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niszteri elismerő oklevelet kapott,
melyet Pethes Zoltán Iskolaigazgató
nyújtott át.
Az ünneplő közösség a polgármester
invitálására gyalogsétát tett az újtemetőbe és megkoszorúzta a névadó
sírját. A meghívott vendégek vis�szasétáltak és állófogadáson vettek
részt. Valamint megtekintették az iskola folyosóján  elhelyezett kiállítást
melyet az iskola múltját felelevenítő
fényképekből állítottak össze. Az
ünneplést a falu lakossága délután
sportnap keretében folytatta a faluházban.

Névadó ünnep
Meghitt hangulatú, megható ünnepség keretében új nevet kapott a Szárligeti Általános Iskola. Hivatalosan
ez év szeptember 1-től a Dr. Tima
Endre Általános Iskolába járhatnak
ezután a szárligeti gyerekek.
A Műsor Fegyver Ágnes tanárnő jelenlegi diákokból szervezett kis csapatának csokorba szedett verseinek
előadásával kezdődött.   Ezt követően Márkus Melinda jelenlegi képviselő az iskola volt diákja méltatta a
névadó emlékét. Majd Szabó Erzsébet (Zsizsi) – aki régi diák és tanár is

volt a szárligeti iskolában- el-el csukló hangon, könnyeivel küszködve
beszélt az iskola múltjáról, „Tima tanár-bácsi” felejthetetlen tevékenységéről.  Ezután három diák díszlépésben bevonult az új iskolazászlóval,
melyet a polgármester nemzeti színű
szalaggal felavatott. Az ünnepség
díszvendége „Tima Kati néni” a névadó özvegye volt, akit a polgármester Mezei Ferenc és Horváth Sándor
képviselő  könnyekkel küszködve virágcsokorral köszöntött.
Mezei Ferenc – Szárliget község polgármestere a Szárligeti Általános
Iskoláért végzett munkájáért mi-

Nyugdíjasklub hírei
Május 1-én majálist szerveztünk a klub udvarán. A 14
órakor kezdődő rendezvényen
először a májusfát díszítettük
fel. Minden vendég segített a
szalagok, lufik, üvegek felkötésében. 15 órakor ünnepélyesen
felállítottuk az udvar közepén.
Ezután kezdődtek a játékok:
kötélhúzás, lengőtekézés, diótörés, szögbeütés, sakkverseny, asztaliteniszezés, tollasozás. A gyermekek jutalma
csokoládé volt.
Legnagyobb sikere a vattacukornak volt, melyet a
gyermekek ingyen kaptak. Itt
szeretném megköszönni Dániel István segítségét, aki 300
adagot készített el a gyermekek részére.

A frissen sült lángos illata
csalogatta az embereket. A
hideg sör és üdítő is szépen
fogyott.
A délutáni programokon
közel 300 fő fordult meg.
Estére utcabált szervezetünk, melynek költségeit az
Önkormányzat állta. Klubunk gulyást főzött.
Sajnos az esti program nem
sikerült úgy, ahogy reméltük,
de azok akik kitartottak, jó
hangulatban tértek haza.
Köszönöm az Önkormányzatnak, Dániel Istvánnak,
klubtagjainknak az önfeláldozó munkát, hogy rendezvényünk összességében jól
sikerült.   
Tisztelettel: Káfony Zoltán
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Névadó ünnep
Kedves Gyerekek, Szülők, Intézményi Dolgozók és Kedves Vendégeink!
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Szeretettel köszöntöm a Szárligeti
Általános Iskola névadó ünnepségén
a megjelenteket. Örülünk, hogy ilyen
szép számban gyűltünk össze, külön
öröm számunkra, hogy Tima Kati
néni körünkben ünnepel, akit a régi
diákoknak nem kell bemutatni, aki
személyével egybeköti a múltat a jelennel, és aki jelenlétével még ünnepibbé,
jelentősebbé teszi ezt a napot.
Rögtön egy kínai népi bölcsességgel
kezdenék:
Kedves tanítványának azt mondja
egy kínai filozófus:  
Gyermekem! Ahhoz, hogy jó szónok
légy, három dologra van szükség:
Először: Állj fel jó magasra, hogy
mindenki jól láthasson!
Másodszor: Beszélj hangosan, hogy
mindenki jól hallhasson!
Harmadszor: Legyél rövid, hogy
mindenki szeressen!
Ennek szellemében írtam meg beszédemet is, mert öreg diákként engem
ért a felkérés, hogy néhány mondatban
megemlékezzem. Röviden, de minden
fontos részletre kiterjedően beszéljek
a régmúlt időkről, a diákéveinkről, a
fiatalságunkról. Ezek a falak, amelyek
most minket körbe vesznek idestova
62 év történelmét őrzik magukban.
Ha végig nézünk az iskola falát borító
tablókon kiderül, hogy 1959 -ben végeztek itt az első diákok.
Iskolánknak igazi neve még soha
nem volt. Szárligeti Általános Iskolaként ismerik a környéken, a mai naptól azonban Tima Endre Általános
Iskolaként fog híressé válni.
Hogy miért éppen őt véltük méltó
névadónak?!
Dr. Tima Endre 1974-ben került az
iskolába, matematika-kémia szakos
tanérként. Tanári évei alatt a közösségi élet példa értékű magasságokba szökött: szakkörök, sportkörök,
olimpiák, farsangi bálok, úttörő,- és
kisdobos mozgalom, akadályverseny
és még számos fontos esemény indult el ezekben az években.
Tima tanár bácsi – mert így hívta őt
mindenki – nevéhez fűződik a Pajtásbolt működtetése is. Lehetett ott
mindenféle földi jót kapni: pékárut,
iskolatejet, tanszereket, játékokat,
édességek közül a rumos szelet és
a kókusz rúd volt sokunk számára a
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„király”. A vásárlókat a tanórák közötti szünetekben az iskola diákjai
szolgálták ki, az árubeszerzés a tanár
bácsi feladata volt. A Pajtásboltosok
jutalmul minden év végén ingyenes
jutalom-kiránduláson vettek részt.
Ebben az időszakban alakultak ki
azok a hagyományaink, amelyeket
éveken át nagy gonddal ápoltunk és
gyakoroltunk: ami pedig nem más,
mint a sport!!
Osztályonkénti olimpiákon kellett
bizonyítanunk rátermettségünket a
rövid- és hosszútávfutás, a távolugrás, a kislabda vagy éppen a magasugrás terén.
Futóversenyeken teljesített iskolánk
mindig kimagasló eredménnyel,
rengeteg edzés és kitartás következménye volt, hogy futásban verhetetlenek voltunk mindegyik korosztályban, fiú-lány mezőnyben egyaránt.
A nagyszünetekben tartott kötelező
futóedzésekkel értük el a néha hihetetlennek tűnő, jó eredményeket
– higgyék el, tudom mit beszélek:
én is voltam egyszer megyei ötödik
helyezet, ami sportosnak egyáltalán
nem tekinthető múltamat tekintve
tényleg nagy szó!
Évek kitartó munkájának köszönhetően elértük el, hogy nem akadt
ellenfelünk a mezei futóversenyeken Bicske, Csákvár, Szár, Bodmér,
Alcsút, Felcsút és Vértesboglár településen sem. Járási,- és megyei
versenyeken nyertük azt a rengeteg
kupát, oklevelet és érmet melyek ismertté tették iskolánk tanulóit.
„Szorgalmi feladatként” színdarabokat
rendezett: korhű jelmezekbe öltözve,
részleteiben kidolgozott díszletek előtt
játszottuk el például a János Vitézt vagy
a Hamupipőkét is. Ezek a színdarabok
mind a környéken, mind a Klubkönyvtárunkban teltházas
előadás mellett kerültek bemutatásra.
Közös erővel szépítettük falunkat,
az iskola diákjai
tartották rendben
az akkor még salakkal bevont iskolai sportpályát,
gazoltunk, kerítést
festettünk, szüleink pedig tornaszobát
építettek
társadalmi munkában – értünk és
iskolánkért.
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S bár az elején megígértem, hogy
rövid leszek nem hagyhatom említés
nélkül az iskolai farsangi bálokat,
melyek a tanár úr rímekbe szedett
verses konferanszai miatt maradtak
feledhetetlenek.
Tőle tanultuk meg, hogy az értékek
tisztelete, megőrzése, a múlt ápolása, az emberi és szakmai tartás, ami
erkölcsön, munkán, tehetségen és kitartáson alapul, sikereket hoz.
Most itt vagyunk együtt a Szárligeti
Általános Iskolában, mely új nevet
kap. Új nevet, méltó nevet. Talán az
iskolának, mint intézménynek új lesz
ez a név, de számunkra, régi diákok és
lakosok számára nem az, hiszen amióta Dr. Tima Endre tanári pályafutását községünkben elkezdte, a neve
összeforrott az iskolával, a neveléssel,
a matematikával, a sporttal.
Tanuljuk meg először azt, hogy iskolánkat immáron Tima Endre Általános Iskolának hívják, és aztán jöhet
a többi lecke, amelyet iskolánk új
névadójától tanulhatunk kitartásról,
hűségről, szeretetről, munkabírásról
és nevelésről. És ha mindezt elsajátítottuk, akkor „mondhatjuk: térvén őseink porához. Köszönjük élet
áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi
munka volt.”
Végezetül Sütő András gondolatát idézem: „Önmagát becsüli meg
minden nemzedék azáltal, hogy
tudomásul veszi: a világ nem vele
kezdődött.” A mi iskolánk világa
igazából Vele, az ő munkásságával
kezdődött. Ő építette számunkra
azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét
alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az ő példájából meríthetünk erőt, hitet és bátorságot.
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INTERJÚ

