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Június	5-én	Székesfehérvár	és	a	Velen-
cei-tó	volt	a	Nyugdíjas	Klub	kirándu-
lásának	 célpontja.	 Piaci	 reggelizés	 és	
bevásárlás	 után	 a	 Óváros	 nevezetes-
ségeit	 néztük	meg.	Ezután	 indultunk	
Pákozdra,	az	emlékmű	és	a	gyönyörű	
környezet	 megtekintése	 után	 Gár-
donyba	érkeztünk,	ahol	már	várt	ránk	

a	 kishajó.	 Mindenki	 megelégedett-
ségére	egy	órás	hajókirándulás	volt	a	
következő	program.	Itt	kaptunk	felvi-
lágosítást	a	Velencei-tó	múlt	és	jelen-
legi	 életéről.	A	 kellemesen	 pihentető	
hajóút	 után	 Agárdon	 szabad	 foglal-
kozás	 keretében	 megtekintettük	 a	 3.	
ORSZÁGOS	ÖKO	EXPO	kiállítást.	

A	mozgalmas	nap	után	kellemes	va-
csora	mellett	kicsit	pihentünk,	kicsit	
táncoltunk.
Nagyon	jól	sikerült	kirándulás	volt.

Nagyné Dákai Ágnes
2010. június 21.

A szárligeti polgárőrség hírei
Településünkön	a	közbiztonság	érde-
kében	 a	 polgárőrség	 aktívan	 műkö-
dik.	 Rendezvények,	 ünnepélyek	 biz-
tosításánál,	 útszakasz	 lezárásoknál,	
vasgyűjtésnél	 és	 az	esőzések	miatt	 a	
víztelenítésben	is	helytállnak.	Az	első	
félévben	 1311	 óra	 szolgálatot	 teljesí-
tettek	42	fővel	a	tagok.	A	tagdíjon		kí-
vül	az	önkormányzat	biztosítja	a	mű-
ködéshez	szükséges	anyagi	fedezetet,	
de	pályázati	pénzt	is	nyertünk.
„A	kistelepülések	biztonságának	javí-
tása	céljából	kialakítandó	rövid	 távú	
programjára”	100	000	Ft	vissza	nem	
térítendő	 támogatást	 biztosított	 pá-
lyázati	 úton	 a	 szárligeti	 polgárőrség	
részére	a	megyei	szövetség.	

Az	 iskolakezdés	 időszakára	 szerve-
zett	 polgárőr	 akciósorozat	 immár	
több	éves	múltra	tekint	vissza.		A	tan-
évkezdés	 időszakára	 időzített	 akció-
sorozat	 során	a	polgárőrök	önállóan	
és	 a	 rendőrség	 állományával	 szoros	
együttműködésben	 elsősorban	 bűn-
megelőzési	 és	 közlekedésbiztonsági	
feladatok	 végrehajtásában	 vesznek	
részt.	A	jelenlét	deklarált	célja	a	gyer-
mekek	sérelmére	irányuló	a	droggal,	
az	 alkohollal,	 a	 szexuális	 és	 vagyon	
elleni	bűncselekményekkel	összefüg-
gő	 megelőzés,	 valamint	 a	 gyermek-
balesetek	elkerülése.	Óvjuk	települé-
sünket	és	lakóit.

Az év első kirándulása
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I N T E R J Ú
Volt egyszer egy kisvasút

Beszélgető partnerem Horváth 
Sándor képviselő, aki a Szár  
(Szárliget)–Szálláskút–Fáni völgy 
gazdasági kisvasút történetének 
járt utána. Újságunk előző számá-
ban, amikor az interjút készítettem 
Veled, szóba hoztam, hogy a kis-
vasútról mit sikerült megtudnod. 
Akkor azt mondtad, hogy van elég 
információd, de inkább máskor szí-
vesen visszatérhetünk rá. Beszél-
hetnénk most róla?

Akkor kezdődött az egész, amikor Me-
zei Ferenc polgármesterrel és dr. Csáky 
Csabával arról elmélkedtünk, hogy az 
országot járva sok kis településen van 
valamilyen idegenforgalmi látványos-
ság. Községünk meglehetősen fiatal. 
Van-e olyan személy, esemény, vagy 
tárgy, amit az utókornak meg tudnánk 
őrizni? Választásunk a kisvasútra esett, 
mert az biztosan volt, csak szinte sem-
mi kézzelfoghatót nem tudtunk róla. 
Azután kezdtem el utána érdeklődni.

Tavaly szeptemberben már írtál róla egy 
pár sort és ígéretet tettél, hogy érdekes 
történetek jutottak a birtokodba.
Szinte házról-házra jártam, mert akik-
ről feltételeztem, hogy tudnak segíteni 
mindig adtak további tippeket. Kit kér-
dezzek még meg, mert ő vagy idősebb, 
vagy közvetlen élménye volt. Mostanáig 
sokfelé érdeklődtem, hogy minél pon-
tosabban álljon össze a valóság. Volt, 
akihez többször is visszamentem, hogy 
az internetről letöltött képeket megmu-
tassam, vagy mások emlékezetét meg-
erősítsem.

Ha jól emlékszem, kis gőzmozdonyról 
álmodoztatok, hogy de jó lenne ilyet ki-
állítani. Meddig jutottatok?
Erdélyig, Ukrajnáig. Főleg dr. Csáky 
Csaba kapcsolatai révén.

Eredmény?
Eddig semmi, de nem adjuk fel. A moz-
donnyal kapcsolatban annyit tudtak 
mondani, ha pár évvel előbb kezdünk 
el utána járni még lett volna remény.  
Mostanra gondolkodás nélkül semmi-
sítették meg azokat.
A polgármesterrel elhatároztuk, hogy 
valamilyen módon kiaknázzuk a még 
most meglévő lehetőségeket.

Mégis mi volt az első  
lépés?
Az interneten kerestem 
olyan személyt, aki az 
ügyet fel tudná karol-
ni. Balatonfenyvesen 
Balogh Imre készséggel 
állt rendelkezésünkre, 
amikor leautóztam hoz-
zá Mezei Ferenc pol-
gármesterrel és dr. Sisa 
András jegyzővel. Dízel 
mozdonyban tudott vol-
na segíteni, de ugye az 
nem lett volna életszerű. 
Javasolta menjünk Mesztegnyőre, mert 
ott még az erdei kisvasút üzemel és 
bíztunk abban, hogy találunk valamit. 
Síneket, nagyon romos kocsikat, úgy-
nevezett „lóré”-kat leltünk is fel.

Miért nem hoztatok?
Nem zártuk ki ezt a lehetőséget, sőt 
mostanában akartunk leutazni, mert 
közben azt az értesítést kaptam, hogy 
ott is felszámolják a vasutat és a síne-
ket felszedik. (Egy méter 7 kg.) Felke-
restem Rák Antalt, akinek a kertjéből 
indult egy másik kisvasút Tornyóig. 
Valószínűleg az első világháború ideje 
körül, mert  Benkő Pali bácsi szerint 
1936-ban már nyoma sem volt. Szóval 
ismét elmentem Rák Antalhoz, hátha 
tud mutatóba adni eredeti sínszeget, 
mert előzőleg már említette, hogy néha 
még talál ezt-azt, ami emlékeztet a vas-
út nyomára. Szó szót követett. Ötletet 
kaptam, hogy ki tudna segíteni az em-
lékhely kialakításában. 
Ezt olyan örömmel mondod.
Gondolhatod, hiszen egészen közel 
kerültünk a megoldáshoz. Sikerült 
megtalálni azt a személyt, aki készség-
gel karolta fel kezdeményezésünket, és 
minden segítséget megad. Természete-
sen személye nem marad titokban.

