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Iskolai farsang

A farsang a tél temetésének az időszaka, amire nagy szüksége volt a
szárligetieknek. E z a tél sok hóval
örvendeztette meg a ligeti gyerekeket, de már ideje volt „eltemetni”. Jó
nagy mulatságot rendeztek a szülők
a gyerekeknek. Volt minden, ami
egy farsangon dukál: maskarás felvonulás, zene, tánc, tombola, büfé.
A büfében finom szendvicsek és még
finomabb sütik – amelyek a szülők

Nyugdíjasklub
hírei
Klubunk a 2009-es évet sikeresen
zárta. A meghirdetett programokat
közel 100 %-osan teljesítettük.
3 alkalommal voltunk kirándulni
Dombóvár, Kecskemét és Vác környékén. Öt alkalommal zenés estet
tartottunk, szalonnát, lángost sütöttünk, majálisoztunk, részt vettünk a
mindenki karácsonyán, az óévet elő
szilveszteren búcsúztattuk.
Az idei évet  nagy felfordulással kezdtük. Klubunkban belső átalakítás
történ, jóval nagyobb lett a terem, így

kézügyességét dicsérik – csábították
a vásárlókat. A jelmezes felvonulók
igen ötletesek és sokszínűek voltak.
Többen vették igénybe a kölcsönzői
ruhákat, amelyek valóban nagyon
szépek, gyönyörűek voltak, de a zsűri figyelembe vette az egyéni, otthoni
kivitelezést is. A nagyobb évfolyamokon csökkent a jelmezesek száma,
de a csoportosan beöltözöttek közül
a győztes a felsősök közül került ki.
már nem kell tovább szoronganunk.
Remélem a tavasz meghozza, hogy
teljesen rendben legyen.
Az átalakítás miatt az idei farsangot
Zámolyon a Pedró Sörözőben disznótoros vacsora kíséretében ünnepeltük.
Jelenleg a Nőnapi zenés estre készülünk, ahol egy szerény ajándékkal köszöntjük lányainkat, egyben
bízom benne, hogy az idén Ők sem
feledkeznek meg IVÓ napjáról.
Örömünkre szolgál, hogy taglétszámunk folyamatosan emelkedik.
Továbbra is szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Káfony Zoltán

Az 5. osztály fiatalító tornája nyerte
el a zsűri tetszését maguk mögé utasítva a 6. évfolyam „Népek barátsága”
csoportját. A 2. osztály hernyója közönségsikert aratott, főleg amikor a
kis pillangók kiszálltak a hernyóból.
Az 1. osztályból mindenki beöltözött,
míg a nyolcadikból emlékezetem szerint senki. De hát ez így van rendjén,
a felnőtté váláskor úgy érezzük, hogy
amit ezelőtt tettünk, az gyerekes,
ciki. De pár év múlva nosztalgiával
gondolunk a gyerekes dolgainkra,
vágyakozva gondolunk rájuk. A 3-4.
osztály a köztes, ahonnan több csoportos és egyéni jelmezes került ki.
A bál egyik fő attrakciója a tombola
volt. Sok tombolajegyet adtak el, ami
azt mutatja, hogy sokan bíztak a szerencséjükben és nem is csalatkoztak,
mert sok tombolatárgy volt. A legnagyobb szerencséje Kiss Vincének volt,
aki megnyerte a főnyereményt (biztos
nagyon örült neki).
A sorsolás után Czinder István szolgáltatta a zenét este 7 óráig. Ezután
a takarítás vette át a hatalmat, köszönetet kell mondani a szülőknek, akik
időt-erőt nem kímélve tették emlékezetessé a farsangot a Szárligeti Általános Iskola tanulói számára.
Noné
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INTERJÚ
Interjúsorozatunk
következő
alanyát ugyancsak régóta ismerem. Két ciklusban is volt szerencsém együtt dolgozni Kriszt
Jánossal, ezért vele is tegeződöm. Az időközi választáson Ő
is megmérettette magát.
Kevesebbet szerepelsz a közéletben, régen írtál az újságban, mi az oka a hallgatásnak?
Mint ismert indultam az időközi választásokon és 2. lettem. Véleményem
szerint ilyenkor illik egy kissé hátrébb
húzódni és hagyni, hogy akit megválasztottak tegye a dolgát. Most sem
vagyok könnyű helyzetben, amikor
kérdezel, hiszen ha a válaszomban
kritikát fogalmazok meg könnyen érhet a vád, hogy „savanyú a szőlő”.
Sokáig a pénzügyi bizottság elnöke voltál, mióta lemondtál, már a második
elnöknél tartunk, mi történt?
Én csak a saját döntésemről tudok
beszélni. Két cikluson keresztül elnök
voltam, azután a jelen ciklusban 3
további olyan taggal bővült a testület,
akiknek gazdasági végzettségük van.
Úgy gondoltam nem sajátíthatom
ki ezt a funkciót, jöjjenek a fiatalok.
Feladatomnak azt tekintettem, hogy
segítsem őket a speciális költségvetési
rend megismerésében, mivel vezetőként ilyen területen dolgozom. Saját
vállalásomnak hitem szerint eleget
tettem. Azt személy szerint sajnálom,
hogy az engem követő Láng Tamás
képviselőtársam rövid idő után lemondott. Lelkiismeretes, tenni akaró
bizottsági vezető volt.
Megítélésed szerint milyen Szárliget
pénzügyi helyzete?
Egyáltalán nem könnyű. 2010-ben
jelentős elvonások voltak? Lesznek!
az önkormányzatoknál az állami tá-
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mogatás tekintetében. Az is probléma,
hogy amit az állam rendeleti úton nem
tud elérni, (például kisiskolák körzetesítése) azt gazdasági úton a normatív
támogatások csökkentésével próbálja
kierőltetni. Ennek következtében bizonyos önkormányzati feladatokra
(erőnkön felül) 10 milliókat költünk,
míg másokra, jó ha 1-1 millió jut, pedig ugyanolyan fontosak.
Milyen elképzeléseid vannak Szárliget
jövőjét illetően?
Az időközi választásokat követően a
polgármesterjelöltek elképzeléseiből,
az akkor összegyűlt lakossági elképzelésekből össze kellett volna állítani
egy középtávú tervet Szárliget jövőjéről. Ekkor őket, illetve az ötletadókat
könnyen meg lehetett volna nyerni a
közös munkának. Egy ilyen közösségi
tervre feltétlenül szüksége lenne a falunak. Sok jó elképzelés felvetődött, ami
veszni látszik.
A cikksorozat vége fele járunk és több
képviselő is hiányolta az emberek részvételét a közösségi életben neked van
valamilyen elképzelésed?
Hagyományos módon nem vonhatók
be az emberek a munkába. Az én elképzelésem többségében a fiatalabbakat érinti, de leginkább ők hiányoznak. Azt javaslom, hogy a testületi
ülések jegyzőkönyve jelenjen a község
honlapján. Sőt továbbmegyek, legyen
ez a felület interaktív ahol hozzá lehet szólni a falu ügyeihez. Valahogy
a szélesebb tömegeket is be kell vonni a munkába. A jegyzőkönyvekből a
problémák is látszanának.
Tudom, hogy az újság vendégjeként
nem nagyon illik ilyet mondani, de
ami rendszeresen lejön a hasábokon
az túlságosan is rózsaszínű. Persze annak idején én is azt mondtam, és most
is ez a véleményem, hogy a Szárligeti
újság ne a sárdobálásról szóljon, de
most úgy látom, hogy átestünk a ló