Interjú sorozatunk utolsó alanya
Horváth Sándor. Vele két cikluson
keresztül is voltam képviselő, ráadásul szembe-szomszédom, így
természetesen tegeződünk. Róla
annyit tudok, hogy a Kulturális és
Sportbizottságban és a Pénzügyi
Bizottságban is volt már vezető.
Volt már jelölt polgármesteri választáson is, törzsgyökeres szárligeti, a
Szárliget SE vezetőségi tagja.
Mióta élsz a faluban, hogyan nézett akkor ki a falu?
1951-ben, négy esztendős koromban a
szomszéd faluból Szárról költöztünk ide.
Csak „tanyaként” emlegették azt a részt
ahol gyerekkoromat töltöttem. Azt szoktam mondani, hogy a faluval együtt nőttem fel, hiszen akkor még nagyon kevés
ház volt a környéken. Igazi patriótának
érzem magam. A gyönyörű fekvés, a jó levegő, a jó megközelíthetőség az, ami megfogja az embert. A 60-as években az erdő
alatti, jórészt parlag területet a Tanács
kisajátította és felparcellázta. Mondhatjuk azt, hogy 70-es évektől kezdődött el az
építkezési láz. Az akkori időkről nagyon
sokat tudnék természetesen beszélni Néhány dolgot azért feltétlenül meg kell említenem. Az iskolában két tanteremben folyt
a tanítás. Az első teremben volt vasárnaponként a mise megtartva. A szétnyitható
ajtók mögött volt az oltár. Az óvoda és az
új CBA között volt egy harangláb. Iskola
után annak a lépcsőjén minden tanítás
után sokáig gombfociztunk. Volt egy üzlet
és egy úgynevezett szatócsbolt. Húst egy
héten egyszer mért ki az Auer bácsi. Aki
jobb részét akarta megvenni a disznónak
vagy a marhának már előző éjszaka odament sort foglalni. A kocsmának este 10
órakor záróra volt, a bicskei rendőrök
szigorúan betartatták. A régiként emlegetett focipálya (ahol most a telkeket árulja
az Önkormányzat) előtt volt agy másik, a
fatelep helyén. Egy gyönyörű nagy vasútállomásunk volt, amit először felújítottak
aztán érthetetlen okból leromboltak. 1954ben lett a villany bevezetve, amely sajnos
alulméretezett volt Ahogy szaporodtak a
családi házak és már vehettünk háztartási
gépeket, hűtőt, TV-t, stb., nem bírta a terhelést a feszültség leesett 180 Volt alá. A
Tv-t nem lehetett élvezni, mert vagy futott
a kép, vagy egészen keskenyre összement.
Aztán szép lassan, fokozatosan mindene
lett a falunak.
Milyen okok vezettek arra, hogy ilyen sűrűn változott a bizottságok összetétele?
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Különösebb okokat nem látok Kívülről
valóban úgy tűnik. Akkor kezdődtek a
változások amikor Kriszt János képviselőtársam lemondott a Pénzügyi bizottsági elnöki tisztéről. A Pénzügyi Bizottság vezető nélkül maradt. Nem vállalta
senki az ő pótlását. Ezért aztán végül
elvállaltam, bár közel sem rendelkezem
olyan szakmai tudással. Addig a Kulturális és Sport bizottság elnöke voltam. A
Pénzügyi Bizottság mellett létrehoztunk
egy új bizottságot az úgynevezett Fejlesztési Bizottságot, amelyet Láng Tamás
képviselőtársam vezetett. Úgy láttuk,
hogy szükséges, elsősorban a pályázatok
figyelemmel kisérése és benyújtása végett. Aztán az élet úgy hozta, hogy legyen
egy összevont, több tagból álló Pénzügyi
Bizottság, amely mind a két feladatot
ellátja. Vezetője Láng Tamás képviselőtársam lett. Ő is lemondott elég rövid
idő után, okként hozta fel, hogy kevés
segítséget kapott.
Mint volt Pénzügyi bizottsági elnök hogyan
látod Szárliget hosszú távú anyagi helyzetét?
Előttem már több képviselőtársam leírta, hogy nagyon feszített a költségvetésünk. Ez nem mai eredetű, hanem
évről-évre rosszabb. Amivel indulhatunk mínusz tizennégy millió. Az iskola
fenntartásához plusz 45 milliót, az óvoda fenntartásához plusz tizenhét milliót
kell az Önkormányzatnak hozzátenni.
Mindez a fejlesztések és az utak állapotának a rovására megy. Nagyon sokat ront a helyzetünkön az, hogy közel
hetven gyereket más iskolákba visznek a
szülők. Arra a 120 tanulóra, aki marad
a központi finanszírozáshoz kevés.
A legnagyobb takarékoskodással sem lehet ekkora összeget megspórolni. Hos�szútávon nagyon bízom abban, hogy
sikerül a kialakított telkeket olyan áron
értékesíteni, hogy tudjunk további terveket is megvalósítani. Községünk elsősorban a turizmusra és idegenforgalomra
építhet. Arra kell többet fordítanunk
majd, hogy vonzó legyen, jöjjenek minél
többen községünkbe.
Újságunk hasábjain sűrűn publikálsz. A
Vetélkedő sorozatot Te készítetted. Miben
látod annak okát, hogy abbamaradt?
A „Ki tud többet” vetélkedőt valóban
Kulturális és sportbizottsági elnöki koromban találtam ki. Arra számítottam,
hogy a gyerekek játszva olya információkhoz jutnak, amelyeket az iskolában nem tanítanak. Mivel a gyerekek
többsége sokat ül a számítógépek előtt
azt gondoltam, hogy az interneten megkeresik a megfejtéseket. Hiába ígértünk
a jó választ adóknak jutalmakat, így
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sem volt vonzó a
számukra. Első
évben tíz megfejtés érkezett. Az
új tanévben még
kevesebb. Ezért
döntöttünk úgy
az iskola igazgatójának egyetértésével,
hogy a vetélkedőt abbahagyjuk. Titokban reménykedtem abban, hogy a
szülők, nagyszülők is sarkallják a gyerekeket.
Mennyiben más a képviselőtestület
munkája a jelenlegi polgármester vezetésével, mint a korábbival?
A mostani polgármester legszívesebben
mindent egyszerre szeretne megvalósítani. Teendőnk van bőven, sőt álmaink
is. Időnként vissza kell zökkentenünk
a valóságba. A kezdeti döcögő együttműködésünk mára jó értelemben megváltozott. A régi polgármesterrel több
ciklust töltöttünk el együtt, talán ezért
sem vettük mindig észre, ha hibáztunk.
Milyen pozitív változásokat tapasztalsz
Szárliget közösségi életében és melyek az
esetleges elmaradások?
Lassan, fokozatosan javul a közösségi élet. A rendezvényeket egyre többen
látogatják. Sőt tevékeny részt vállalnak
a feladatok végrehajtásában. Az iskola szebbé tételében nagy szerepük volt
a szülőknek. A Polgármesteri Hivatal
is megújult. Átalakítva, újra festve az
irodák. A Nyugdíjas Klub helyisége is
tágasabb és szintén újra lett festve. Ahhoz, hogy a sportot is fellendítsük meg
van az emberekben az akarat. Idén már
többször összejöttünk, hogy mit tehetnénk azért, hogy a fiatalok és idősek
egyaránt jól érezzék magukat. Akik
látták a Sportegyesület öltözőjének korábbi áldatlan állapotát már most tapasztalhatnak javulást. Azonban még
nagyon sok pénzt kell ráfordítanunk.
Javasoltam, hogy ha a „Szárligetért
Alapítvány” kuratóriuma májusban
pályázatot ír ki jelentkezzen a Sportegyesület, hogy az öltözőt készre be tudjuk fejezni. Sajnos az utak javítására
nincs összeg. A Hivatal és Takarékszövetkezet közötti szakasz kátyúzásával el
is fogy a pénz. A buszmegállók állapota is siralmas. Az elmaradások okáról
írhattam volna a hosszú távú anyagi
helyzetünk elemzésénél is, amikor az
iskola és az óvoda plusz kiadásairól beszéltem. Látható tehát miért nem jut a
fent említett problémákra. Bízom azonban, sőt biztos vagyok benne, hogy ezek
a gondok is megoldódnak.
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Erdei majális
A fák csúcsai közt előbukkant a Nap.
Erőtlen sugaraival áthatolt a ritkás felhőkön és megrezegtette a levegőt. Az
úton még minden csendes volt, de valami készült. A természet lerázta magáról téli tespedtségét és ünnepi ruhát
öltött. Virágok fordultak színesen nevetve a kelő Nap felé. Friss szél suhant
át a fák között, kisöpörte a régit és elhozta az újat, a tisztát, az illatost.
A dombon szántó földúton felbukkantak az első autók. Álmos, jókedvű emberek szálltak ki belőlük, nevetgélve,
beszélgetve rendezték el az erdőszéli
tisztáson a szükséges kellékeket. Még
csendesek voltak, de hangjukat áthatotta az izgatott várakozás. Asztalok,
székek kerültek elő, majd felállították
az üstöt is és hamarosan a vidám tűz
pattogását lehetett hallani.
Aztán mind több autó érkezett, lassan
megtelt a mező emberekkel. Mindenki hozott valamit, mindenki találko-
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zott rég látott ismerőssel, mindenki boldog
sóhajjal érkezett; hát itt
vagyunk. Hamarosan
izgatott kiáltásokkal telt
meg a rét. A gyerekek
birtokba vették a hegyoldalt, előkerültek a
labdák és más játékok.
Fiúk indultak titkos kihívásokra csapatostul,
lányok bújtak a bokrok aljába babázni.
A felnőttek, apukák, anyukák és nagyszülők, folyamatosan változó csoportokban vitatták meg a napi ügyeket.
Mire a gulyás az üstben illatozni kezdett bátor csoportok vágtak neki az
erdőnek. Kicsik és nagyok vígan dalolva vették az akadályverseny újabb és
újabb próbáit; rímeket faragtak, labdát gurigattak, célba dobtak, ügyeskedtek. Virágot szedtek és bókoltak,
bátortalan, kedvesen próbálták megvesztegetni a pontozókat. Túljutva az
utolsó akadályon is, izgatottan várták
az eredményhirdetést. Vesztes
senki sem lett, mindenki kapott
édességet, és tapsot a részvételért.
A győztes csapat örömkiáltásai
töltötték be az erdőt.
A verseny után éhesen rohanták
meg a kondért. Hamarosan mindenkinek a kezében ott volt a forró étel, friss kenyér. Ebéd után a
gyerekek kincsvadászatra indultak
a domboldalra. Míg ők kincseiket
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nyalókára cserélték, a felnőttek között
előkerültek a frissítőitalok, sörös palackok, kártya, vagy csak jóllakottan
beszélgettek az asztalok körül. Kötélhúzás, tollasozás, kosárlabdadobás töltötte ki a délutánt, mígnem a hűvösödő
esti szél jelezte, hogy ideje indulni.
Mindenki szépen összetakarított maga
után, még elköszönt a barátaitól, és a
családok lassan elszállingóztak haza.
Aki utoljára maradt még körbejárt, ös�szeszedte az elmaradt dolgokat, aztán
az utolsó autó ajtaja is becsapódott,
felberregett a motor és a halvány kipufogófüst kékesen intett búcsút a tájnak.
Az erdőszélen lassan besötétedett. A
fák suttogva tárgyalták a nap eseményeit. Ünnep volt itt, súgta az esti szél,
ünnep. Újjáéledt a tavasz!
Köszönet a támogatóinknak, a Szárligeti Önkormányzatnak, a Benyó Húsboltnak és önzetlen segítőknek, akik
részt vettek a szervezésben, hogy idén
is ilyen jól sikerülhetett az erdei majális.               
Simon Blanka

Fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans)
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Száraz gyepek, napsütötte sziklagyepek „ékszere” az ibolyásfekete bókoló
virágú VÉDETT növény. Eurázsia belsejében elterjedt, homokos talajt kedvelő faj. Ismeretét a török népekkel való
találkozás emlékeként hozta magával a
magyar nép. A „kök” szó is erről tanúskodik, mely török eredetű és „kék”-et
jelent, utalva a kökörcsinfajok virágainak színére. A virág eme markáns színanyagát festésre is használták.
Ha szerencsénk van, már márciusban
megpillanthatjuk élőhelyén a talajból
kibukkanó kis fehér „szőrpamacsot” –
a kökörcsin leveleit – ami a kora hajnali
fagyoktól védi növényünket. A mélyen
szeldelt – szinte sallangos – levelek, teljesen a virágzás után bontakoznak ki,
de szőrsubájukat akkor is megőrzik,
sőt az egész, 8-25 cm-esre megnövő
kökörcsinre is jellemző marad.
A fekete kökörcsin termésének különleges felépítése, a szaporodásnak egy

igen „furfangos” módja: virágzás után
a sok-sok mag egy „bóbitát” alkot (lásd!
pitypang), ami szétesik és a szél tova
röppentheti. A magok száraz állapotban dugóhúzószerűen felcsavarodottak, amint pici nedvesség éri őket kitekerednek, belefúrva magukat a talajba.
A család (Boglárkafélék), amelyből
a fekete kökörcsin is származik, igen
ősi. Ha egy képzeletbeli időutazással
visszarepülhetnénk a történelem előtti
időkbe, kökörcsinekkel már régen találkozhatnánk az „útszélen”, amikor a
ma oly gyakori fűféléknek még nyoma
sem lenne… A rengeteg sárga porzó
is az ősiségre utal, tehát minden olyan
növény, amelynek temérdek porzója
van (rózsa, alma, tavirózsa stb.) igen
régóta ékesíti a természetet!
Védettségénél fogva ma már nem
gyűjthető a fekete kökörcsin, de régen
– annak ellenére, hogy mérgező – leveleit, virágait is szedték hatóanyagai mi-

