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Karácsonyi
ünnepség
Egy családias és meghitt hangulatú
ünnepségre került sor a Szárligeti Általános Iskolában. Hagyományteremtő összejövetel volt, amit a mazsorett
csoport és a rock and roll táncosok
nyitottak meg, majd a 3. és 4. osztályos tanulók betlehemes játékot adtak
elő. A gyerekek nagyon ügyesek voltak, az előadás színvonalas volt, amiben nem kis szerep jutott a tanító néniknek, akik betanították a diákokat.
Ezután a gyerekek saját osztályukban ünnepeltek, sütiztek, üdítőztek
a szülők jóvoltából, és átadták a saját
kezűleg készített ajándékaikat.
Az 1. osztály karácsonyfája alá a Benis
szülőknek köszönhetően labdák és
ugrókötelek kerültek, melyeknek a ne-

bulók nagyon örültek, és rögtön birtokukba is vették a játékokat.
Amíg a gyerekek az osztályukban
ünnepeltek, a szülőket az ebédlőben
vendégeltük meg. Itt mondott köszöntőt Mezei Ferenc polgármester úr és
Pethes Zoltán igazgató úr. A polgármester úr és az igazgató úr is kiemelték
az iskola életében bekövetkezett pozitív
változásokat. Ugyanakkor az iskola tanárai és a szülők is köszönetüket fejezték ki a polgármester úrnak és a képviselőtestületnek, az iskola megmaradása
érdekében kifejtett támogatásukért.
Közös elhatározással megfogalmazásra került, hogy a rendezvényt az elkövetkező években is meg kell ismételni.
Az önkormányzat dolgozóinak karácsonyfája alá is hoztak az „angyalkák” ajándékot, amit ezúton is köszönünk a „Jézuskának”.
Novák Jánosné

Mindenki karácsonya
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rásnak a sok finom déligyümölcsért,
aki minden évben önzetlenül segít.
Nem utolsó sorban köszönjük a Polgármester Úrnak, aki olyan színvonalas társulatot hozott ünnepségünkre, ami emelte az ünnep fényét.
Úgy gondolom, sikerült megint sok
gyermeknek örömet szerezni.
Remélem, az idei karácsony még sikeresebb lesz. Jobban összefognak
az alapszervezetek, és az intézmények, így több idő jut a felkészülésre.
Szeretném megköszönni az önkormányzat, a Nyugdíjas Klub, a Vöröskereszt pénzbeli segítségét, mert
nélkülük nem jött volna létre ez az
ünnep. És most álljon itt azok neve
is, akik személyesen segítettek:

Nagy szeretettel készültünk a nagy
napra. Nagyon sok odaadást és fáradságot igényelt. Sok mindent aprólékosan meg kellett tervezni. Döcögősen indult minden, de végül is
nagyon jól sikerült. Igaz kevesebben
voltunk, ez annak is köszönhető,
sok volt a beteg, és hogy akiknek ott
kellett volna lenni, az sem jött el. Ez
Szárligeten így szokás.