túlsó oldalára és a problémák felvetését is sikerült kiirtani.
Milyen problémák látszódnak még az
Önkormányzat munkájában?
A testület munkájában a legnagyobb
problémát az „ötletelés”-ben látom. Ez
azt jelenti, hogy időnként kellő átgondolás és előkészítés nélkül születnek
döntések. Például az iskolai konyha
újraindítása, ami aztán érdemi tájékoztatás nélkül kikerült a megvalósítandó célok közül. Most is vannak
előkészületben olyan intézkedések ahol
hiányzik a végiggondolás, amit nevezhetünk kockázatelemzésnek, vagy
hatásvizsgálatnak. A lényeg az, hogy a
döntések várható pozitív és negatív következményeit végig kell gondolni és ha
lehet számszerűsíteni is kell.
A következő nem szárligeti, hanem
országos probléma, de a levét mi is
inni fogjuk. A közigazgatási hivatalok nem gyakorolják a törvényességi
felügyeletet az önkormányzatok felett.
A korábbi időszakokban esetenként
érkeztek észrevételek amelyben egyes
döntések korrigálását kérték. Most
ilyenek nem érkeznek, ezért könnyen
hihetjük, hogy minden a legnagyobb
rendben. Legyünk őszinték ebben az
állandóan változó jogszabályi környezetben azért ez nem valószínű. Egy
hasonlattal élve, ha a vasúti átjáróban
nem üzemel a lámpa, az biztos, hogy
nem mutat pirosat de ez nem jelenti azt, hogy nem jön a vonat. Sokkal
nagyobb óvatossággal kell ráhajtani
a sínekre és visszatérve a mi problémánkra sokkal nagyobb óvatossággal
és körültekintéssel kell, kellene meghozni az önkormányzati döntéseket.
Köszönöm a válaszokat
Dániel István
A cikkben foglalt egyes megállapítások
nem mindenben tükrözik a szerkesztőség álláspontját.

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
2

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 Hétszínvirág Alapítvány
2009. évi tevékenységéről
Az alapítvány célja: A Hétszínvirág
Óvodába járó gyermekek kulturális,
oktatási, környezetvédelmi és szabadidő-sport tevékenységének segítése, támogatása az egészségnevelés
feltételeinek korszerűsítése.
Az alapítványi támogatások mértéke: 2009. évben az összes pénzbeli
támogatás 1.049.558 Ft.
Döntéshozatalok: Az alapítvány kuratóriumának döntései alapján az
alábbiak kerültek megvalósításra:
• kirándulás a Piliscsévi játékparkba,
• az óvodában szervezett játszóházba anyagok, eszközök vásárlása
• az óvoda udvarára fedett terasz
építéséhez anyagok megvásárlása
• erdei óvodába élelemvásárlás a
vacsorához
• az óvodaudvaron a homokozó fölé fa
árnyékolóhoz anyagok megvásárlása
• kirándulás Budapestre a Vasúttörténeti parkba
• udvari játékok vásárlása
További döntések: 2008. évi beszámoló elfogadása.

