Remélem nem az én címemre!”

Új tag a golf klubban, életében elő-
ször golfozik. Az oktató magyaráz-
za neki:
– Látja ott messze azt a zászlót, ar-
rafelé kell ütni a labdát.
A tag hatalmasat üt, a labda száll-
száll és két centire a lyuktól megáll.
– És most, mit kell csinálni? – kér-
dezi az elképedt oktatót.
– Most üsse bele a lyukba.
– Ezt mondhatta volna előbb is!