Fotó: Benkő Zoltán
att. Talán nem véletlen, hogy népi elnevezése: tikdöglesztő! Gyógyítottak
vele juhhimlőt de tüdőbántalmakra is
javasolták. Vese- és hólyagbetegségek,
valamint köszvény és reuma elleni teakeverékekben alkalmazták.
John Gabriella

2010. Április-május
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Hétszínvirág Óvoda hírei

Családi rovat

2010. Április 20-21-22-én volt az
óvodai beíratás. 16 új kisgyermeket
vettünk fel az óvodába.
Április 28-án tartottuk az oviszülinapot. Néhány kedves szülő tortát sütött erre a napra.
Ezúton is köszönjük a segítségüket.
A gyerekek felavatták az új homokozó játékokat, amit erre az alkalomra
kaptak. Az ugráló várnak  nagy sikere volt a gyerekek körében. Sorban
álltak az arcfestésnél és a bohócnál,
aki ötletes figurákat készített lufiból.
Köszönjük  Szegi Andreának és Ábrahám Imrének (Ben-Tit Kft.) akik
gondoskodtak arról, hogy a gyerekeknek mókával és kacagással teljen
ez a délelőtt.
Április 30-án Piliscsévre vittük a gyerekeket kirándulni, ahol megismerkedtek a titok szobával, a kürtös kalács
sütés rejtelmeivel. Örömmel vették
birtokukba a különféle játékokat.
A kisvonat és vár aratta a legnagyobb
sikert.A belépőt és a buszköltséget a
Hétszínvirág Alapítvány fizette.

Örömmel értesítek mindenkit,
hogy szülei legnagyobb örömére
megszületett:

Minden évben megemlékezünk az
Édesanyákról és Nagymamákról,
hiszen az Ő szerető gondoskodásukat, áldozatkészségüket az esztendő
minden napján érzékeljük. Mindhárom csoportban május 13-án tartottuk az Anyák napját. A gyerekek
színvonalas műsorral készültek a
nagy alkalomra.
Sajnálatos hír, hogy a zord időjárás
miatt az Erdei óvoda elmaradt. Helyette egy Csabdi kiruccanással kedvezünk a gyerekeknek, amit a farsangi bál bevételéből fedezünk.
Köszönjük Mezei Ferenc Polgármester Úrnak, hogy lehetővé tette a gyerekek részére a kirándulást.
Május 21-én tartottuk a Gyermeknapot. A nagy sikerre való tekintettel
újra arcfestés és ugráló vár szórakoztatta a gyerekeket. De nemcsak
a hangulatra, hanem a pocakjukra
is gondoltunk, ezért mindenki annyi
vattacukrot ehetett amennyi belefért.
Ezúton is köszönjük Dániel Istvánnak (István bácsinak) a segítségét.

Ne hagyjuk magára a kisgyermeket
lufival a kezében!
A balesetek oka szinte minden esetben a szétdurranó vagy szétharapott
lufi egy-egy darabjának belélegzése.
A vékonyka gumilebeny ugyanis a
légutakba kerülve könnyen a hörgők
elágazására tapad, s mindkét irányban elzárja a levegő útját. A nyálkahártyához jól tapadó gumidarabkát
szinte lehetetlen felköhögni,, vagy
hátcsapkodással   kiugrasztani a helyéről. Épp ezért ne adjuk oda játszani a felfújatlan lufit sem, és nagyon
legyünk résen olyankor, amikor a

kisgyermek az első felfújási kísérleteket teszi. A szétdurrant lufi maradványait nyomban gyűjtsük össze,
és dobjuk ki. Semmiképp se engedjük, hogy rágcsálja a gumicafatokat.
Ugyanezek az óvintézkedések a nejlonzacskók esetében is indokoltak.
A lufikkal kapcsolatosan az  allergia
veszélyéről is tudnunk kell. Egyre
gyakrabban tapasztalják, hogy az
alapanyagul szolgáló latex   allergiát
okoz.
Budavári Ágnes, védőnő

Rendkívül veszélyesek az öltözékből
kilógó masnik és hurkok!
Az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, és a skandináv államok
egy részében már tilos olyan pólókat és dzsekiket forgalmazni, amelyek nyakkivágása befűzött zsinórral   szűkíthető. A tiltásra azért volt
szükség, mert több halálos balesetet
okozott a kerítésben, buszajtóban,
mozgólépcsőn, mászókán,   járóká-

ban fennakadó, és a gyereket alig pár
perc alatt  megfojtó zsinór.
A veszélyes és többnyire teljesen felesleges, tépőzárral, gombbal is helyettesíthető zsinórokat távolítsuk el
a ruhaneműkből!
Budavári Ágnes
védőnő

2010.03.07-én Hörömpöli István,
Németh Mónika és Hörömpöli
István  kisfia  /születési súlya 2920
gramm, hossza 52 cm/.
2010.03.13-án Timár Veronika,
Kiss Rita és Timár Levente kislánya  / születési súlya 3400 gramm,
hossza 56 cm /.
Nagyon sok boldogságot kívánunk az egész családnak!
Budavári Ágnes
védőnő

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
fizetve:
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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Tájékoztató a Szárligetért Közalapítvány 2009. évi
tevékenységéről
A Szárligetért Közalapítványt Szárliget Község Önkormányzata hozta
létre 2000. augusztus 30-án.
Az alapítvány vagyona 100 000. Ft
A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA:
A helyi Önkormányzat minden
olyan tevékenységéhez, valamint jogszabályi kötelezettsége teljesítéséhez
támogatás; illetőleg segítség nyújtása, amelyet az Önkormányzat a településfejlesztés érdekében a helyi
lakosok jobb közszolgáltatással való
ellátásában, annak fejlesztésében,
továbbá a környezet állapotának
megóvása, javítása érdekében végez.

Bevétel
4.721 E Ft
– Alapítói
- E Ft
– központi költségvetési
284 E Ft
– helyi önkormányzati
- E Ft
– társadalom biztosítási
- E Ft
– tovább utalási céllal kapott 4.275
– egyéb
162 E Ft
Ráfordítások
5.119 E Ft
igénybe vett banki szolgáltatás
700 E Ft
egyéb szolgáltatás
19 E Ft
Továbbutalt támogatás 4.400 E Ft
Önkormányzat útfelújítás
4.400 E Ft
Értékcsökkenés:

Az alapítvány 2009. évi közhasznú
eredmény kimutatása:
Pénzeszköz:
141 E Ft
– bankszámla
141 E Ft
– bankszámlán lekötött betét
700 E Ft
Saját tőke:
– jegyzett tőke
– tőkeváltozás
– eredmény