Az alapítvány bevételei:
Lekötött betét 2009. január 1-én
110.750 Ft
Pénzkészlet 2009. január 1-én:
Bank 856.676 Ft
Pénztár 10.035 Ft
Összes pénzeszköz: 977.461 Ft
Tárgyévi bevételek:
Támogatások:
– magán és jogi személyek támogatásai:
670.000 Ft
– költségvetési támogatás (SZJA 1%)
379.558 Ft
összesen: 1.049.558 Ft
Kamatbevételek: 8.526 Ft
Egyéb bevételek: 30.000 Ft
Összes tárgyévi bevétel: 1.088.084 Ft
Az alapítvány kiadásai:
Alapítvánnyal kapcsolatos működési
költs. (bankköltség, nyomtatvány):
14.684 Ft
Eszközvásárlás: játszóházhoz anyagok
34.910 Ft
óvodaudvarra fedett teraszhoz anyagok
291.320 Ft

homokozó fölé fa árnyékoló anyagok
351.135 Ft
udvari játékok 45.870 Ft
Támogatások: belépő a piliscsévi játékparkba 71.760 Ft
Piliscsév kirándulás utiköltsége
51.000 Ft
erdei óvodába élelemvásárlás
21.715 Ft
belépő vasúttörténeti parkba
30.200 Ft
Budapest kirándulás utiköltsége
42.000 Ft
Összes tárgyévi kiadás: 954.594 Ft
Lekötött betét 2009. december 31-én
115.876 Ft
Pénzkészlet 2009. december 31-én:
Bank 979.050 Ft
Pénztár 16.025 Ft
Összes pénzeszköz: 1.110.951 Ft
Szárliget, 2010. január 11.
Dánielné Kiss Erika s.k.
kuratórium elnöke

Hétszínvirág Alapítvány éves közhasznúsági
jelentés 2009. évről
a) Számviteli beszámoló: melléklet
szerint.
b) A közhasznú szervezet a tárgyévben, a személyi jövedelemadó 1%ának az adózó állampolgárok által
felajánlott összegeként 379.558 Ft
támogatásban részesült.
c) A vagyon felhasználása: A befolyt
támogatásokból a tárgyévben az óvodai foglalkozásokhoz udvari játszóeszközök, játszóház napra anyagok,
eszközök beszerzésére került sor. Az
alapítvány kuratóriumának döntése szerint, ismeretterjesztés céljából
az óvodások a Piliscsévi Játékparkba kirándultak (részvétel kézműves
foglalkozáson, játékos tudományos
ismeretterjesztő előadáson, állatok,
növények megtekintése), Budapestre utaztak a Vasúttörténeti Parkba,
valamint erdei óvodát szervezett
részükre az intézmény, melyhez
élelem vásárlásával járult hozzá az
alapítvány. Az óvodások biztonsága
érdekében a homokozó feletti faárnyékoló kicserélésre került, ennek

anyagköltségét az alapítvány vállalta.
Az óvoda udvarán fedett terasz építéséhez járult hozzá az alapítvány az
anyagok megvásárlásával, így a téli
hónapok kivételével a gyerekek esős
időben is szabadban tornázhatnak,
alhatnak délután, illetve a foglalkozások is tarthatók a szabadban.
Az alapítvány a bevételekből biztosította a folyamatos működést. Személyi jellegű kifizetés nem történt.
d) Cél szerinti juttatások kimutatása:
magánszemély részére pénzbeli juttatás, támogatás 2009. évben nem volt.
e) Az 1997. évi CLVI. tv. 19.§. (2) e.
pontjában felsorolt szervektől a szervezet támogatásban nem részesült.
f) A közhasznú szervezet vezető
tisztségviselői tevékenységüket társadalmi megbízatásban végzik, részükre juttatás semmilyen jogcímen
nem került kifizetésre.
g) Beszámoló a közhasznú tevékenységről: A szervezet Hétszínvirág
Alapítvány néven működik, 1998.
júliusa óta. Tárgyévben az ismeret-

terjesztés érdekében kiránduláson
vettek részt az óvodások a Piliscsévi
Játékparkban, valamint Budapesten
a Vasúttörténeti parkban, továbbá
„erdei óvoda” került megszervezésre. Az óvodapedagógusok munkájának segítése és a színvonalasabb
foglalkozások biztosítása érdekében
a foglalkoztatáshoz szükséges (udvari) eszközök beszerzésére került
sor, illetve játszóházhoz anyagokat
vásárolt az alapítvány. Az egészségneveléshez való hozzájárulás jegyében az óvoda udvarán fedett terasz
került kialakításra, hogy minél több
foglalkozást a szabad levegőn lehessen tartani.
A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet (1997. évi CLVI. tv.
19.§. (4) bek.).
Szárliget, 2010. január 11.
Dánielné Kiss Erika s.k.
kuratórium elnöke
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Magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó!
Szárliget Község Önkormányzata a
magánszemélyek kommunális adó
mértékét 2010. évben nem változatta.
Továbbra is ingatlanonként 12.000,Ft az évi adó összege. A 2010. március 16-ig fizetendő összegről a csekkek már a postaládákba bedobásra
kerültek. Aki nem kapta még meg a
csekket, kérem – még a fizetési határidő lejárta előtt – a Polgármesteri
Hivatalban szíveskedjen jelezni.
A magánszemélyek kommunális adójának alanya az, aki az adóév első
naptári napján az ingatlan tulajdonosa. Ha az ingatlant bejegyzett vagyoni
értékű jog terheli, annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.
Valamennyi tulajdonos által megkötött megállapodásban a tulajdonosok
közül egy vállalhatja, hogy az adó
alanya lesz.
Kérem, ha az ingatlan tulajdonjogában bármilyen változás keletkezik (vétel, eladás, öröklés… ha csak
részarányában is) kérem az önkor-