A kisvasút története szívügyeddé vált 
és magával ragadta azokat is, akikkel 
megosztottad. Ezért is gondoltátok, hogy 
kézzelfoghatóan őrizzük meg emlékét? 
Tudhatnánk valamit előre?
Annyit igen, hogy aki kíváncsi lesz rá, a 
szeptemberi ünnepélyes avatáson min-
denre választ fog kapni.

Miért pont szeptemberi időpontra tűzté-
tek ki?
Lassan elfogynak a régi emlékek. Si-
etnünk kell, amíg nem késő. Most nyí-

lott rá alkalom, nem szeretnénk erről 
is lemaradni. Aki a legtöbb segítséget 
adja, akkor tud jelen lenni. Mi sem 
szeretnénk, ha a megnyitón nem venne 
részt. A Fejér Megyei Levéltártól várok 
még választ, hogy hiteles dokumentu-
mokkal tudjuk alátámasztani az eddig 
összegyűjtött adatokat. Az őszi turista 
szezonra már megszemlélhető lenne.

Mennyibe fog ez az Önkormányzatnak 
kerülni?
Eddig sem kellett és ezután sem kell 
egyetlen fillért sem költeni rá. A Tes-
tületnek csak abban kell dönteni, hogy 
a közterületen hova legyen elhelyezve. 
Amit remélem a következő Testületi 
ülésen meg tudunk szavazni.

Végezetül van-e valamilyen kívánságod?
Szeretném megköszönni azoknak, akik 
valamilyen módon segítettek eljutni a 
végcélhoz.
Fejér Megyei Levéltár: dr. Erdős Ferenc 
levéltár-igazgató
Száron: Bőcs István, Buczkó János, Har-
mat Márton, Harmat Ferenc, Márhoffer 
Márton, Perjés Miklós, Schnierer Piroska 
néni, Szabó Laci bácsi
Szárligeten: Balogh István, Benkő Pali 
bácsi, Bulla József, Büki Lászlóné, Dá-
niel István, Guti András, Kajtor Mar-
git, Káfony Zoltán, Mórocz Károlyné, 
Pápai István, Petrovics István, Rák 
Antal, Szigeti István, Umfürer Márton
Tatabányán: Lakatos Emi néni, Ta-
kács Péter, Szabó László

Legközelebb az ígért történetekért ismét 
felkereslek. A mellékelt korabeli fotót 
pedig, amit adtál, mint érdekességet ide 
tesszük.

Köszönöm a beszélgetést.                                                                                                  
Dániel István                                                                                        
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A	köztársasági	 elnök	 2010.	 október	
3.	 napjára	 tűzte	 ki	 a	 helyi	 önkor-
mányzati	 képviselők	 és	 polgármes-
terek	választását.	Ezúton	szeretném	
tájékoztatni	a	 tisztelt	választópolgá-
rokat	 a	 fontosabb	 határnapokról,	 a	
jelöltajánlásról	és	az	általános	tudni-
valókról.
Tájékoztatom	 továbbá	 a	 lakosságot,	
hogy	a	Helyi	Választási	 Iroda	a	 jog-
szabályban	 előírt	 kötelező	 tartalmú	
közleményeket	a	Polgármesteri	Hiva-
tal	 hirdetőtábláján,	 illetőleg	 a	 www.
szarliget.hu	weblapon	teszi	közzé.
A	 választásra	 vonatkozó	 jogszabá-
lyok	a	választás	kitűzését	megelőző-
en	jelentős	mértékben	megváltoztak:	
általánosságban	 elmondható,	 hogy	
rövidültek	 a	 határidők,	 felgyorsult	
a	 jelöltállítás	 folyamata.	 Jellegét	 te-
kintve	nem	változott	a	helyi	képvise-
lők	megválasztásának	módja,	 azon-
ban	 a	 korábbi	 „kislistás”	 választás	
elnevezése	„egyéni	listás”	elnevezés-
re	módosult.
Ennek	alapján	a	településen	megvá-
lasztható	 hat	 fő	 képviselőt	 egy	 sza-
vazólap	segítségével	választják	meg.	
A	 szavazólapon	 valamennyi	 induló	

jelölt	 neve	 szerepelni	 fog:	 szavazni	
tetszőleges	számú,	de	maximum	hat	
fő	jelöltre	lehet.	A	szavazatok	össze-
sítését	 követően	 azon	hat	 jelölt	 lesz	
képviselő,	akik	a	 legtöbb	szavazatot	
kapják.
A	 polgármester	 megválasztása	 kü-
lön	szavazólapon	történik:	az	a	jelölt	
lesz	polgármester,	aki	a	legtöbb	sza-
vazatot	kapja.
A	 választópolgárok	 a	 névjegyzékbe	
történő	 felvételről	 szóló	értesítőt	 és	
az	 ajánlószelvényeket	 2010.	 augusz-
tus	16.	és	augusztus	19.	között	kapják	
kézhez.	A	 jelöltek	 számára	 az	 aján-
lószelvények	 összegyűjtésére,	 illető-
leg	a	jelölt	bejelentésére	2010.	szep-
tember	 3-án	 16:00	 óráig	 van	 mód.	
Az	 ajánlószelvények	 ellenőrzését	
követően	 a	 jelöltek	 nyilvántartásba	
vételéről	Szárliget	Község	Helyi	Vá-
lasztási	Bizottsága	határoz.
Bármely	 választójoggal	 rendelkező	
választópolgár	lehet	egyidejűleg	pol-
gármester-,	illetőleg	képviselő-jelölt,	
amennyiben	a	szükséges	számú	aján-
lószelvényt	 összegyűjti,	 és	 ezirányú	
döntését	 jelenti	 be	 a	 választási	 bi-
zottságnak.

A	 jelöltek	 a	 választási	 bizottságba	
megbízott	 tagokat	 delegálhatnak	
2010.	szeptember	17-én	16:00	óráig.	
A	 névjegyzék	 zárásának	 időpontjá-
ban	a	névjegyzéken	szereplő	válasz-
tópolgárok	száma	figyelembe	vételé-
vel	a	képviselő-jelöltnek	legkevesebb	
19	darab	érvényes	ajánlószelvényt,	a	
polgármester-jelöltnek	 legkevesebb	
56	 darab	 érvényes	 ajánlószelvényt	
kell	a	jelölt	nyilvántartásba	vételéhez	
a	választási	bizottságnak	benyújtani.	
Valamennyi,	 a	 választási	 jogszabá-
lyokban	meghatározott	 határidő	 el-
mulasztása	jogvesztő!
A	 nyilvántartásba	 vett	 jelöltek	 szá-
mára	 egyenlő	 feltételeket	 biztosít-
va	 a	 Közösségi	 Ház	 kampánycélú	
igénybevételét	 egy	 alkalommal	 térí-
tésmentesen	biztosítjuk.	Az	időpon-
tok	lefoglalása	a	választási	bizottság	
döntését	 követően	 a	 Polgármesteri	
Hivatalban	 történhet.	 Az	 ingyenes	
igénybevétel	 nem	 érinti	 a	 kaució-
adási	 kötelezettséget,	 amely	 ebben	
az	esetben	is	kötelező.