Itt nagyon sok embert önös érdekek
vezérelnek. Majd ha eljön a nagy nap
megint színre lépnek. De ez nem
szegte kedvünket. Volt az iskolában
is, aki önzetlenül vállalta, és egy nap
alatt felkészítette a gyerekeket a szereplésre. Köszönet érte.
Köszönet Nagy Gyulának a csodálatos fenyőért, aki minden évben felajánlja a falunak. Köszönet Kis And-
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INTERJÚ
Dániel István a Szárligeti Újság
Szerkesztő Bizottságának Elnöke a Szárligeti eseményekkel
kapcsolatban kérdezte Mezei
Ferenc polgármestert.
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Milyen események, fejlődések történtek
a faluban mióta polgármesterré választották?
Megválasztásom óta rengeteg fejlődésen esett át a falu, a képviselő-testület
tagjaival együttműködve sok fejlesztést
tudtunk megvalósítani. Ezekről a fejlesztésekről az Újságban rendszeresen
beszámoltunk az elmúlt év folyamán.
Általánosságban elmondható, hogy az
iskolában, illetve az óvodában történtek nagyobb fejlesztések, de a kulturális
élet fellendítése is kiemelkedően fontos
volt. Ezen a téren is sikerült eredményeket elérni, a tavalyi év során nagyon
sok kulturális rendezvényt tartottunk.
Első nagyobb közösséget mozgató ünnepség a gyereknap volt, melyen sokan
részt vettek. Ezt követően volt Alapítványi Bál, mellyel a Hétszínvirág Óvodát
támogattuk, szintén hatalmas létszámmal, teltházzal, közel 250 fő részvételével
zajlott. A bevétel olyan magas szintű volt,
melyre az elmúlt években nem volt példa.
A Polgárőrség és a Nyugdíjas Klub közös szervezésében augusztusban szintén tartottunk egy rendezvényt, mely
szerintem is jól sikerült. A bevételből
mindkét civil szervezetet az Önkormányzat tudta támogatni.
Megrendezésre került egy színvonalas
iskolabál, melyen nagyon sokan részt
vettek támogatva ezzel az iskola előremozdulását.
Decemberben zajlottak az óvodában
és a Közösségi Házban is a Mikulásnapi ünnepségek, itt szeretném megköszönni a mikulásnak, Pataki Gábornak a segítségét, valamint külön
köszönöm a szervezésben és lebonyolításban sokat segítő Budavári Ágnes
védőnőnek közreműködését.
Szép karácsonyi ünnepségek voltak, és
szeretném kiemelni a Közösségi Házban megrendezésre került Mindenki
Karácsonya Ünnepséget. A meghívott
színvonalas előadók (Show Színház)
mellett a gyerekek is műsorral készületek. Külön köszönöm a főszervezőknek, valamint a képviselő-testület tagjainak, Bozsakiné Paréj Katalinnak,
Talabira Jánosné képviselő asszonynak
a segítő munkáját, és támogatását.
Tudomásom szerint az óvodában is
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volt karácsonyi ünnepség, ezen sajnos
hivatali elfoglaltságom miatt részt venni nem tudtam. A faluból visszaérkező vélemények szerint az is nagyon jó
hangulatban telt.
Az iskolában szintén tartottak egy
színvonalas műsort, ajándékosztással,
programokkal, és némi kis jutalom
kiosztásával a tanárok, illetve a dolgozók munkáját megköszönve. A jutalom
nem volt nagy, de ennyi év után sikerült
eljutni oda, hogy az Önkormányzat
kigazdálkodjon egy kis összeget a tanárok munkájának elismerésére.
Részt vett a rendezvényen nagyon sok
szülő, a képviselő-testület tagjai, illetve
Dr. Sisa András jegyző úr is. Köszönöm
mindenkinek a támogatását, segítségét,
a rendezvényeken való megjelenését.
Észrevehető, hogy a faluban egyre nagyobb a rend és tisztaság. Véleménye szerint tartható ez a következő évben is?
Igen, véleményem szerint tartható a jövőben is. A tavalyi év során a falu karbantartása és felújítása is folyamatosan
közmunkások részvételével zajlott,
akiket idén is munkába tudunk állítani. A falu gondnoka Pataki Gábor
továbbra is végzi munkáját. Itt említeném meg, hogy pályázati lehetőség nyílt
a közrend és a közbiztonság erősítése
érdekében, a közterület-felügyelőket
nem foglalkoztató önkormányzatok
részére, településőrök alkalmazására.
Két fő foglalkoztatására nyílt ezáltal
lehetőség. Településőrként Csányi Attila és Németh István szárligeti lakosok
dolgoznak. Feladatuk többek között az
Önkormányzaton belüli feladatok segítése, a játszótér, a sportpálya, az utak,
zöld övezetek felügyelete, illetve a lakosok által jelzett, hatáskörükbe tartozó
feladatok elvégzése.
Milyen tervei vannak a Polgármester
Úrnak az októberi választásokig?
Tervek, álmok vannak bőven, jelenleg
nagyon sok ügyben folytatunk tárgyalásokat, egyeztetéseket, melyekből szemezgetve az alábbiakat emelném ki:
– Fontosnak tartom a sportélet újbóli beindítását a faluban, immáron új
vezetéssel, melyhez az Önkormányzat
próbál a lehetőségekhez képest nagyobb támogatást biztosítani.
– Az utak folyamatos rendbetétele,
karbantartása elengedhetetlen, és
a tervek között szerepel még egy út
aszfaltozása. Amennyiben az Önkormányzat anyagi helyzete is úgy alakul,
valamint a lakosok kellő támogatását
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is megkapjuk, a Béke utca teljes hos�szában aszfaltozásra kerülne.
– Az iskolának és óvodának a karbantartása szükséges, de a legfontosabb és
halasztást nem tűrő feladat, az iskola
nyílászáróinak cseréje.
– A régi temető kapcsán pályázatot nyújtottunk be, melynek eredményétől függően egy új ravatalozó kialakítását el tudjuk végezni. Elengedhetetlennek tartom,
hogy a lakosok egy megújult temetőben
tudjanak szeretteiktől búcsút venni.
– Ezen felül még a buszmegállók felújítása is a tervek között szerepel.
Terveink megvalósításához megpróbálunk minden forrást igénybe venni,
minél több pályázaton próbálunk elindulni, mellyel a falu előre mozdulhat. Természetesen ehhez a lakosok
adóbefizetései is szükségesek, nagyon
fontos, hogy az itt lakók pontosan,
időben teljesítsék befizetéseiket.
Itt szeretném megszólítani a lakosokat,
szárligeti ingatlantulajdonosokat, hogy
az adóbefizetéseiket időben rendezzék,
mert azok elmaradása esetén végrehajtási eljárást vagyunk kötelesek indítani,
ami rengeteg idővel és még több költséggel jár. Ezért kérek mindenkit, hogy
időben rendezze elmaradásait.
Továbbiakban is kérem a falu lakosságát, ha bármiben segíthetek, bizalommal forduljanak hozzám, minden
lehetőséget megragadva, mindenkinek
megpróbálok segíteni.
Tisztelettel:
Mezei Ferenc
Polgármester
Köszönöm a válaszokat:
Dániel István