mányzathoz az adókötelezettség
keletkezését, változását követő 15
napon belül bejelentési kötelezettségének eleget tenni.
Adóbevallási kötelezettségének elmulasztása esetén sem mentesül az
adó megfizetése alól. Visszamenőlegesen (akár 5 évre is) kivethető az
adó és az elmaradt befizetéseket egy
összegben kell teljesíteni.
A gépjárműadó törvény változása
miatt, 2010. évben a gépjárműadó
mértéke átlagosan 15%-kal emelkedett. Az adó összegéről, a befizetés
határidejéről, az okmányirodától kapott adatok feldolgozása után a gépjármű tulajdonosokat határozatban
értesítjük. A határozatokat a polgármesteri hivatal dolgozói folyamatosan kézbesítik. Kérem, munkánkat
segítsék abban, hogy a határozatok
átvételét dolgozóinknak igazolják, és
ne kelljen azokat postai úton többletköltséggel feladnunk.
A légrugós vagy azzal egyenértékű
rugózási rendszerű nyerges vontató,
tehergépjármű, autóbusz esetén nem

emelkedett az adó mérték, továbbra is 1.200,-Ft/100 kg. A kedvezőbb
adómértéket csak abban az esetben
tudjuk alkalmazni, ha az adóalany
a gépjárművek rugózását a közlekedési hatóság által kiadott hatósági
bizonyítvány, vagy az igazságügyi
gépjármű-közlekedési műszaki szakértői szakvélemény, vagy az „útkímélő tengely” bejegyzést tartalmazó
forgalmi engedély bemutatásával
igazolja a polgármesteri hivatalban.
Kérem, hogy az igazolásokat mielőbb nyújtsák be.  
Felhívom a gépjármű tulajdonosok
figyelmét, hogy a gépjármű eladását
(kereskedő általi értékesítés esetén
is, forgalomból kivont állapotban
történő értékesítés esetén is) követően (15 napon belül) az eladónak
is kötelessége az okmányirodába a
változást bejelenteni. Fontos, hogy a
változásról a hatóságok is értesüljenek, így a későbbi kellemetlenségek
elkerülhetők.
Önkormányzat

Közönséges fagyal (Ligustrum vulgare)

A fotót Benkő Zoltán készítette.
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Februári növényünk „átmenetet”
képez az örökzöldek és a lombhullató növények között, ugyanis ha
enyhébb a tél, a fagyal megtartja elsárgult leveleit és csak tavasszal, közvetlenül a lombfakadás előtt dobja le
azokat.  Ezért találkozhatunk egyes
írásokban a fagyal „félörökzöld”
megjelölésével is. Helyesebb, ha a télizöld elnevezést használjuk!  
Talán meglepődünk, de növényünk

közeli rokona az orgonának, az olajfának és az aranyvesszőnek is (ez utóbbi
cserjét, tévesen aranyesőnek nevezik)!
Tövétől sűrűn elágazó bokor termetű, 3-5 méteresre növő kisfa. Ágai és
vesszői szürkésbarnák, rügyei aprók,
gömbölydedek.
Sötétzöld, bőrnemű levelei hosszúkás-lándzsásak, ép szélűek, válluk
és csúcsuk egyaránt tompán kihegyezett, hosszuk 3-6 cm, szélességük

1-2 cm között változik. Levelei ősszel
először lilásfeketére, majd sárgásra
színeződnek.
Apró, émelyítő illatú, krémfehér virágait május-júniusban hozza 5-6 cm
hosszú hajtásvégi bugavirágzatokban.
Belőlük szeptemberben csaknem
gömbölyű, lila húsú, fényes fekete
bogyótermések fejlődnek, melyeket
a madarak terjesztenek, emberi fogyasztásra nem alkalmasak.
Európa lombhullató erdeinek tisztásairól származó cserje, mely kedvelt
és elterjedt dísznövénnyé „nőtte ki”
magát. Sövényként ültetik, de valójában e célból inkább japán rokonát,
a széleslevelű fagyalt (Ligustrum
ovalifolium Hassk.) célszerű telepíteni. Ez kissé magasabb termetű és
erőteljesebb növekedésű cserje, levelei majdnem kétszer olyan szélesek.
A közönséges fagyalt festőnövényként
is alkalmazzák. Vagyis megfelelő kémiai anyagok hozzáadásával színezésre alkalmas a növény. Ha a levelét és
az ágait rézgáliccal elegyítik, zöld szín
lesz az eredmény, míg bogyóit timsóval reagáltatva kéket, rézgáliccal pedig
zöldeskéket kapunk.
John Gabriella
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Hírek
az iskolából
Egy olyan iskola életében, ahol
minden osztályból egy van, mindig
meghatározó az első osztály és a
nyolcadik osztály. Az α és az Ω. Az
első azért fontos, mert a kisemberből, a gyámoltalanból egyéniség lesz,
akinek a maga kis társadalmában ki
kell harcolni a helyét. A harc sokszor
fájdalommal jár, de a sebek gyorsan
begyógyulnak , megtanulják az íratlan szabályokat betartani és hogy a
csatavesztés nem egyenértékű a háború elvesztésével – aki hangos, nem
biztos, hogy tud.
Ez az év mindenkinek sok újat hozott.
Először volt az iskolában iskolaottho-

nos osztály, emellett integrált is (két
SNI-s, egy tartósan beteg, négy tanuló tanulási nehézségekkel küzd, négyen logopédiára járnak). Mindemellett az első osztály sikeresen zárta az
első félévet. Matematikából két gyerek kivételével mindenki jól mozog a
20-as számkörben, sőt 8-10 gyermek
szívesen kitekint a 100-as számkörbe.
A 2 gyermek csak a 10-es számkörben mozog biztonságosan.
Az osztályban mindenki olvas, persze
különböző szinteken, de év végéig csiszolunk a különbségeken. Az írás nehéz tudományát is mindenki elsajátította, az esztétikum-külalak igen eltérő.
Környezetismeretből is jól teljesítettek
a gyerekek, sokan nagyon tájékozottak.
A készségtantárgyakat nagyon szeretik és élvezik a tanulók.