Dr. Sisa András
Helyi Választási Iroda vezető

Tájékoztató az önkormányzati választásokkal 
kapcsolatban

Kék szamárkenyér 
(Echinops ruthenicus)
A	fészekvirágzatúakhoz	tartozó	szú-
rós	növény.	Talán	nem	könnyű	elkép-
zelni,	hogy	a	napraforgó	közeli	roko-
na!	Homokpuszták,	száraz	tölgyesek,	
erdei	 irtások,	 útszélek	 feltűnő	 dísze,	
nyáron	 gömbvirágaival,	 ősszel	 a	 vi-
rágok	 helyén	 ülő	 tövises	 gömbjeivel	
–	labdáival	–	hívja	fel	magára	a	figyel-
met.	 Kerti	 változata	 a	 díszbogáncs,	
amelynek	 terméses	 szára	 szárazvi-
rágként	a	szobák	természetes	dísze	a	
téli	időszakban.	
A	 kék	 szamárkenyér	 25–80	 cm	ma-
gas,	fásodó	gyöktörzsű	évelő	növény.	
Szára	 barázdált,	 molyhos.	 Levelei	
kétszeresen	szárnyasan	hasogatottak,	
élükön	 sűrűn	 tüskés-pillásak,	 színü-
kön	zöldek,	kopaszak,	fonákuk	moly-
hos.	 Szép	 acélkék	 virágzata,	 gömb	
alakú,	4–5	cm	átmérőjű.	
Júniustól	 szeptemberig	nyílik.	 Itt-ott	
kertben	 is	 díszlik.	 A	 homokos	 talajt	
kedveli,	ahol	nagy	gyökerével	a	földet	

megfogja,	elporladó	részeivel	pe-
dig	 humusztartalmát	 gyarapítja.	
Hazánkban	 VÉDETT	 növény-
nek	számít.	Főleg	a	Balaton	kör-
nyéki	 szárazabb	 részeken	 fordul	
elő	fehér	virágú	változata,	a	fehér	
szamárkenyér.
A	 cikk	 „főszereplőjét”	 szamár-
kóró,	 farkasalma,	 forgács	 birka,	
labdaborz,	labdatövis	névvel	is	il-
letik,	melyet	Petőfi	is	megénekelt,	
Az	alföld	című	költeményében:
„Ott	tenyészik	a	bús	árvalányhaj
S	kék	virága	a	szamárkenyérnek;
Hűs	tövéhez	déli	nap	hevében
Megpihenni	tarka	gyíkok	térnek.”
De	egy	másik	alkotónk,	a	nem-
régiben,	 85	 éves	 korában	 elhunyt	
Bodor	 Miklós	 grafikus,	 festőmű-
vész	 számára	 is	 egy	 kedves	 motí-
vum	a	cikkben	szereplő	növény,	ami	
hosszú	 pályáján	 korábban	 is	 végig-
kísérte,	 és	 amelyről	 így	 szólt:	 „A	

kék	szamárkenyér	az	én	növényem,	
kék	 bugájával	 gyönyörű	 teremtmé-
nye	a	természetnek.”

John Gabriella

A	fotót	Benkő	Zoltán	készítette.
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Nagy	 izgalommal	 és	 odaadással	
készültünk	erre	a	napra.	Én	külö-
nösképpen,	mivel	véradást	 is	 szer-
veztünk.	 Büszke	 akartam	 lenni	 a	
mi	kis	falunkra.	Ez	sikerült	is.
Jó	 volt	 látni	 a	mosolygós	 arcokat,	
amikor	 a	 sátorban	 megjelentek.	
Nagyon	 boldog	 voltam,	 amikor	
elértük	 a	 harmincas	 számot.	 Bol-
dogságom	már	csak	akkor	volt	na-
gyobb,	mikor	leírtam	az	51.	véradó	
nevét.
Köszönöm	 minden	 véradónak,	
külön	köszönet	jár	a	12	új	véradó-
nak	is.	
Most	 pedig	 álljon	 itt	 azoknak	 a	
neve,	akikre	büszkék	vagyunk:
(Ódor	 Levente,	 Pályka	 Csaba,	
Csizmadia	Éva,	Csizmadia	József,	
Tóthné	Lisóczki	Ágnes,	Lábodiné	
Vida	Andrea,	Tóth	Gábor,	Ányos	
István,	 Pataki	 Gábor,	 Nagy	 And-
rea,	 Talabira	 János,	 Tóth	 Iván,	
Krak	 Ferenc,	 Kiháriné	 Baktin	
Beáta,	 Szabó	 Lajos	 Ferenc,	 Barsi	

Nikolett,	 Mezei	 Ferencné,	 Mezei	
Ferenc,	 Lenkovics	 Melinda,	 Pál	
Attila,	Gábris	Zsuzsanna,	Márkus	
Melinda,	 Sörösné	 Láng	 Izabella,	
Papp	 József,	 Kissné	 Sipka	 Jolán,	
Nádasdi	 Zsolt,	 Paczai	 Róbert,	
Hétházi	Róbert,	Nagy,	 Pályka	Ti-
bor	 Zsolt,	 Nagy	 István,	 Pálfi	 Ist-
ván,	 Rácz	 Barbara,	 Sörös	 Tibor,	
Szeghy	 Andrea,	 Bolla	 Károly,	
Kissné	 Bátki	 Gabriella,	 Kis	 Mik-
lós,	Zettisné	Németh	 Ivett,	Teleki	
Sándor,	 Aranyos	 Lászlóné,	 Simó	
Zsolt	 Ervin,	 Róka	 Sándor	 Péter,	
Lászlóné	 Lakatos	 Tímea,	 Csutha	
Tibor,	 Lakatos	 Ildikó,	 Umführer	
László,	Mező	Gábor,	Gulyás	Atti-
la,	Gulyásné	Tölcsér	Mária,	Oláh	
Katalin,	Schlégl	Andrásné)

Köszönettel:
A Helyi Vöröskereszt titkára

Sok-sok	 év	 után	 ebben	 az	 évben	
újra	 megrendezésre	 került	 a	 fa-
lunap	 az	 itt	 lakók	 nagy	 örömére.	
Meglepetések	 sokasága	 várta	 az	
odalátogatókat.	Mezei	Ferenc	pol-
gármester	 úr	 sárga	 színű	 baseball	
sapkát,	 dodzsem	 és	 breakdance	
kupont	osztogatott	minden	tombo-
lahúzás	után.	
A	 tombolán	 értékes	 ajándékokat	
lehetett	nyerni.	Az	óránkénti	húzá-
sok	miatt	nem	volt	ember,	aki	nem	
nyert	volna	legalább	egyszer.	A	fő-
nyeremény	2	bicikli	és	3	focilabda	
volt,	amit	a	nap	végén	sorsoltak	ki.
István	 bácsi	 vattacukrot	 oszto-
gatott	 a	 gyerekeknek.	 Ezen	 kívül	
lángos,	 pattogatott	 kukorica	 és	
zsíroskenyér	is	kapható	volt.
Ebédre	 finom	 és	 ízletes	 gulyásle-
vest	 kaptunk,	 amit	 a	 főzőverseny	
résztvevői	 készítettek.	 Ugrálóvár,	
trambulin	és	 rodeo	várta	a	gyere-
keket	és	a	felnőtteket.	Ezek	persze	
mind	 ingyen	 voltak.	 Ezenkívül	 a	
falunapokon	 megrendezett	 Efele-
Tufele	 focimérkőzés	 sem	 maradt	
el,	amit	a	Tufele	nyert	meg	3:1-re.	
A	 gyerekeknek	 Teleki	 Dávid	 ren-