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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Elmúlt egy
újabb év
Kis falunkban idén először rendeztek szilveszteri bált. Elő-szilveszter,
utó-szilveszter már több évben is
volt, de az igazi az most került megrendezésre. A vacsora jó volt és bőséges, az egyszemélyes zenekar és az
ital remek hangulatot teremtett. A
terem megtelt vendégekkel, de nem
volt zsúfoltság. A fiatal és idősebb
vendégek egyaránt jól szórakoztak.
A polgármester éjfélkor ingyen pezsgővel köszöntötte az újesztendőt és a
vendégek együtt elénekelték a Himnuszt. Rögtönzött tűzijáték emelte a
hangulatot. Majd a szokásos tombolahúzás következett.
Szilveszterkor mindenféle fogadal-
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mak hangzanak el. Az ember számvetést készít, mérlegeli az előző év
tapasztalatait, lezár egy korszakot.
Magam is elgondolkodtam ezen az
éjféli órán, hogy mit is fogadhatnék
meg. Visszatekintettem a mögöttünk
hagyott évre és megállapítottam,
hogy bizony sok minden történt.
Van, akinek jó volt és van, akinek
rosszabb a 2009-es év. Sajnos egyre
kevesebben vannak azok, akiknek
jó volt. A szilveszteri jó hangulatban szerencsére sikerült elfelejteni a
hétköznapok gondjait. Az újév első
pillanataiban mindenki a reményt
helyezte előtérbe. A reményt, hogy
legalább rosszabb nem lesz már, a
reményt, hogy megindul a gazdasági felemelkedés, a reményt, hogy
megmaradnak a munkahelyeink, a
reményt, hogy egészségesek mara-
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dunk, a reményt, hogy nem halnak
meg szeretteink   … és hosszan lehetne sorolni, mi mindenben reménykedhetünk.
De mit is fogadtam meg én?   Azt,
hogy nem fogadok meg semmit, mert
a korábbi évek tapasztalata azt mutatta, hogy az ilyen fogadalmak sorsa legtöbbször az, hogy megszegjük
őket.
Kívánom Önöknek az újesztendő
alkalmából, hogy a remény soha ne
hagyja el önöket, hogy szeretet és békesség költözzék otthonaikba, hogy
bőség lepje el a kamrát, hogy mindig
legyen tető a fejük felett, hogy a betegség nagy ívben kerülje el Önöket!
A szerkesztő bizottság nevében
Tisztelettel:
Dániel István

Közönséges lucfenyő – „karácsonyfa” (Picea abies)
Az európai hegyvidékeken és az
északi síkságokon a Lappföldtől
egész a Balkánig terjedő erdőalkotó
fa. Jól felismerhető az elfásodott – a
tűk lehullása után is visszamaradó –
részekről, melyek a kopasz hajtásnak
érdes, szúrós tapintást adnak.
Tűi sötétzöldek, négyélűek, szúrósan kihegyezettek és 1–2,5 cm hos�szúak. A porzós („férfi”) tobozkái
a hajtáscsúcsokon találhatók, míg a
termősek („női”) éretten lecsüngők
és 10–18 cm-esek.