Járj te is könyvtárba!

Sok ember el sem tudja képzelni,
mitől fosztja meg magát, ha nem jár
könyvtárba! Hiszen maga az olvasás is egy izgalmas dolog. De a mai
modern világban a könyvtárakban
nem csak olvasni lehet! Kivehetünk
bármilyen, az ízlésünknek megfelelő
könyvet és otthon elolvashatjuk. Leülhetünk számítógépezni, vagy akár
pingpongozhatunk is. Barátokkal,
ismerősökkel találkozhatunk, vagy
akár új ismerősökkel ismerkedhetünk meg. És ha mindez még nem
lenne elég ahhoz, hogy te is ellátogass a könyvtárba, a könyvtáros
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Reméljük, hogy ez a tendencia sokáig kitart, és elkíséri őket tanulmányaik során.
Az osztály hiányzási átlaga nem éri
el az 5 napot.  Elképzelhető, hogy a
napi legalább egy alma is besegít? Az
alma-akció keretében minden gyerek
naponta egy-egy almát kap, és még a
Czegka nagyszülők is besegítenek a
sárga almákkal. Ezek szerint igaz, a
mondás: Napi egy alma a betegséget
távol tartja!
A 8. osztályos tanulók biztos többet tudnának a tanulás fontosságáról mesélni, de ők most el vannak
foglalva a továbbtanulással. Sok sikert kívánunk nekik, öregbítsék az
iskola hírnevét, legyenek méltók az
elődökhöz.
Noné

Családi rovat

István bácsi most még érdekesebbé
tette számunkra! Mackó kiállítást
szervezett nekünk, amely február
24-én ment tovább Érdre. Én még
sohasem   láttam ennyi szép és érdekes mackót egy helyen: Az 1000
mackó között találhatunk műanyagból, plüssből,mágnesből és papírból  
készülteket is. Nagyságuk  is változó,
10 centistől  1 méterig. Ezentúl már
nincs min gondolkodnod! Gyere te
is a könyvtárba! István bácsi minden
kedves érdeklődőt szívesen vár!

Örömmel értesítek mindenkit,
hogy szülei legnagyobb örömére
megszületett:

Gordos Noémi

2010..01.31-én Németh Dániel János, Németh Nikolett és Németh
János kisfia /születési súlya 2670
gramm, hossza 51 cm/.

2010.01.14-én Gartai Zsolt, Balogh Andrea és Gartai János kisfia /születési súlya 2750 gramm,
hossza 50 cm/.
2010.01.27-én Válóczi Gábor József, Sudár Tímea és Válóczi Gábor kisfia /születési súlya 3760
gramm, hossza 52 cm/.

Nagyon sok boldogságot kívánunk az egész családnak!
Budavári Ágnes
védőnő

Kép a mackókiállításról
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OVI BÁL
„Hajmási Péter, Hajmási Pál
A barométer esőre áll
Ne búsulj rózsám,
mert az egy garast sem ér
Ne búsulj lesz még szőlő,
lesz még lágy kenyér”
Igaz, hogy a barométer inkább havas-esőre állt, a szőlőre is várni kell
még pár hónapot, de ez az Ovibálon
láthatóan senkit nem zavart. Nem
lehetett szomorú embert látni ezen
az estén, a kezdetben visszahúzódóbb vendégek is engedtek a zene

csábításának, és csatlakoztak
a táncoló sokadalomhoz. Ehhez persze kellett az a néhány
bátor kezdeményező, akik
felvállalták az üres parketten
táncoló párok szerepét.
Szabó Milán és Mudri Miklós
egykori ovilakók freestyle-foci
bemutatója ámulatba ejtett
mindenkit, a „no sport” hívei
elgondolkodtak életükön, vajon jól döntöttek-e.
Közben futótűzként terjedt a
hír, hogy Mezei Ferenc úr főzte a gulyáslevest, amit feszült várakozás övezett, s mint tapasztalt gulyásfőző
és -evő, szakértőként mondhatom, hogy megérte! Köszönjük a
főzést polgármesterünknek és a
belevalókat a Benyó-húsboltnak.
Tele hassal sokan hitték, hogy
rosszul látnak, mert két felnőtt
méretű ovis jelent meg a színen,
óriásmackóval és egy hatalmas
cumisüveggel. Majd ismerős
Halász Judit dallamok keltek
szárnyra, s tovább tátottuk a
szánkat, amikor a Csárdáskirálynő
is tiszteletét tette kis településünkön
bonvivánjával. A pörgős szoknyától és a néhány (?) sörtől
kábultan hallgatta az egész
terem az ismerős operett dallamokat a Mészáros István
vezette Show Színház tagjaitól,
akiknek külön köszönet jár
az előadásért, hiszen teljesen
ingyen léptek fel és a cumisüvegben még 15000 forintot
is sikerült „összekalapozni”
a Hétszínvirág alapítványt
gyarapítva.