141 E Ft
100 E Ft
539 E Ft
-398 E Ft

-E Ft

Közhasznú tevékenységből összes
bevétel
4.721 E Ft
összes ráfordítás
5.119 E Ft
Az alapítvány nem kapott juttatást
állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól (mint alapító), kisebbségi önkormányzattól, települési társulástól, stb..
A Szárligetért Közalapítvány 2000ben történt megalakítása óta a ku-

ratórium tagjai, vezető tisztségviselői nem kaptak semmiféle juttatást.
Minden kötelezettség és érdek nélkül
látják el feladatukat Saját erőforrásaikat használják fel a feladat ellátáshoz.
Nem áll mögöttük sem hivatal sem
közintézmény, mely a napi munkában
támogatást nyújtana.
Itt emelem ki, hogy a Szárligetért Közalapítvány bevételi forrásai, az Alapító okiratban megfogalmazott tevékenységek segítésére, mindösszesen a
SZJA 1% felajánlásokból kerül ki.
2007. évben és a 2008. évben az
APEH által átutalt SZJA 1% ös�szege nem került pályázati kiírásra
(2008-ban és 2009-ben nem írtunk
ki pályázatot). Az alapítvány kuratóriuma egyhangú döntése értelmében
2010. II. negyedévben pályázatot
írunk ki (a rendelkezésre álló szabad
forrásokra).
Most ragadom meg a lehetőséget,
hogy megköszönjem minden támogatónk felajánlását mellyel támogatta a Szárligetért Közalapítványt.
Szárliget, 2010. április 25.
Plank Ferenc
Kuratóriumi elnök

Pályázati felhívás

Szárligetért Alapítvány 2067 Szárliget, István utca 49.
A Szárligetért Közalapítvány pályázatot ír ki, a szárligeti civil szervezeteknek valamint a helyi intézmények számára.
1. A pályázat célja: A sport, a nevelés, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés, az oktatás, a kulturális
tevékenység támogatása, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése.
2. Pályázaton összesen felosztható
összeg: 550.000.-Forint
3. A pályázat feltételei: A pályázatot az adatlap kitöltésével kell benyújtani.
A pályázatnak tartalmaznia kell a
pályázó nevét, székhelyét és adószámát. A számlavezető pénzintézetének nevét, számlaszámát.
Az igényelt támogatás célját, felhasználás módját, az igényelt támogatás összegét, költségkalkulációt.

6

A rendelkezésre álló saját vagy
egyén forrás összegét.
A pályázat megvalósításához, ha
szükséges a már rendelkezésre álló
szerződéseket, nyilatkozatokat.
A pályázati cél megvalósításának
kezdő és befejező időpontját.
Működési támogatás esetén az előző év közhasznúsági jelentést, illetve ezzel azonos adattartalmú dokumentációt.
A pályázó vagy pályázó szervezeti
képviselője által tett nyilatkozatot,
hogy a pályázóval vagy a szervezettel szemben a pályázati szabályzat
6. (3) és (4) bekezdéséiben meghatározott, az alapítványi támogatásainak igénybevételét kizáró okok
nem állnak fel.
4. A pályázat benyújtási határideje:
2010. június 22.
5. A pályázat elbírálásának határideje és helye: 2010. június 25. dél-

után 18.00-kor a Szárliget Árpád
u. 41. szám alatti volt klubkönyvtárban, az Alapítvány Kuratóriuma
által. A döntésről minden pályázó
értesítést kap 2010. június 30-ig.
6. A pályázaton nyert összeg számlákkal történő elszámolásának határideje: 2010. október 20g.
7. A pályázatot 3 példányban kell
benyújtani az alapítvány székhelyére: 2067 Szárliget, István utca 49.
A pályázathoz szükséges adatlap, valamint az alapítvány pályázati szabályzatának kivonata, a megfelelő kitöltéshez, beszerezhető Plank Ferencnél.
Az adatlap szabadon másolható.
Érdeklődni lehet telefonon: Plank
Ferenc 30-411-9792
Határidő után érkezett pályázatot
nem fogadunk el.
Szárligetért Alapítvány
Kuratóriuma
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Kedves első osztályos szülők!
Engedjék meg, hogy egy-két gondolattal segítsem Önöket és gyermekeiket az iskolakezdésben.
Milyen tantárgyak lesznek: matematika, olvasás, írás, környezetismeret; készségtantárgyak: rajz, ének,
technika.
A készségtantárgyak feladata, hogy
segítsék gyermekeik biológiai fejlődését, érettségét.
Az év végére meg kell tanulni írni,
olvasni, számolni alapfokon. Ennyi
és semmi több! Meg kell tanulniuk
tolerálni egymást, hogy mindenki
egyenlő a közösségben és a feladatát
nem végzi el helyettük senki.
Mi kellhet egy tanórára?
Matematika
2 db füzet (27-32)
Írás
2 db füzet
Környezetismeret
Testnevelés
cipő, zokni, tornazsák, dressz, nadrág,
trikó, hidegben tréning alsó és felső
Rajz
12 korongos vízfesték (ha lehet,
alapszínek), 6-os tempera, ecsetek,
bödön (kb. 3-5 dl) a víznek, rongy,
A/4 rajzlap (50 db rajzlap papír
iratgyűjtőben), rajztábla (A/4), zsírkréta, 12 db színes ceruza, ragasztó
stift, gyurma (lehetőleg egyszínű),
cipős doboz, amibe mindez belefér.
Technika
1. o. technikacsomag, színes papír (A/4),
10 db hurkapálca, kartonlap (mindkét
oldala színes – 1 db fekete vagy kék, 1 db
piros, 1 db bármilyen), gyurma (lehetőleg egyszínű), ragasztó stift
Ének
-

Szükség van még a következőkre:
Tolltartó sok ceruza (HB-s, 5-10 db),
piros ceruza (2-4 db), kék ceruza (2-4
db), radír (pl. lehet tanítani radírozni).
Üzenő füzet amibe először beragasztjuk az információkat, később beírjuk.
Írólap: 3 csomag
Kérem Önöket, hogy mindenre írják rá
a gyermek nevét, még a ceruzákra is!
Kedves Szülők! A gyereket nem kell
a nyáron megtanítani számolni, de
ha segíteni szeretnének, akkor sokat
játszanak társasjátékkal. A dobókocka pettyeinek számát számlálja meg
a csemete, lépkedjen annyit, amen�nyit mutat a kocka, és ha kidobják,
tudja elviselni a vereséget!
Ha szereti a számítógépet, és tudja is
kezelni, ajánlom a  www.egyszervolt.
hu-n a játékokat.
Remek fejlesztők, mérjék le, hány
percig köti le egy-egy játék.
2. o.
Matematika
2 db füzet (27-32)
Olvasás
1 db füzet (16-32)
Magyar nyelvtan 1 db füzet (16-32)
Írás
1 db füzet (16-32)
Környezetismeret 1 db füzet (16-32)
papír iratgyűjtő lapoknak (A/4)
Ének
Rajz Vízfesték, tempera, ecsetek, 50
db rajzlap + iratgyűjtő, ragasztó stift,
gyurma (egyszínű), bödön (3-5 dl), cipős doboz, amibe mindez belefér
Testneveléscipő, zokni, tornadressz /
nadrág – trikó, tornazsák
Technika   2. o. technikacsomag, gyurma, ragasztó, színes papír (A/4) olló
Üzenő füzet