dezett	 bicikliversenyt.	 A	 favágó	
bemutató	 után	 ifjúsági	 és	 felnőtt	
csapatokban	favágóverseny	is	meg-
rendezésre	 került.	 A	 legkisebbek	
nagy	örömére	egy	bohóc	is	meglá-
togatott	minket	 és	 szebbnél	 szebb	
állatfigurákat	hajtogatott	lufiból.	
Ha	a	bohóc	épp	pihent,	s	gyerekek	
szívesen	 tevékenykedtek	 a	 szösz-
mötölőben.
De	a	felnőttek	számára	is	megren-
deztek	kamionhúzó	versenyt,	amit	
az	Efele	nyert	meg.	
A	 Tatabányai	 Rendőrkapitányság-
ról	 egy	 rendőrautó	 is	 bemutatót	
tartott	 nekünk.	 A	 mazsorett	 és	 a	
lovasbemutató	rendkívül	érdekes	és	
szép	volt.	
De	 ha	 ez	mind	 nem	 lenne	 elég	 a	
vállalkozó	 szelleműek	 motorra	
pattanhattak	 és	 száguldozhattak.	
Ezúton	 szeretném	 megragadni	 az	
alkalmat,	 hogy	 köszönetet	 nyilvá-
nítsak	az	egész	falu	nevében	ezért	
a	színvonalas	napért.	Legfőbbként	
a	polgármester	úrnak	és	a	neki	se-
gédkezőknek.

Gordos Noémi

Falunap
2010.	 június	 21-én	 17.00	 órakor	
tartottuk	 meg	 tanévzáró	 ünnepsé-
günket.	A	rosszidő	miatt	az	aulába	
szorultunk,	 de	 mint	 tudjuk	 sok	 jó	
ember	 kis	 helyen	 is	 elfér.	Az	 alsós	
évfolyamok	 tanulóiból	 verbuváló-
dott	kis	csapat	hangulatos	műsorral	
köszönt	 el	 az	 iskolától,	 társaktól,	
tanároktól.	 	Öröm	volt	nézni	az	el-
sős	 szereplők	 nagy	 odafigyeléssel,	
s	kellő	 izgalommal	elmondott	vers-
részleteit,	hiszen	ők	először	léptek	a	
„nagyközönség”	elé.
Minden	 tanévzáró	 nélkülözhetet-
len	 eleme	 a	 megérdemelt	 jutalmak	
átadása.	 Ebben	 az	 évben	 Jankovics	
Ildikó	 8.	 évfolyamos	 tanuló	 kapta	
meg	 Szárliget	 Község	 Önkormány-
zata	elismerését	hosszú	időn	át	tartó	
és		kiemelkedő	tanulmányi,	valamint	
közösségi	munkája	elismeréseként.
Kiadásra	 kerültek	 a	 polgármesteri	
díjak,	 tantestületi,	 igazgatói	 és	 osz-
tályfőnöki	dicséretek	is.	A	díjazottak	
névsora:
Berta	 Krisztina,	 Borbás	 Norbert,	
Csata	 Georgina,	 	 Farkas	 Zoltán,	
Ganyecz	Dávid,	Hervai	Klára,	Kiss	
Vince,	 Mező	 Petra,	 Molnár	 Kata,	
Molnár	Mónika,		Nagy	Ágnes,	Nagy	
Szilvia,	 Pályka	 Csenge,	 Somogyi	
Ildikó,	 Szabó	 Dorina,	 Szabó	 Fan-
ni,	 Teleki	 Blanka,	 Teleki	 Júlia,	Vas	
Denisz,	Vas	Vivien.
Mezei	Ferenc	polgármester	úr	szin-
tén	 „Polgármesteri	 Díj”	 elismerés-
ben	 részesítette	 Pályka	 Tibornét	
és	Pályka	Tibort	az	 iskola	önzetlen	
segítéséért.
Köszönjük	nekik	és	mindazoknak	a	
segítségét,	akik	úgy	gondolják,	hogy	
az	iskola	megmaradásáért	tenni	kell,	
s	ez	nem	csak	szavakban	fogalmazó-
dik	meg,	hanem	tettekben	is.	Köszö-
net	 jár	azoknak	is,	akik,	ha	segíteni	
nem	is	 tudnak,	de	ártani	nem	akar-
nak	a	lassan	lábra	álló	iskolának.
Végezetül	köszönjük	az	elmúlt	tanév	
felajánlásait	 (könyvek,	 bútorok,	 vi-
rágok).	Nem	szabad	elfeledkeznünk	
a	 papír	 és	 vas	 hulladékról,	 a	 pet-
palackokról,	kupakokról	sem,	hiszen	
az	 ezekből	 befolyt	 összegek	 is	 segí-
tették	a	mindennapokat.

Pethes Zoltán
igazgató

Tanév vége
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A tanév végén törvényi rendelkezés 
miatt megalkottuk óvodánk „új” ne-
velési programját. 

Nevelésünk	fő	 iránya	továbbra	is	az	
egészségnevelés	marad,	mert	 ehhez	
már	 évek	 óta	 jól	 bevált	 tevékenysé-
gek	 kapcsolódnak,	 melyek	 közül	 a	
következőket	emelném	ki:
–	Csatlakoztunk	a	Gondolkodj	Egész-
ségesen	 Programhoz,	 ebből	 az	 alka-
lomból	minden	kisgyermek	tanév	ele-
jén	egészség-zsákot	kap	ajándékba.
–	Az	őszi	alma	szedés	felejthetetlen	
élmény	 a	 gyerekeknek.	 Az	 együtt	
szedett	almát	egész	télen	gazdag	vi-
taminpótlásként,	 változatosan	 hasz-
náljuk	fel	vitamin	napjainkon.
–	 November	 17–21.	 között	 évente	
megrendezzük	 az	 Egészség	 Hetet,	
melynek	 során	 a	 szülők	 részére	 is-
meretterjesztő	 előadásokat,	 a	 gye-
rekeknek	 pedig	 kirándulást	 és	 más	
egészségneveléssel	kapcsolatos	tevé-
kenységeket	szervezünk.
–	 Egészségnevelésünk	 fontos	 része	
a	 Só-szoba	 rendszeres	 használata.	 A	
modern	 orvostudomány	 is	 támogatja	
azt	az	álláspontot,	hogy	a	betegségek	
kezelése	nem	korlátozódik	a	gyógysze-
rek	beszedésére.	Fontos	olyan	terápi-
ák,	természetes	gyógymódok	alkalma-
zása,	melyek	javítják,	vagy	megelőzik	a	
nem	kívánt	állapotot,	erősítik	a	szerve-
zet	immunrendszerét.
–	 Sokat	 túrázunk	 a	 környékbeli	 er-
dőkben.	Szükségesnek	tartjuk,	hogy	
megismerjék	 a	 környező	 erdők	 nö-
vény-	 és	 állatvilágát	 és	 a	 helybeliek	
életét	is.	
Az	óvodások	által	kedvelt	hátizsákos	
kirándulások	 felelevenítésével	 még	
több	időt	töltünk	a	szabadban.	Ez	az,	
amiben	egy	falusi	óvoda	előnyösebb	
helyzetben	van,	mint	egy	városi,	hi-
szen	itt	a	gyermekek	egész	napjukat	
jó	levegőn	töltik,	és	egyetlen	óra	alatt	
hatalmasat	 kirándulhatunk	 a	 közeli	
hegyekben.
–	Környezetünk	megismerésének	új	
formája	 az	 erdei	 óvoda.	 A	 környe-
zettel	 harmonikus,	 egészséges	 élet-
vezetési	 képességek	 fejlesztése	 és	 a	
közösségi	 tevékenységekhez	 fűződő	
szocializáció	 kiemelkedő	 nevelési	
feladatunk.