II. évfolyam, 2. szám
A tarjáni Sramli Kings két tagja is
csak emelte az est fényét és hangulatát, élőben adták elő a sváb zenei alapokra épülő dalaikat. Az ő fellépésük
az önkormányzat jóvoltából vált lehetségessé. Ezt már nem bírta ülve a
tömeg, s megrohamozták a parkettet.
A vendégek távozása után sem lohadt
a hangulat, az árverezésekkel fűszerezett mulatság folytatódott. A táncolók között volt 13 éves, 83 éves és minden, ami a kettő között lehetséges.
További köszönet jár Szegi Andreának és Ábrahám Imrének a Ben-Tit
Kft-től, akik felajánlottak egy légvá-

rat és játszóházi foglalkozást az Oviszülinapra, amelyre 2010. április 30án kerül sor.
És mindenek előtt köszönet jár a
szervezőknek: a Hétszínvirág Óvoda
vezetőjének és dolgozóinak, a résztvevő szülőknek, hogy ennyit dolgoztak a szervezéssel, az előkészületekkel és a kiszolgálással, valamint a
Polgármesteri Hivatalnak és Mezei
Ferenc polgármester úrnak.
Jövőre Veletek Ugyanitt!
Novák Orsolya

A 2010 éves ÓVODA-BÁL Támogatói
Mezei Ferenc Polgármester
Axy Fittnes
Bozsakiné Paréj Katalin
Bea kozmetika-Felsőgalla
Benyó húsbolt
Barkóczi Renáta
Bakonyvölgyi Zoltánné
Czinder István
Csákvári Erzsébet
Dittrich Lajos
és Dittrich Lajosné
Dániel István
Dankó Zoltán
Falusi Bolt,  Szárliget
Fütty Zoltánné
Förster Bt.
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Free style foci lelkes csapata
Ganyecz Mihály
Gulyásné Tölcsér Mária
Gulyás József
Horváth Sándor
Herke Zsombor
Ildi fodrászat-Felsőgalla
Jung Erika
Kissné Bátki Gabriella
Kerekes István
Kecskés Istvánné
Karácsony Zoltán
Káfony Zoltán
Kalocsai Ágnes
László Ildikó
Lutherán László

Lábodiné Vida Andrea
Libényiné Makó Julianna
Michl József Tata Polgármestere
Miklós József- zenész
Monos Vera
Molnár GézánéHavasi Gyopár virágbolt
Merczné Márkus Melinda
Ifj. Mezei Ferenc
Molnár Tibor
NOÉ Kft
Nagy Andrea
Ónodi László-CBA
Rosalin Kft,  Szárliget
Sikért Zrt.
Sipka Jolán

Szabóné Mészáros Angéla
Szegi Andrea és Ábrahám
Imre Ben- Tit Kft.
Szűcs Mihály
Tulkán Edina-virágbolt
Tita szépítészet, műköröm,
fodrászat
Tóth Blanka aerobik oktató
Vasas István
Víghné Keller Mária
Szárliget Község Képviselőtestülete
Szülői Munkaközösség tagjai
Óvoda dolgozói
Konyha dolgozói

Köszönjük mindazok segítségét is, akik támogatójegy vásárlásával, illetve a bálon való részvétellel hozzájárultak az Ovi bál létrejöttéhez.
Külön köszönet a SHOW SZÍNHÁZ TÁRSULATÁNAK akik műsorukkal emelték a bál színvonalát.
KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁSOKAT!!!

Szárliget
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Ki tud többet
Kedves Gyerekek!
Köszönjük a megfejtéseiteket.
Nagyon ügyesek vagytok.
Csak így tovább.
Az eredményeket az Iskola
faliújságán megtekinthetitek.
Mindenkinek van esélye a győzelemre.
Jelentkezzetek még többen.

A negyedik forduló megoldásai:
Alsó tagozatosoknak

Felső tagozatosoknak

1. tehén
2. párduc
3. disznóval
4. gallérjáról
5. szerzetesek
6. őshonos szarvasmarha
7. természetjáró
8. csonterősítő; tejtermékek, zöldfőzelékek, stb.
9. 7 közúti, 1 vasúti
10. a budai Várhegy (a mai Lágymányos)
11. évelő gumós gyógynövény
12. a Plútó bolygóról elnevezett mesefigura                                                                                      
13. Szentgyörgyi Albert
+1 Patkó Bandi

1. Jurij Gagarin (1961-ben a Vosztok-1 űrhajón)
2. elefánt
3. Neumann János magyar matematikus                                                                            
4. Csendes-óceán Marianna-árok 11.033 méter
5. Róma
6. Kínában 5000 évvel ezelőtt
7. 1192-1195 Halotti Beszéd
8. igen
9. Csehország
10. 14 méter, talapzattal együtt 40 méter
11. Titus Flabius Vespasianus Róma kilencedik császára
12. Haynau osztrák tábornok
13. január 6-án
+1 4.54 milliárd éves

Községünk Önkormányzatának Kulturális és Sportbizottsága a megújuló helyi újságunkban a „Ki tud többet”
című sorozatot 2009. februárban megindította. Sajnos a
második forduló után látszott, hogy nagy az érdektelenség.    Ekkor úgy döntöttünk, hogy az új tanév megkezdéséig szüneteltetjük. Az évzáró ünnepségen az addigi
megfejtőket megjutalmaztuk. Ígéretünkhöz híven szeptemberben megjelentettük az első fordulót. Most a negyedik forduló után ismét szomorúan állapíthatjuk  meg,
hogy nagyon kicsi az érdeklődés. Eddig mindössze öt
tanuló vett részt a megfejtésekben. Az alsó tagozatosok
kérdéseit az Önkormányzat kérésére kezdetben Novák
Jánosné tanárnő, az új fordulókban Bagó Attila tanár úr