3. o.
Matematika
Olvasás
Magyar nyelvtan
Írás
Fogalmazás
Környezetismeret

2 db füzet (27-32)
1 db füzet (12-32)
1 db füzet (12-32)
1 db füzet (12-32)
1 db füzet (12-32)
1 db füzet (16-32)
1 db füzet (16-32)
papír iratgyűjtő lapoknak (A/4)
Ének
Rajz Vízfesték, tempera, ecsetek, 50
db rajzlap + iratgyűjtő, ragasztó stift,
gyurma (egyszínű), bödön (3-5 dl), cipős doboz, amibe mindez belefér
Testnevelés cipő, zokni, tornadressz
(nadrág, trikó), tornazsák
Technika 2. o. technikacsomag, gyurma, ragasztó, színes papír (A/4)
Üzenő füzet
4. o.
Matematika		
3 db füzet (27-32), körző, vonalzók
Magyar olvasás
1 db füzet (21-32)
Magyar nyelvtan 1 db füzet (21-32)
Magyar fogalmazás 1 db füzet (21-32),
1 db füzet szépírás, másolás (21-32)
Környezetismeret 1 db füzet (21-32)
1 db füzet (21-32)
papír iratgyűjtő lapoknak (A/4)
Ének
Rajz Vízfesték, tempera, ecsetek, 50
db rajzlap + iratgyűjtő, ragasztó stift,
gyurma (egyszínű), bödön (3-5 dl), cipős doboz, amibe mindez belefér
Testneveléscipő, zokni, tornadressz /
nadrág – trikó, tornazsák
Technika
4. o. technikacsomag,
gyurma, ragasztó, színes papír (A/4)
Üzenő füzet

Tanszer igény tantárgyanként és osztályonként
Matematika 5.-6.-7.-8. osztály
A/5-ös négyzetrácsos füzet
dolgozathoz
fém körző, egyenes és derékszögű
vonalzó
matematika füzet 2 db
(nagy alakú spirál)
sima mértan füzet 2 db
(nagy alakú)
Fizika
6. osztály
A/5-ös négyzetrácsos füzet 1 db
7. osztály
négyzetrácsos spirálfüzet 1 db
8. osztály
négyzetrácsos spirálfüzet 1 db

Kémia
7. osztály
vázlatfüzet 1 db. (40 lapos négyzetrácsos)
8. osztály
Magyar 5-8. osztály
nyelvtan 2 db A/5-ös vonalas füzet
irodalom 1 db A/5-ös vonalas füzet
1 csomag írólap
kék és zöld színű golyóstoll

3. osztály
12-32 sz. vonalas füzet 1 db
4-8. osztály
A/5-ös vonalas füzet
szótárfüzet 1db
A/5-ös sima füzet (project füzet)

Ének-zene
5 vonalas (ének) füzet

Technika 5-8. osztály
A/4-es vonalas füzet
Írólap
Nem szakrendszerű magyar 5-6.
osztály
A/5-ös vonalas füzet

Angol
1-2. osztály
A/5 méretű sima lapos füzet

Nem szakrendszerű matematika
5-6. osztály
A/5-ös négyzetrácsos füzet  
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Szárligeti Sport Egyesület munkái
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Az idei év tavasza nem csak a politikában, hanem a Szárligeti Sport Egyesület életében is nagy változásokat
hozott. Az év eleje még egy kicsit döcögősen indult az egyesület életében,
de mire beköszöntött az igazi jó idő, a
megoldások is körvonalazódtak.
A SZSE új Elnököt és Elnökséget választott. Az új vezetőség tagjai között
természetesen ott vannak a régi vezetőség mindenre elszánt aktivistái és új
arcok, akiktől új ötleteket s lendületet
vár el a falu lakossága.
Szeretném a Szárliget Újság nyújtotta
lehetőséget kihasználva megragadni
az alkalmat, s a Sport Egyesület újonnan megválasztott Elnökeként röviden bemutatkoznék Önöknek, majd
ismertetném az egyesület jövőbeni
terveit, célkitűzéseit, programjait.
1999 óta élek Szárligeten férjemmel s 3
gyermekünkkel. A sport mindig fontos
része volt az életemnek, életünknek.
Én több mint 30 éve kézilabdázom,
kisebb-nagyobb szünetekkel. Jelen
pillanatban a tatabányai Vulkán TSE
női kézilabda szakosztályának vagyok
versenyzője és vezetője. Csapatunk a
Komárom-Esztergom Megyei Kézilabda Szövetség által rendezett megyei
bajnokságban játszik.
2007-ben a KEMKSZ Elnöke felkért,
hogy vezessem a megyei versenybizottságot. Feladataim közé tartozott a
megyei versenyek megszervezése, lebonyolítása, az utánpótlás lehetőségek felkutatása, versenyeztetésük támogatása.
2008-ban a KEMKSZ tisztújító közgyűlésen a tagok beválasztottak a
Kézilabda Szövetség Elnökségébe.
Az Elnökségen belül az utánpótlás
és versenyeztetés munkacsoportba
kerültem. Feladata a csoportnak az
éves versenyprogramok összeállítása, versenykiírások, versenyeztetés,
megyei utánpótlás nevelő bázisokkal
való napi kapcsolattartás.
Elmondhatom, hogy az elmúlt évek
alatt Tatabánya városi és a különböző
megyei diák és sportszövetségekkel,
valamint vezetőivel jó munka kapcsolatot alakítottam ki. Azt gondolom
ezek az összeköttetések fontosak, lehetnek a jövőben a SZSE életében.
2007-ben nyílt lehetőségem arra, hogy
a sporttal, egészséggel, egészséges
életmóddal kapcsolatos eddigi tudásomat tovább fejlesszem. Felvételt nyertem a Nyugat-magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János Kar, rekreáció-

szervező, egészségfejlesztő szakára.
Most júniusban fogok diplomázni.
2009 decembere óta dolgozom tatabányán a Máltai Szeretet Szolgálat
által üzemeltett máltai típusú játszóterén, mint egészség pedagógus.
Egy, az állam által támogatott program keretén belül kamasz gyerek
számára biztosítunk hasznos időtöltést, lelki támaszt, segítségnyújtást,
életvezetési tanácsokat.
Szakemberként óriási problémának
látom, hogy a gyerekek sportolási kultúrája egyre szegényesebb. Egész kis
kortól fontos a szakszerű nevelés, oktatás ezen a területen, hiszen a sportoláshoz való (egész életre szóló) viszonyunkat gyermekkorban alapozhatjuk
meg. Sajnos bizonyított tény, hogy
rossz szokásainkat felnőtt korban már
elég nehezen tudjuk megváltoztatni.
Ezért kiemelten fontos a család, az intézmény, a közösség által mutatott jó
példa.
Természetesen tisztában vagyok vele,
hogy az elmúlt évtizedek életmód változásai, a rossz gazdasági helyzet, a
létbizonytalanság jelentősen befolyásolja sportoláshoz való viszonyunkat
és lehetőségeinket.
Ezért a Szárligeti Sport Egyesület jövőbeni tervei között elsősorban az szerepel, hogy a falu minden lakójának
tudjon sportolási lehetőséget kínálni.
Új szakosztályokat alapítottunk, amivel az egészen a kicsiktől a senior korosztályig szeretnénk mindenkit megcélozni. A szárligeti általános iskolával
szorosan együttműködve, szeretnénk
a falu iskoláskorú gyermekeit bevonni
a sportegyesület életébe.
Jelentős változásokat tervezünk, de
apró lépésekkel szeretnénk ezeket
megvalósítani. Figyelembe kell vennünk a meglévő adottságokat, lehetőségeket s természetesen az anyagi hátteret is.  Tisztában vagyunk vele, hogy
a falu bizalmát a SZSE felé újra fel kell
építenünk.
Az új vezetés megválasztása óta eltelt
pár hét alatt igyekeztünk újra indítani
a Szárligeti sportéletet.
Megalakult egy asztalitenisz szakosztály Koródi Károly, sakk szakosztály
Dániel István, kerékpár szakosztály
Nagy István, és egy labdarúgó szakosztály Nagy Gábor vezetésével, de természetesen működik tovább a mazsorett
csoport is Schatzné Szentner Anita
kezei alatt.