–	 Bekapcsolódtunk	 a	 Dohányzás-
megelőzési	Óvodai	Programba,	átvet-
tük	 az	 ingyenes	 programcsomagot,	
ennek	 alkalmazását	 az	 előző	 tanév-
ben	egy	csoportban	kezdtük	el.
–	Nagyon	 örülünk	 annak,	 hogy	 heti	
három	alkalommal	használhatjuk	az	
iskola	 tornatermét,	 így	 a	 testnevelés	
és	néptánc	foglalkozásokon	ez	sokkal	
intenzívebb	mozgásfejlesztést	tesz	le-
hetővé,	mint	a	csoportszobákban.
Az	 új	 program	 a	 mindennapos	 in-
tenzív	szabad	mozgást	egyik	legfon-
tosabb	feladatnak	tartja.
Fontos	számunkra,	hogy		az	iskola		is	
kiemelt	feladatának	tekinti	az	egész-
ségnevelést,	így	munkánkat	egymás-
ra	 építve,	 közösen	 tudunk	 tenni	 a	
gyerekek	(közvetve	a	családok)	jobb	
egészségéért.
A	2009/10.tanévben	is	részt	vettünk	
az	 AVE	 ”KUPAKAKCIÓBAN”,	
mert	 elmondható,	 hogy	 a	 környe-
zetvédelem	 „kicsiben”	 itt	 kezdődik	
el.	 Ismételten,	 immár	 harmadszor	
értünk	el	második	helyezést.	Szeret-
nénk	 egyszer	 végre	 ELSŐK	 lenni.	
Jövőre	biztosan	sikerül,	ha	ismét	sok	
segítőnk	akad.	Előre	is	köszönjük!
A	 sok	 új	 homokozó	 játékkal,	 szép	
óvodaudvarral,	 medencével	 sike-
rült	 élménytelivé	 tennünk	 a	 nyarat	
azoknak	 a	 gyerekeknek	 a	 számára,	
akik	 az	oviban	 töltötték	 a	nyár	 ele-
jét.	Arra	törekedtünk,	hogy	a	válto-
zatos	 tevékenységek	miatt	nyáron	 is	
szeressenek	 oviba	 járni.	 Élvezték	 a	
kinti	 étkezéseket	 is,	 s	hogy	az	alvás	
kivételével	minden	időt	a	szabadban	
tölthettünk…
A	 takarítási	 szünet	 elején	 kicserél-
ték	a	gyermekmosdó	ablakait,	majd	
a	tisztasági	meszelésre	is	sor	került.
Szeretnénk	 még	 megvalósítani	 az	
óvoda	 bejáratának	 ajtócseréjét,	 és	
a	 tavaly	 elkezdett	 előtér	 esztétikus	
befejezésével	a	bejárati	 lépcső	 is	 fe-
detté	válik.
Mindez	az	óvoda	alapítványa	által,	a	
fenntartó	és	a	Polgármester	úr	segít-
ségével	válik	lehetővé.	
Augusztus	23-tól	a	megszépült	óvo-
dában	szeretettel	várjuk	a	régi	és	új	
óvodásainkat.

Hétszínvirág Óvoda

Hétszínvirág 
Óvoda hírei

Családi rovat
Örömmel	 értesítek	 mindenkit,	
hogy	 szülei	 legnagyobb	 örömére	
megszületett:

2010. 05. 05-én Som Boróka, Dr.	
Pál	Csilla	és	Som	Gyula	kislánya		
/születési	súlya	3430	gramm,	hosz-
sza	52	cm/.

2010. májusában Kovács Fábián.

2010. 05. 11-én Harasta Péter, 
Persin	 Szilvia	 és	 Harasta	 Péter	
kisfia	/születési	súlya	2970	gramm,	
hossza	49	cm/.

2010. 06. 05-én Baranyai Attila La-
jos, Monos	Izabella		kisfia	/születési	
súlya	3460	gramm,	hossza	50	cm/.

2010. 06. 14-én Szabó Gellért, Dá-
niel	Réka	és	Szabó	Márton	kisfia	/
születési	súlya	2800	gramm,	hosz-
sza	51	cm/.

2010. 07. 14-én Rákli Adrienn, 
Winkler	 Erika	 	 és	 	 Rákli	 Tamás	
kislánya	 /születési	 súlya	 3380	
gramm,	hossza	50	cm/.

2010. 07. 16-án Szabó Luca Dorka,  
Darabos	Dóra	és	Szabó	Ádám	kis-
lánya	/születési	súlya	3420	gramm,	
hossza	52	cm/.	

2010. 07. 28-án Németh Erik, 
Bohák	Andrea	és	Németh	László	
kisfia	/születési	súlya	3300	gramm,	
hossza	53	cm/.

2010. 07. 29-én Csordás Klaudia, 
Takács	Viktória	és	Csordás		Lász-
ló	 kislánya	 /születési	 súlya	 2980	
gramm,	hossza	50	cm/.

Nagyon	 sok	 boldogságot	 kívá-
nunk	az	egész	családnak!
                                  

Budavári Ágnes
védőnő
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Nem	is	olyan	régen	az	egész	ország-
ban	 azért	 drukkoltunk,	 hogy	 a	 sza-
kadatlan	 esőzés	 mikor	 hagyja	 már	
végre	abba.	Különösen	az	ország	ke-
leti	 részét	 sújtotta	az	áradat.	Sajnos	
településünket	 sem	kerülte	el	a	baj.	
Sok	házat	veszélyeztetett,	többet	el	is	
öntött	a	víz.	A	legtöbben	a	Gyöngy-
virág,	 Liliom	 és	 Rákóczi	 utcában	
voltak	kitéve	a	természeti	csapásnak.	
A	 föld	már	annyira	 telítődött,	 hogy	
nem	 bírta	 elnyelni,	 ezért	 az	 utakra	
terelődött.	 Onnan	 pedig	 a	 kertek-
be,	 lakásokba,	 pincékbe	 özönlött.	
A	Petői	Sándor	utca	végén	az	utat	is	
át	kellett	vágni,	hogy	a	vizet	a	vasúti	
árokba	le	lehessen	vezetni.	Azóta	egy	
hat	méter	hosszú;	1100	mm	átmérő-
jű	csővel	helyre	lett	állítva.	A	Liliom	

utcában	egy	védő	árkot	kellett	ásni.	
Minden	elismerés	megilleti	azokat,	
akik	napokon	keresztül	éjjel-nappal	
három	nagyteljesítményű	szivattyú-
val	igyekeztek	a	károkon	enyhíteni.
Köszönet	 jár	 Gulyás	 Józsefnek,	
hogy	 a	 szivattyúkat	 a	 rendelkezé-
sünkre	bocsájtotta.
Köszönjük	Csányi	Attila	 település-
őrnek,	Mezei	Ferenc	polgármester-
nek,	Károlyi	Ferencnek	 (Buborék),	
ifj.	Mezei	Ferenc	polgárőrnek,	Né-
meth	 Istvánnak	 (Pityke),	 Pataki	
Gábor	 falugondnoknak,	 Polovic	
Gábornak,	 Zsombok	 János	 alpol-
gármesternek,	 akik	 a	 szivattyúkat	
kezelték,	illetve	a	vizet	terelték.