állította össze. A Kulturális és Sportbizottság köszönetet
mond segítő közreműködésükért. Az Iskola igazgatójával
Pethes Zoltán úrral abban állapodtunk meg, hogy a vetélkedésnek ez a formája a tanulók többségét nem mozgatja meg. A továbbiakban az újságban újabb kérdéseket
nem   teszünk fel. Az Iskola tavasszal és ősszel ügyességi versenyt rendez a gyerekeknek. Az egyéni és csoport
győzelemre nagyobb esélyük lesz azoknak, akik a feltett
kérdésekre is tudnak válaszolni. A kérdések kizárólag az
újságban megjelentek közül lesznek kiválasztva. Érdemes
lesz tehát az eddigi újságokat összegyűjteni, megőrizni és
olvasni.
Horváth Sándor
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PRO VÉRTES TERMÉSZETVÉDELMI
KÖZALAPÍTVÁNY
Tisztelt Polgármester Úr, Polgármester Asszony!
A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány megalakulása óta fontos
feladatának tekinti a Vértes és környéke történelmének feltárását, kutatását,
népszokásainak,
hagyományainka,
eseményeinke megőrzését, azok szélesebb körben való megismertetését, oktatását. A közalapítvány kezdeményezésére Csákvár község lakói körében
gyűjtést szerveztünk, melynek során
közel 90 családtól több ezer kép érkezett hozzánk. Az írásos és képi emlékeket, dokumentumokat archiváltuk,
digitalizáltuk és feldolgoztuk.
A fotókból tartott vetítéssorozat hatalmas sikert aratott, és egyben rámutatott a további gyűjtőmunka fontosságára, hiszen egyre kevesebben
vannak, akik emlékeznek arra, hogy
kik, illetve milyen események jelennek meg a fekete-fehér képeken.
Ezek az élmények arra buzdítottak minket, hogy tovább folytassuk
Csákvár, majd a natúrparki településekre kiterjesztett gyűjtést.
Arra kérném Önt, hogy saját településén nevezzen meg egy olyan elkötelezett személyt, aki a helyi gyűjtést
koordinálni tudná, valamint ösztönözné a lakókat, hogy minél több

írásos és képi emléket gyűjtsenek
össze. Az eredményes gyűjtőmunka érdekében, a képek hátoldalán
minél több információt tűntessenek
fel. Vállaljuk minden településen
egy-egy olyan ember felkészítését
és tájékoztatását, aki a helyi összegző, gyűjtő munkát koordinálja, a mi
munkánkat pedig segíti.
Későbbi terveink között szerepel a
Vértesi Natúrpark monográfiájának
összeállítása, melyhez településekről összegyűjtött képek igen fontos
alapot nyújtanak. A monográfiát
szeretnénk a későbbiekben a Vértesi
Natúrpark iskolahálózatának tantervébe beépíteni, aminek segítségével
a tanulókban megerősítenénk a szülőföldhöz tartozás érzését.
A gyűjtőmunka eredményeként pedig a digitális gyűjteményből minden település részesülne, a legjobb
képeket pedig egy kiállítás keretében
mindenki láthatja a Geszner-házban.
Bízva a sikeres együttműködésben,
segítségüket előre is köszönjük.
Csákvár, 2010. 02. 01.
Viszló Levente
Pro Természetvédelmi Közalapítvány
kuratóriumi elnöke

Tisztelt vásárlóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a SPICI ABC 15 éves születésnapi akciónkat
tovább folytatjuk. Kéthetente új termékek kerülnek akciós szórólapunkra,
amelyet folyamatosan eljuttatunk Önökhöz. Áruválasztékunk
folyamatosan bővül. Kiemelt szerepet kapott két új pékség termékeinek
forgalmazása, aminek eredményeképpen a
félbarna kenyér és cipó 1 kg
189 Ft
burgonyás kenyér 1 kg
230 Ft
Péksütemények nagy választékban 75–140 Ft/db (délutáni órákban is)
Nagy sikert arat Vásárlóink körében a házias ízek megjelenése.
Hétfőn és csütörtökön friss tepertő, kolbász, májas és véres hurka
kapható.
Pikáns paprikás szalámi 1 300 Ft/kg áron folyamatosan kapható.
Déli gyümölcsök kedvező áron:
narancs
210 Ft/kg
banán
290 Ft/kg
mandarin
210–270 Ft/kg
Látogasson el hozzánk és tekintse meg áruválasztékunkat! Változatlan
szeretettel és odafigyeléssel várunk mindenkit, aki megtisztel bennünket
vásárlásával, érdeklődésével.
Tisztelettel: Gulyásné Tölcsér Mária, Spici ABC
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VERSENYFELHÍVÁS!

Liget asztalitenisz versenyt
rendezünk 2010.március 20-án
a NYUGDÍJAS KLUB
helységében
(Szárliget árpád út 41.)
A játékosok három kategóriában
indulhatnak:
I. 15 éves korig – ifjúsági
II. 15-60 éves korig – felnőtt
III. 60 éves kortól – szenior
korosztályban.
Nevezés a helyszínen
08.00-09.00 között.
Nevezési díj 200 Ft.
A verseny ideje alatt büfé üzemel.
HA SZERETED AZ
ASZTALITENISZT ÉS A
SPORTOT, OTT A HELYED!                                                                  
Kóródi Károly, szervező

KÖZHIRRÉ TÉTETIK…
2010. március 19-én 15.00–
18.00-ig az Árpád út 41. alatti
nyugdíjas klubban
VÉRADÁS
Magyar Vöröskereszt Szárligeti
Szervezet
2010. március 15-én 9.00 órakor
ÜNNEPI MŰSOR
a faluházban utána koszorúzás, a
Polgármesteri Hivatal előtt