Terveink között szerepel még túra, és
egy kézilabda szakosztály elindítása.
A szakosztályok részletes terveit, versenyprogramját, edzés lehetőségeit
több fórumon közzé tesszük, hogy a
falu minden lakosa értesülhessen róla.
Szeretnénk elérni, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelő sportolási lehetőséget, s így a szakosztályok létszáma a
jövőben jelentősen bővülhetne.
Ezúton is szeretném mindenki figyelmébe ajánlani Szárliget hivatalos honlapját, mely elérhető a www.szarliget.
hu címen, ahol a SZSE működését az
érdeklődök nyomon követhetik.
A következő feladataink közé tartozik,
a SZSE tagságának újra szervezése.
A SZSE májusi hónapban részt vesz a
nyugdíjas klub által szervezett majálison, illetve május 15.-én az általános
iskola névadó ünnepségét követő sport
délutánon.
Mindkét időben jelen lesznek az egyes
szakosztályok és vezetőik, sportolási
lehetőséget biztosítva az ott megjelenteknek.
Reméljük, hogy elképzeléseink, s majd
azok megvalósítása elnyeri a falu lakosságának tetszését és megelégedést.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket:    
Talabéra Andrea, SZSE Elnök

Asztalitenisz szakosztály
2010. évi tervek, célkitűzések,
programok.
Szakosztályvezető: Koródi Károly
Edzés: Minden páratlan héten
hétfőn 18:00–20:00
Helyszín: Nyugdíjas klub
Edzés keretén belül válogatás az
elkövetkezendő versenyekre.
2010. 05. 01. Nyugdíjas Majális
A rendezvény ideje alatt asztaliteniszezési lehetőséget biztosít a
szakosztály két asztalon.
Helyszín: Nyugdíjas klub.
2010. 05. 15.
Iskola névadó ünnepsége
Sport délután keretén belül 3 asztalt biztosítanak az asztalitenisz
rajongóinak.
Helyszín: Faluház
Rendezvényekre felszerelést biztosítanak.
Júniusi előzetes tervek:
Felkészülés a Szárliget–Szár asztalitenisz versenyre.
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Megyek az új helyemre!

Ami sajnos nem olyan egyszerű, mint
kijelenteni. Miért is került szóba a
meglevő torony áthelyezése? Ismeretes, hogy községünk Önkormányzata
a múlt esztendőben elhatározta, hogy
a település létszámának bővítésére
telkeket parcelláz ki és bocsájt áruba.
A régi „focipálya” az a terület, amely
alkalmas a terv végrehajtására. Igen
ám, de az adott helyszínen egy negyven méter magas, nem éppen esztétikus torony áll, amely az érdeklődőket nem vonzaná. Ezért kezdtünk
tárgyalásba az üzemeltető Magyar
Telekom-mal. A megoldás nem tűnik
zökkenőmentesnek. Nem a nevezett
fél hozzáállása végett, hanem az igen
alapos felmérés érdekében. Figyelembe kell venni lakosságunk érdekein
kívül a szolgáltató és a meglévő ügyfelek kívánságait, érdekeit is.
Településünk érdeke:
• az új torony a lehető legkisebb
mértékben zavarja az embereket
• a kijelölt hely legyen végleges
• a szolgáltatás színvonala ne romoljon, sőt bővüljön
• nagyobb költséget ne igényeljen
Az üzemeltető kritériumai:
• a meglévőtől ne kerüljön túlságosan messzire
• a besugározható terület ne csökkenjen
• előfizetőinek érdeke ne sérüljön
• végleges biztos bázis legyen
• hosszú távon további fejlesztésekre
legyen lehetőség
Felhasználók érdeke:
• a jó minőség
• korszerű, jövőálló technikák elérése

Amint látszik az érdekek több ponton is megegyeznek. A legjobb végleges megoldás a közös cél. Első körben három helyszínt jelöltünk meg
önkormányzati területen, közel a jelenlegi toronyhoz. A lakott területtől
aránylag nagyobb távolságra. Sajnos
a vizsgálatoknál kiderült, hogy műszaki szempontból nem kedvezőek.
A második körben két újabb helyszín jött szóba. Ebből az egyik már
valamivel közelebb van a megvalósíthatósághoz. További három pontra
tettem javaslatot. A kilenc kijelölt
helyet sok szempontból kell megvizsgálni, hogy mindenben a legkedvezőbbet tudjuk kiválasztani. A jelenlegi szolgáltatás a 2G-2,5G mobil
telefon beszéd és egy viszonylag alacsony sebességű, de már internetezésre is alkalmas (100-300 kbit/sec)
adatátviteli kapcsolatot (EDGE)
biztosítja. Ha csak ennek a kielégítésére koncentrálnánk, könnyebb
lenne a megoldás. A fiatalok, az új
nemzedék igénye ennél már sokkal
több a mobil adatátviteli sebességet
illetően.
Röviden szeretnék utalni az eddigi
technikákra és mi az, ami a jövőben
várható és szükségszerű. A mobil generációk főbb állomásai.
G = generáció.
0G = rádiótelefon
1G = analóg beszédtovábbítás (pl.a
Westel06/60, már megszűnt hazánkban)
2G-2,5G = digitális beszéd és kisebb
sebességű adattovábbítás
(ez a mostani szolgáltatási állapot)
3G+HSDPA = digitális beszéd-, és
nagy sebességű adattovábbítás
(pl.: gyors mobil internet, mobil TV)
a jövő igénye
4G = mobil internet még magasabb
letöltési sebességre (kísérlet alatt)
A mobil telefonról történő híváskezdeményezés először a toronyra kapcsolódik fel és viszont.
Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ami
az embereket leginkább foglalkoztatja. Veszélyes-e a torony sugárzása
az emberi szervezetre? Nemzetközi
és hazai vizsgálatok azt bizonyítják,
hogy nincs okunk a torony miatti aggodalomra. A kibocsájtott frekvenciák az ember egész testfelületét érik. A
hosszú ideig, kezünkkel a fülünkhöz
szorított készülék által kibocsájtott
sugárzás hőhatása az, amit leginkább

vizsgálnak a kutatók világszerte (sajnos ezzel nem törődünk, inkább a
toronytól tartunk). Minél távolabb
vagyunk a toronytól, ill. minél ros�szabb a vétel, annál nagyobb a mobil
telefon által kibocsájtott teljesítmény
és minél közelebb vagyunk a toronyhoz, ill. minél jobb a vétel, annál
inkább visszaszabályozza a mobil a
teljesítményét (akár tizedére - századára), csökkentve a sugárzás okozta
hatásokat. Az agyat a mikrohullám
melegíti, ha az közvetlen közelről sugározza a fejet és ez károsan hathat
az egészségre. A gyerekeknek éppen
ezért nem tanácsos, hogy hosszú
ideig telefonáljanak, mert a kisebb
fejméretükből adódóan viszonylag
nagyobb a sugárzás behatolási mélysége, nagyobb fejterület melegedhet
fel, mint egy felnőtt esetében. Egy torony közelében is lényegesen kisebb
a toronyból érkező, az emberi testet
érő, mérhető sugárzás, mint egy fejhez tartott készülék esetén. A toron�nyal kapcsolatosan igyekeztem rövid
tájékoztatást adni. Tudom maradtak
megválaszolatlan kérdések, de azon
vagyunk, hogy a lehető legjobb megoldás szülessen. Végezetül egy képpel
szeretném illusztrálni, hogy már léteznek esztétikus, szépen kivitelezett
tornyok is, amelyek nem riasztóak. A
nagy konténerek helyett pedig kis helyet igénylő műszaki technikák teszik
elfogadhatóvá az érdekeinket szolgáló létesítményeket.
Horváth Sándor
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Tutoris 007 Kft. Tanácsai Vagyonuk védelmére
sasházi lakás vagy kertes ház esetén
ritkán veszik rá magukat a fal vagy a
tető megbontására, ezért elsősorban a
nyílászárókat érdemes lakat alá helyezni. Heveder és egyéb biztonsági zárak és
extrémebb esetben védőrács az ajtóra és
ablakra. Megjegyzendő, hogy egy társasházban felszerelt rács segíthet is a betörőknek egy emelettel feljebb mászni,
így elveszhet a magasabb lévő ablakok
biztonsága.