Horváth Sándor

„Jött az árvíz”
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Kereszttúra
Szeretettel	várom	immár	8.	alka-
lommal	augusztus	19-én	9	órakor	
az	Erdősor	u	27-nél	 levő	Termé-
szetvédelmi	táblánál	azokat	a	csa-
ládokat,	 akik	 részt	 szeretnének	
venni	 	 hagyományos	 Kereszttú-
ránkon.	Érintjük	a	Mackóbölcsőt	
és	a	Mackóvárat	is,	ahol	a	kisgye-
rekek	 jót	 játszhatnak.	 Miért	 jöj-
jenek	el?	Hogy	ezen	az	ünnepen	
is	 felköthessük	 a	 nemzeti	 színű	
szalagot	 a	 Vértanúk	 keresztjére.	
És	még	miért?	Hogy	jó	helyen,	jó	
időben	legyünk	együtt!

            
Molnár Lászlóné (Ágimacinéni),  

Erdősor u 27.

Tankönyv árusítás:
2010.	augusztus	30.		9.00–16.00
2010.	augusztus	31.	14.00–16.00

Kérjük,	hogy	a	kedvezmények	igénybevételéhez	szükséges	igazolásokat	az	
érintettek	hozzák	magukkal.

Tanévnyitó
2010.	augusztus	31.	17.00

Étkezés befizetési időpontok:
2010.	szeptember	7.	7.00–11.00	 2010.	szeptember	8.	13.00–17.00
2010.	szeptember	14.	7.00–11.00	 2010.	szeptember	15.	13.00–17.00

Más	időpontokban	a	Polgármesteri	Hivatal	ügyfélfogadási	idejében.

Bűnmegelőzési hírlevél
2010. július
A	Kormány	az	állatok	védelméről	és	
kíméletéről	szóló	1998.	évi	XXVIII.	
Törvény	 49.	 §-a,	 	 valamint	 a	 keres-
kedelemről	 szóló	2005.	 évi	CLXIV.	
Törvény	12.	§	-a	alapján,	megalkotta	
a	 41/2010.	 (II.26.)	Korm.	 rendeletet	
a	 kedvtelésből	 tartott	 állatok	 tartá-
sáról	és	forgalmazásáról,	mely	2010.	
július		1-el	lépett	hatályba.

Néhány	 fontos	 dolog	 a	 rendeletből,	
amelyeket	 minden	 olyan	 állattartó-
nak	 ismernie	 kell,	 aki	 kedvtelésből	
tart,	ill.	tenyészt	valamilyen	állatfajt	
vagy	állatfajtát:
•	 Kedvtelési	 célra	 nem	 tartható	
és	 nem	 forgalmazható	 olyan	 állat,	
amelynek	 tartása	 az	 adott	 faj	 fenn-
maradását	 veszélyeztetheti	 (pl.	Ma-
gyarországon	védett	állatfajok).	
•	Ebet	forgalmazni,	illetve	tulajdon-
jogát	 forgalmazásnak	 nem	 minősü-
lő	 más	 módon	 átruházni	 kizárólag	
az	állatot	azonosító,	bőr	alá	ültetett	
mikrochippel	 	 történő	 megjelölés	
után	lehet!	

A	 kedvtelésből	 tartott	 állatok	 tar-
tására	 és	 az	 állatokkal	 való	 bánás-
módra	 vonatkozó	 rendelkezésekből	
néhány	elem:	
•	Az	állattartónak	rendelkeznie	kell:		
érvényes	oltási	lappal,	a	tartós	egye-
di	 megjelöléssel	 rendelkező	 állat	

azonosítására	 vonatkozó	 adatokkal	
és	 dokumentumokkal.	Amennyiben	
az	állat	új	tulajdonoshoz	kerül,	eze-
ket	át	kell	adni	a	részére.
•	Az	állatok	számára	a	táplálékot	és	
a	 vizet,	 továbbá	 a	 fogak	 koptatásá-
hoz	szükséges	 rágóanyagot	az	adott	
fajnak,	az	egyed	korának	és	élettani	
állapotának	 megfelelő	 minőségben	
és	mennyiségben	kell	biztosítani.

•	A	kedvtelésből	tartott	állatot	és	az	
állat	tartási	helyét	az	állat	tartójának	
naponta	legalább	egy	alkalommal	el-
lenőrizni	kell.
•	 Állandó	 fényben,	 	 állandó	 sötét-
ben	vagy	zajban	állatot	 tartani	nem	
szabad.	
•	Az	állat	tartási	helyének	olyan	mé-
retűnek	 kell	 lennie,	 hogy	 az	 állat	 a	
mozgási	igényét	megfelelően	ki	tudja	
elégíteni.

Patás	 állatot	 és	 ebet	 állandó	 jelleg-
gel	 kikötve	 tartani,	 valamint	 egyéb	
kedvtelésből	 tartott	 állatot	 kikötni,	
TILOS!

•	Kutyát	10	m2–nél	kisebb	területen,	
vagy	4	m–nél	rövidebb	eszközzel	ki-
kötve	tartani.	
•	Gerinces	állatot	kör	alapú	kalitká-
ban,	vagy	gömb	alakú	akváriumban	
tartani.

Futóláncon	 tartott	kutyánál	a	 feszí-
tett	és	futó	részek	hosszának	összege	
nem	 lehet	 kevesebb	 5	 m-nél,	 vala-
mint		a	futó	rész	nem	lehet	rövidebb	
3	m-nél.		
Azt	 az	 állatot	 amely	 olyan	 küllemi,	
illetve	 viselkedésbeli	 hibákat	 hor-
doz,	 melyek	 szenvedést	 okoznának	
az	utódoknak,	 vagy	káros	egészség-
ügyi	 hatással	 lennének	 rájuk	nézve,	
szaporítani,	tenyészteni	nem	szabad.

BELTERÜLETI	 KÖZTERÜLE-
TEN	 –	 kivéve	 a	 kutyafuttatókat	 -	
ebet	csak	pórázon	lehet	vezetni.
Szájkosarat	 használni	 –	 ha	 külön	
jogszabály	 a	 szájkosár	 használatát	
nem	írja	elő	–	kizárólag	az	egyed	jel-
lemzően	 agresszív	 magatartásának	
ismerete	esetén	kell.	
Az	 állatok	 védelme	 fontos	 felada-
tunk.	Az	előírt	rendeletek	és	szabá-
lyok	 betartásával	 az	 állatok	 jólétét	
biztosítjuk,	ugyanakkor		a	környező	
lakóközösség	életét	tartósan	és	szük-
ségtelenül	nem	zavarjuk	vagy	veszé-
lyeztetjük!
Az	előírások	be	nem	tartása	szabály-
sértési	 bírság	 kiszabását	 vonhatja	
maga	után!

Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztály
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Összefogás a sportért
Amikor	 ezek	 a	 sorok	 megjelennek,	
már	 a	 teljesen	 felújított	 öltöző	 áll	 a	
sportolók	 rendelkezésére,	 amelyet	
durván	egy	hét	alatt	kellett	használ-
hatóvá	 tenni.	 Szinte	 lehetetlennek	
tűnt	 a	 határidő	 betartása,	 olyan	 le-
robbant	 állapotban	 volt,	 de	 a	 pol-
gármester	Mezei	Ferenc	azt	mondta,	
hogy	 bebizonyítja,	 hogy	 a	 falu	 ösz-
szefogásával	egy	hét	alatt	elkészül	az	
öltöző.	A	pálya	hitelesítésekor	kide-
rült	 az	 öltöző	 jelenlegi	 állapotában	
nem	 alkalmas	 a	 bajnokságban	 való	
részvételre!	A	feszített	határidő	mi-
att	kora	reggeltől	késő	estig	dolgoz-
tak	a	mesteremberek	és	a	társadalmi	
munkások.	Ez	alatt	a	rövid	idő	alatt	
elkészült	 a	 tetőszerkezet	 teljes	 fel-
újítása,	a	külső	és	belső	nyílászárók	
cseréje,	 a	 vizesblokk	 cseréje	 és	 fel-
újítása,	 gipszkarton	 álmennyezetek	
felrakása,	a	belső	falak	felújítása,	va-
lamint	festése!	Ez	rengeteg	áldozat-
vállalással	és	munkával	járt,	amit	egy	
hasznos	 cél	 érdekében	 komoly	 ösz-

szefogással	 hoztak	 (hoztunk)	 létre!	
Az	 épület	 átvétele	 	 augusztus	 6-án	
pénteken	 történt	 meg	 és	 augusztus	
8-án	 már	 mérkőzést	 kell	 játszani	 a	
fiúknak.	 A	 Nemzeti	 Bajnokságban	
méretik	meg	magukat,	augusztus	24-
én	pedig	kezdődik	az	őszi	bajnokság.
A	Képviselő	 Testület	 korábban	 úgy	
határozott,	 hogy	 a	 sportot,	 ezen	
belül	 a	 labdarúgást	 is,	 mindenkép-
pen	 támogatni	 kívánja.	 Nagyon	
örültünk	 annak,	 hogy	 amikor	 a	 fi-
atalok	 ezt	 megtudták	 nagy	 kedv-
vel	 jelentkeztek.	 A	 jelenleg	 igazolt	
szárligeti	 játékosok	 száma	 megha-
ladja	a	30	főt	és	a	friss	igazolás	még	
mindig	 lehetséges!	 A	 felkészü-
lést	 azóta	 hetente	 két	 alkalommal	
szorgalmasan	 végzik.	 Köszönhető	
mindez	 Nádasdi	 Zsolt	 edzőnek	 és	
Nagy	 Gábor	 tornatanár,	 edzőnek.																																																																																																																									
Akik	sokat	segítettek:	Kihári	Balázs,	
Barkóczi	 Gábor,	 Ordassy	 István,	
Nádasdi	 Zsolt,	 Pályka	 Tibor,	 Nagy	
Gábor	 tornatanár,	 Pataki	 Gábor,	

Németh	 István	 (Pityke),	Csányi	At-
tila,	Dániel	István,	Horváth	Sándor,	
Kóródi	Károly,	Lieblein	Zsolt	(Füst),	
Nagy	Tamás,	Papp	Tamás,	Nagy	Ist-
ván,	 Kucserák	 Krisztián,	 Mészáros	
Gergő,	 Pákozdi	 Martin,	 Mezei	 Fe-
renc	polgármester,	Ifj.	Mezei	Ferenc,	
Péter	 Gábor,	 	 Cser	 Miklós,	 Koch	
Ádám,	 Mérten	 Tamás,	 Ganyecz	
Ádám,	Kriszt	József,	Talabira	János,	
Talabéra	 Andrea,	 Gengeliczky	 Dá-
vid,	Zolnai	Zoltán.
Vasas	 István	 anyagi	 támogatásként	
20	 000	 forinttal	 járult	 hozzá.	 Ha	
véletlenül	 kimaradt	 valaki,	 csupán	
azért	 lehetett,	 mert	 nagyon	 sok	 se-
gítséget	kaptunk.
Az	Önkormányzat	a	Szárligeti	Sport	
Egyesület	és	Szárliget	polgárai	nevé-
ben	 nagyon	 köszönünk	 minden	 se-
gítséget	és	támogatást!
Hajrá	Fiúk!

Gengeliczky Dávid
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Sport = Élet, Erő, Öröm
Tisztelt Sporttársak!
Kisfalunkban,	 az	 utóbbi	 hónapokban	
komoly	változások	 történtek,	a	sport-
élet	 	 tekintetében.	 Új	 vezetőség,	 új	
hozzáállás,	új	összefogás	látszik	körvo-
nalazódni.	A	sportélet	fontos	szereplői	
a	sportolók,	de	ugyan	olyan	fontosak	
a	 szurkolók	 is.	Minden	 sport	 egyben	
játék	is,	és	mint	tudjuk	a	játék	igen	ko-
moly	részét	képezi	életünknek.	Talán	
a	 legfontosabbat,	 hiszen	 örömet	 sze-
rez,	boldogságérzetet	teremt.	A	sport,	
a	mozgás	–	de	még	a	szellemi	sport,	a	
sakk	 is	–	energiával	 tölt	el,	 és	ezáltal	
az	egészség,	a	szellemi	frissesség	meg-
őrzését	is	szolgálja.	A	sportolás	nincs	
korhoz	kötve,	 bár	 a	 versenysportokat	
–	 nem	 véletlenül	 –	 korosztályonként	
bonyolítják.	Ennek	oka	a	fair	play.	A	

sport	szabálytiszteletre	nevel,	növeli	az	
önbizalmunkat	és	az	önbecsülésünket.	
A	sport	emberformáló	erő.	Úgy	szol-
gálja	az	egyén	fejlődését,	hogy	közben	
közösséget	kovácsol,	csapatot	alkot.	A	
csapat	része	a	szurkoló	 is.	Mindenki,	
aki	ad	magára		jól	teszi	ha	sportol,	de	
ha	nem	is	sportol,	legalább	szurkoljon	
a	sportolóknak.	
Az	 egyesületünknél	 jelenleg	 	 meglé-
vő	 szakosztályokon	 kívül	 bármilyen	
sporttevékenységre	 nyitottak	 vagyunk.	
Nem	 csak	 a	 versenysport	 a	 sport.	 A	
kerékpározás,	a	 túrázás	és	…akár	reg-
gelig	 sorolhatnám	mi	minden	 sportte-
vékenység	képzelhető	el	még		tehetséges	
Szárligetieket	tömörítő	kis	közösségünk-
ben.	Itt	van	pl.	az	íjászat,	vagy	a	téli	spor-
tok:	sí,	szánkózás,	korcsolya	stb.		

Kajak-kenu	versenyeket	nyilván	nem	
rendezhetünk,	 hiszen	 a	 feltételek	
nem	adottak	hozzá.	De	a	lehetősége-
inket	messze	nem	használjuk	ki.	Arra	
biztatom	 Önöket	 (magunkat),	 hogy	
engedjék	el	a	fantáziájukat	és	bátran	
hozakodjanak	elő	ötleteikkel.
A	falunap	idén	a	sport	támogatására,	
a	 sportélet	 felélesztésére	 egy	 remek	
összefogást,	egy	közös	gondolkodást,	
egy	jó	célért	történő	együttműködést	
eredményező	 rendezvény	 volt,	 ahol	
mindenki	a	közös	cél	édekében	adta	
önzetlenül	a	munkáját.	Köszönet	 jár	
nekik	érte	és	bíztatás.	Tehát:	csak	így	
tovább!	Hajrá	Szárliget!