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:
8.00–15.30
Kedd:		
–
Szerda:
8.00–15.30
Csütörtök:		
–
Péntek:
8.00–12.00
Telefon/fax: 34/433-896
34/533-064
34/533-065
Orvosi rendelés:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Telefon:

8.30–11.30
8.30–11.30
13.30–16.30
8.30–11.30
8.30–11.30
34/433-155

Védőnői csecsemő- és terhes
tanácsadás ideje:
Szerdánként:
Önálló védőnői tanácsadás:
8.00–11.00-ig
Dr. Förster Éva háziorvossal
11.00–12.00-ig
Fogadóóra: minden reggel
8.00–9.00 óráig
Helye: Csecsemő- és Terhes tanácsadó Szárliget, István u. 49.
Telefon: 34/433-896, 34/533-064
34/533-065, 20/53-44-261

Szárliget
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Tisztelt szárligeti
lakosok!
Ismét elérkezett a SZJA bevallások
elkészítésének ideje.
Amennyiben segítségre van szüksége,
szívesen állok rendelkezésére, forduljon
hozzám bizalommal.
Bevallását 1-2 napon belül elkészítem.
Ha könyvelőt keres, mert új
vállalkozásba kezdett,
váltani szeretne, ne keressen tovább!
Garantáltan tudunk együtt dolgozni!
Vállalom társaságok és egyéni vállalkozások
teljes körű ügyintézését, könyvelését,
hatóságoknál képviseletét.
Időpontegyeztetés a 06-30-300-40-36 számon.

II. évfolyam, 2. szám

Nőnapi köszöntő
„Nőnap alkalmával neked virágot hozok,
míg versem elmondom, kérlek ne mosolyogj!
Oly természetes hogy vagy nekünk,
nélküled üres lenne az életünk.”

Tisztelettel:
Gulyásné Tölcsér Mária
mk. könyvelő

FELHÍVÁS
A Vértesi Erdészeti és Faipari ZRT. Működési területén

2010 február 15-től 2010 május 15-ig
korlátozza az erdőterületek látogatását és saját kezelésű vadászterületein
megtiltja a hullott agancs gyűjtését.
Ezen időszakban az erdőterületeken, a gondozott turistaútvonalak kivételével,
csak a szakszemélyzet, az engedéllyel rendelkező személyek,
valamint a vadászatra jogosultak tartózkodhatnak.
Az intézkedés kiterjed: A Vértes egész területére
A Gerecse hegység Tatabánya – Vértesszőlős – Baj – Agostyán – Vértestolna –
Tarján – Csabdi – Óbarok – Szárliget településekkel körülhatárolt részére.
A kisbér – Bakonysárkány – Ácsteszér – Csatka – Réde települések között
fekvő állami erdőterületekre.
Az előírás megszegője a jogszabályokban megfogalmazottaknak
megfelelően 50 000 Ft pénzbírsággal sújtható.
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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

A rendőrségen csörög a telefon:
– Itt az állatkert. Megszökött a zsiráfunk.
Mire a rendőr:
– Jegyzem, kérem! Van valami különös ismertetőjele?
Két sárkány beszélget. Azt mondja az
egyik:
– Mhh.
– Na ne égess – szól rá a másik.
Egy férfinek amputálni kell az egyik
lábát. Műtét után bemegy hozzá az
orvos, és azt mondja:
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Mezei Car Kft.
Belföldi árufuvarozás
Sóder-homok-cement-mész
Költöztetés
Rakodógép
Alap- és pinceásás,
egyéb földmunkák
Tel.: 06 70 515 7650
06 70 322 9269

Egyéb kedvezményekkel
várjuk kedves
vásárlóinkat!
Nyitva tartás:
Hétfő–Péntek: 8.00–16.30
Szombat: 8.00–12.00
Tatabánya, Táncsics M. út 2/F.
34/300-791

HUMOR
Két ivócimbora beszélget:
– Mit mondott az anyósod tegnap
este, mikor részegen mentél haza?
– Nem tudom, mert a mondókáját
még most sem
fejezte be.

II. évfolyam, 2. szám

– Van magának egy jó, és egy rossz hírem. Melyiket mondjam először?
– A rosszat.
– Az a rossz hír, hogy tévedésből a jó
lábát vágtuk le.
– Na és mi a jó hír?
– Gyógyul a rossz.
– Miért úszik olyan jól a fiad a víz
alatt? – kérdezi a skóttól a barátja.
– Mert bedobtam egy pennyt a vízbe!
Két autós beszélget:
– Képzeld, pár nappal ezelőtt megbüntetett a rendőr kétezer forintra,
mert nem a látási viszonyoknak megfelelően közlekedtem.
– Miért, mit nem láttál?
– A rendőrt.

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

T AV I R Ó Z SA E L A D Ó
Kerti tavába ékszert szeretne?
Most a bolti ár feléért, jó minőségű, erős
gyökerű, tavirózsával szépítheti kerti tavát!
A virágok színe rózsaszín, méretük közepes.
Ár: 1500 Ft-tól 4000 Ft-ig (mérettől függően)
Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet:
Horn Edina, 06-30/349-6973

Móni zöldségesE
a polgármesteri hivatalnál
Napi friss áru készlettel:
– zöldség-gyümölcs
– tojás
– tészta
– savanyúságok
széles választékban kaphatók!
Rendeléssel kapcsolatban hívjon
bizalommal!
Pékné Nagy Mónika
Tel.: 06/30-457-4578

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.