Áramot vezetni tilos!
Semmiképp sem lehet megoldás az, amit a közelmúltban
Kesznyétenen alkalmazott egy gazda, hogy árammal védje meg a javait. Ahogy azon is meglepődtek a rendőrök,
amikor egy férfi – házőrző gyanánt – egy különlegesen
veszélyes kígyóval várta a hívatlan betolakodókat.
Megoldások!
Bár a rendőrség (és a statisztikák) szerint nem történik
több betörés a nyáron, a veszély egyértelműen nagyobb.
A legtöbb, amit tenni lehet a bűnözőkkel szemben, hogy
különféle rácsokkal, zárakkal, riasztókkal elvesszük a
kedvüket az illetéktelen behatolástól.
Ki kell zárni a bajt
Mivel a gyakorlat azt mutatja, hogy a betörők egy tár-

Fény és hangjáték
Biztonságtechnikai szakértők szerint
sokat segít, ha a bejárati ajtó fölé mozgásérzékelő lámpát szerelünk, ugyanis
az éjszaka érkező betörők nem kedvelik
a fényt. Hasznos lehet a riasztó is, amely
vijjogásával egyszerre riaszthatja el a
bűnözőt és csődítheti a házhoz-lakáshoz a szomszédokat.
Vannak olyan riasztók is, amelyek különböző biztonságtechnikai cégeket riasztanak vagy, egyes kiemelt közintézmények esetében, a rendőrséget.
Az elzárkózás és az elrettentés mellett jól jöhet, ha a nyaralásunk alatt is sikeresen hitetjük el a betörőkkel, hogy
nem is utaztunk el. Ebben segíthet az időérzékelős adapter, amely megadott időben kapcsolja ki és be azt, amit
rákötünk, legyen az lámpa vagy a televízió.
Vonzó a teli postaláda
Az elutazás ideje alatt célszerű, ha egy szomszéd, rokon
vagy ismerős két-háromnaponta elmegy a lakásunkhoz,
hogy kiürítse.
(folytatjuk)

A sakkversenyről
A majális alkalmából május elsején
házi sakkverseny is megrendezésre
került, melyet a nyugdíjas klub szervezett, és amit Dániel István a Szárliget SE sakk szakosztályának vezetője irányított.
A verseny minden korosztály számára meg volt hirdetve.
Egy 16 tagú vegyes csapat (fiú, lány,
gyerek, felnőtt) kezdett lázas küzdelembe egymással.

A meglepő eredmény:
1. Pápai István
2. Gordos Noémi, Hofmann Pál
Ányos István
3. Karsai Martin
Május 15-én az iskola névadó ünnepsége tiszteletére rendezett sportnap
keretében ugyancsak felnőttek és
gyerekek egyaránt sakkmérkőzéseket is játszottak egymással.

Dániel István bácsi elmondta, hogy
az idei év a felkészülés arra, hogy a
legjobb sakkozókkal jövőre Komárom-Esztergom megye területén
komolyabb versenyekre is benevezhessünk. Ehhez arra lenne szükség,
hogy a könyvtár nyitvatartási idejében a sakkozni tudó és szerető emberek belátogassanak és egymással
minél több sakkpartit játszanak.
Gordos Noémi, sakkbarát
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FELHÍVÁS

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt.

2010. JÚNIUS 14-én TAVASZI LOMTALANÍTÁST végez SZÁRLIGET település egész
területén.
Lomtalanításba tartozó anyagok: az ingatlanoknál keletkező hulladék, lom (nagyobb berendezési tárgy)
Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék, építési törmelék, szénpor, falevél, gally, állati tetem, trágya
valamint az olyan méretű, súlyú tárgy, amelyhez darus gépkocsi igénybevétele szükséges (pl. gépkocsi karosszéria, kazán,
stb.) a gumiabroncs, (a 20/2006.IV.05. KWM.5.§.3. bekezdés d. pontja alapján)
A lomtalanítás anyagai közé nem tartozókat külön megrendelés alapján térítés ellenében szállítjuk el.
Érdeklődni: a 34/513-947 vagy a 34/513-955 telefonszámokon lehet.

LOMTALANÍTÁS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE TÉRÍTÉSMENTES
A lom kihelyezhető: 2010. június 14-én reggel 6 óráig
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó lomot csak a meghirdetett időpontban helyezzék el ingatlanaik elé oly
módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen.
Segítő közreműködésüket előre is kérjük és köszönjük.
Tatabánya, 2010. március
AVE Tatabánya Zrt.

Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is vasgyűjtést szervezünk a községben, melynek célja az Általános Iskola és a
Hétszínvirág Óvoda támogatása.
Kérjük, amennyiben bármilyen fémhulladékkal rendelkeznek, úgy azt

2010. június 12-én (szombaton)
az önkormányzat alkalmazásában álló személyek: településőrök, valamint polgárőrök részére átadni szíveskedjenek.
Az önkormányzati gyűjtésben résztvevő személyek, „polgárőrség” feliratú sárga mellényben vesznek részt.
Kérjük személyüket minden esetben azonosítani szíveskedjenek, kétség esetén bármikor hívhatnak a 06/30701-3532-es mobil, vagy a 34/433-896 hivatali telefonszámon!
Segítségüket előre megköszönve:
Mezei Ferenc polgármester
Dánielné Kiss Erika óvodavezető
Pethes Zoltán iskolaigazgató
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Szárliget

2010. Április-május

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

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

SPÓROLJA MEG

Tisztelt Adatszolgáltató!
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a
2010. évi XXIV. törvény alapján 2010. június 1. és június 21. között általános mezőgazdasági összeírást (ÁMÖ) hajt végre.
Szárligeti összeírók:
Nagy Andrea, Németh Sánodrné, Langmár
Krisztina,  Umführer Józsefné
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II. évfolyam, 4. szám

a locsolási idényben a
CSATORNADÍJ KÖLTSÉGÉNEK
30–60%-át! Locsolási célú víz-mellékmérő létesítésével!!!!
• VÍZ- és CSATORNA TERVEZÉS és
TANÁCSADÁS,
ugyanitt
• ÉPÜLETEK ENERGETIKAI
TANUSÍTÁSA és
SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS, valamint
• KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS,
TANÁCSADÁS.
Gulyás József
Cím: Szárliget, Ady E. út 60.
Tel.: 0630/6394796
0630/3004036

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

– Riasztó rendszerek telepítése
– Táv felügyelet rákötése
– Segélyhívók telepítése
Tel.: 20/977-8853

Etesse kedvencét prémium minőségű
kutya- és macskatáppal olcsón!
Kiváló minőségű német tápok
TENYÉSZTŐI ÁRON!
Érd.: 30/ 754-6343 • Szárliget, Ady E. u. 4.

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

Kiadja: Szárliget Önkormányzata
Felelős kiadó: Mezei Ferenc
Szerkeszti a szerkesztő bizottság.
Tagok: Bozsakiné Paréj Katalin, 
Bulla István, Horváth Mariann,  
Káfony Zoltán, Pethes Zoltán,

Plank Ferenc, Szluka Tibor, Talabira
Jánosné                                                              
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.