Dániel István
Szárliget SE vezetőségi tag

A	széndioxidot	úgy	ismerjük,	hogy	szüret	után,	mikor	
erjed	 a	must,	 és	 aki	 nem	kellő	 körültekintéssel	megy	
le	 a	 borospincébe,	 könnyen	 az	 életével	 fizet.	 Pedig	 a	
széndioxid	nagyon	is	 jótékony	hatású,	tudtam	meg	dr.	
Csáky	Csabától	a	Mofettával	az	Egészségért	Országos	
Szövetség	elnökétől.
Vulkáni	 utóműködésként	 gyakran	 jelentkezik	 gázki-
ömlés,	aminek	összetevői	a	bőrön	át,	valamint	a	légzés-
sel	a	véráramba	bejutva	gyógyító	hatást	fejtenek	ki.	A	
geológusok	az	említett	jelenséget	MOFETTA-nak	ne-
vezik,	mely	különböző	összetételű	 lehet.	A	széndioxid	
gáz	alkalmazása	2000	éves	múltra	tekint	vissza.	Az	I.	
században	medencékben,	mofettákban	 kezelték	 bete-
geiket.	A	XVI.	században	égési	sérülések,	fekélyek,	női	
betegségek	 esetén	 használták	 a	 gyógygázt.	 Erdélyben	
a	népi	gyógyászatban	600	éve	alkalmazzák.	Az	utóbbi	
időkben	 ún.	 civilizációs	 betegségek	 leküzdésében	 el-
ért	gyógyeredmények	ráirányították	a	figyelmet	a	CO2 
gázfürdő	 kezelések	 jelentőségére.	 A	 gyógyászatban	
ma	már	méltó	helyet	tölt	be	a	száraz	CO2	gáz	is,	mint	
fizioterápiás	tényező.	A	természetes	széndioxid	száraz-
fürdőt	Európában	(Románia,	Lengyelország,	Olaszor-
szág,	Ausztria)	évszázadok	óta	alkalmazzák.	A	magas	
kéntartalmú	erdélyi	mofettákat	elsősorban	reumatoló-
giai,	mozgásszervi	betegségek	gyógyítására	használják.	
A	 döntően	 széndioxidot	 tartalmazó	 szárazfürdő	 az	
érszűkület,	visszeresség,	trombózis	(angiológia)	beteg-
ségekre	 is	kiváló	hatású.	Hazánkban	az	egyetlen	gáz-
feláramlás	 Mátraderecskén	 található.	 A	 lakosság	 az	
évszázadok	során	megtanult	együtt	élni	a	gázszivárgás-
sal,	azonban	néhány	ház	pincéjében,	mélyebb	fekvésű	
helyiségekben	 több	alkalommal	 fordult	elő	 rosszullét,	
tömeges	 baromfipusztulás,	 egy	 esetben	 kút	 ásásakor	
haláleset.	Az	ásott	kutak	széndioxidos	jellege	az	1930-
as	évek	óta	ismert.	Lakossági	bejelentések	1992-ben	je-
lezték	a	gázszivárgás	növekedését,	mely	miatt	földtani,	

kémiai,	fizikai,	radiológiai	és	gyógyászati	vizsgálatokat	
végeztek	 a	 jelenség	 tulajdonságainak	 megismerésére,	
illetőeg	a	gyógyászatban	történő	hasznosítására.	A	gáz	
összetétele:

Oxigén O2 1,61 tf %
Nitrogén 7,13 tf %
CH4 5,11 tf %
Széndioxid CO2 86,16 tf %

A	 mátraderecskei	 gyógygáz	 radontartalma	 viszony-
lag	magas,	 radioaktivitása	 /	 222	Rn	 /	 125	 kBq/m3.	A	
mátraderecskei	 gyógygázt	 a	 fent	 említett	 betegsége-
ken	kívül	hatásosan	alkalmazzák	cukorbetegségekhez	
társuló	érszövődmények	kezelésére.	A	nyirokkeringés	
zavara	mellett	jelentős	javulás	érhető	el	a	nehezen	gyó-
gyuló	végtagfekélyek	esetén	 is.	Az	 idült	mozgásszervi	
betegségek	mellett	eredményesen	kezelhetők	a	trauma	
utáni	szövődmények.
A széndioxid szárazfürdő kezeléshez orvosi dokumen-
tumok és az alábbi leletek szükségesek:
1.	Egy	hónapnál	nem	régebbi	laboratóriumi	vizsgálatok
2.	EKG.
3.	Kórházi	zárójelentés

A	mátraderecskei	széndioxid	gyógygázfürdő	elérhetősége:
Mofetta	2003.	Kft.

3246	Mátraderecske,	Mátyás	király	u.	19/a
Tel.:	06-36/576-200	•	06-30/3880-958

E-mail:	mofetta@mofetta.eu
E-mail:	drcsakycsaba@gmail.com

Arra	 igyekeztem	 felhívni	 a	 figyelmet,	 hogy	mennyire	
hasznos	lehet	a	széndioxid	ésszerű	alkalmazása.

Horváth Sándor

Mofetta – CO2
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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																																																														
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 
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

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

SuzuKi – Bontó
egyéb járművek javítása,
műszaki vizsgára 
felkészítése

Mezei Ferenc
Tel.: 06 70 515 7650

AKCIÓ!
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

100 000 Ft feletti vásárlás  
esetén a burkolólapjához  

szükséges ragasztót  
ingyen biztosítjuk! 

 
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

Etesse kedvencét prémium minőségű 
kutya- és macskatáppal olcsón!
Kiváló minőségű német tápok 

tenyéSztŐi áron!
Érd.: 30/ 754-6343 • Szárliget, Ady E. u. 4.

Móni zöldSégeSe
a polgármesteri hivatalnál

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

Rendeléssel kapcsolatban  
hívjon bizalommal!

nyitva tartás:
Hétfő, szerda, péntek: 7.00–12.00

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

Két	cimbora	beszélget:
–	Holnap	tárgyalásra	kell	mennem!
–	Miért?
–	Az	anyósom	leesett	a	tizedikről,	én	
meg	elkaptam.
–	De	hát	ezért	dicséret	járna,	nem	pe-
dig	bűntetés!
–	Igen,	csak	megvártam,	amíg	pattan	
egyet.

A	sorozáson:
–	Van	valami	baja?
–	Még	hogy	van-e?	A	gyomorfeké-
lyem	 naponta	 bevérzik,	 a	 tüdőm	
egy	rossz	szivacs,	a	 lábam	fordítva	
van	beakasztva	és	félvak	vagyok.
–	 Alkalmas!	 Magának	 megváltás	
lesz	a	hősi	halál!

Két	 rendőr	 horgászik.	 Több	 óra	
után	 sikerül	 fogniuk	 egy	 apró	 kis	
halat.	Az	egyik	a	markába	 fogja	a	

halat,	úgy,	hogy	annak	csak	a	 feje	
látszik	ki,	és	így	szól	hozzá:
–	Most	szépen	elmondod,	hogy	hol	
vannak	a	nagyhalak!

Barátok	egymás	között:
–	Hogy	sikerült	az	autóvezetői	vizs-
gád?
–	Nem	 tudom,	mert	 amikor	 kijöt-
tem	 a	 kórházból,	 a	 vizsgabiztos	
még	nem	tért	magához.

Kovácsot	a	liftnél	kedélyesen	hátba	
csapja	szomszédja	és	így	szól:
–	Gratulálok	öregem!	Hogy	neked	
milyen	vidám,	 jó	humorú	kis	 fele-
séged	van!
–	Igazán?
–	 Komolyan.	 A	 múltkor	 elmesél-
tem	neki	egy	jó	malac	viccet	és	úgy	
nevetett,	 hogy	 mindketten	 majd-
nem	kiestünk	az	ágyból!

HUMOR