A fák kérge sima, vörösbarna, majd
idősebb korban kerekded pikkelyekben válik le.
A legfontosabb ipari fa Európában,
nagy tömegben telepítik is. Fája „fehérfenyő” (puhafa) néven ismert a
faiparban.
De talán ismertebb karácsonyfaként,
melyet régi hagyomány övez. A karácsonyfa, a karácsony legelterjedtebb
jelképe, mellesleg a fenyő évezredek
óta az újjászületést szimbolizálja.
Azokban a történelmi időkben, amikor december közepén még
a téli napfordulót ünnepelték meg az emberek, már
akkor is fenyőág, magyal és
fagyöngy díszítette az otthonokat. Az ősgermánok
mécseseket helyeztek az
ágakra, hogy így mutassák
ki a fény iránti tiszteletüket.
Magyar nyelvterületen – a
karácsonyfa
elterjedése
előtt – az életfa- vagy termőág-állítás volt általános,
amit rozmaring-, nyárfa- és kökényágakból készítettek, és a gerendára
függesztették koronájával
lefelé. Dióval, almával, mézeskaláccsal ékesítették. Ez
a termékenységet, fejlődést,
örök életet jelképezte.
A karácsonyfa állítás szokásának mai változata
Skandináviából
származik. Innen a harmincéves

háború (1618–1648) idején jutott el
Németországba.
Hazánkba Habsburg közvetítéssel
érkezett e szokás. Az első karácsonyfát valószínűleg Brunszvick Teréz
állította 1824-ben. Népszerű csupán
a 19. században lett, először csak a
jómódú családok engedhették meg
maguknak, később szélesebb körben is elterjedt. A díszek esetében
ekkor még ügyeltek arra, hogy azok
ehetők legyenek. A mézes figurák,
cukros sütemények mellé az alma
és dió bearanyozva került a fára. A
különböző színekben játszó, festett
üvegdíszek csak az 1880-as években
jelentek meg, a századfordulóra pedig piacra dobták az iparilag előállított díszes papírokat, állatfigurákat,
préselt képeket.
A fa elengedhetetlen kelléke a betlehemi fényt jelképező gyertya, bár
még a 20. század elején is akadtak
olyan szegény családok, ahol fag�gyúgyertyával vagy olajjal helyettesítették.
A régi díszeket mára felváltották a
színes üveggömbök, fából vagy textíliából készített díszek vagy akár a
szaloncukor. A gyertya helyett napjainkban inkább égősort használnak,
és a nagy választéknak köszönhetően minden családban egyedivé, akár
egyszínűvé is tehető az ünnep legszebb szimbóluma.
John Gabriella
A fotók Benkő Zoltán munkái.
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Óvodánk hírei!
December hónap nagy izgalomban
telt óvodásaink számára. A közelgő
ünnepek hangulata áthatotta mindennapjainkat.
Köszönet az Önkormányzat testületének, és falunk polgármesterének,
hogy ebben a nehéz anyagi helyzetben is lehetővé tették, hogy minden
kis óvodásunk csomagot kaphasson
a Mikulástól. Ezúton szeretnénk
megköszönni Pataki Gábornak,
hogy „életre keltette” a Télapót, és
krampuszaival ellátogatott hozzánk.
Kedves személyiségével rögtön a szívükbe zárták a gyerekek.
Az advent utolsó nagy eseménye a
Karácsonyi ünnepély, mely azért is
fontos számunkra, mert tudjuk, hogy
egyre   több kisgyermek otthonában
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egyre kevesebb idő   jut
az ünnepi hangulat
megteremtésére, és az
ajándékozásra.
Az Önkormányzat támogatásának köszönhetően
idén is sok szép ajándék
került a fa alá, ezzel nagy
örömöt szerezve az aprótalpúaknak.
Köszönetet szeretnénk
mondani az MSZP
nőtagozatának,
akik
Talabira
Jánosné,
Schmölcz Istvánné, és
Keller Mátyásné képviseletében játékokat hoztak óvodásainknak:
Bmx kerékpár, ugráló labda, mese cd,
egészséges életmódról szóló könyv,
valamint minden kisgyermeknek egy
kis csomag, tele finomságokkal.
A Vöröskereszt szárligeti szervezetének
is köszönettel tartozunk, hiszen idén is,
mint minden évben
Bozsakiné Paréj Katalin sok-sok édességgel halmozta el csemetéinket.
Sajnos az ünnepi hangulatot kissé megtörte az influenza
járvány, ami miatt
óvodánknak 7 napra
be kellett zárnia.
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Nem szabad szem elől téveszteni,
hogy nem csak az a beteg, aki lázas –
azt legfeljebb már tagadni sem lehet
–, hanem az is, aki bágyadt, kedvetlen, étvágytalan, nyűgösebb és ágyba
kívánkozik. Ez jelezheti, hogy a baj
kopogtat, de azt is, hogy még nincs
jól, otthoni ápolásra szorul. Alapvető, hogy az a gyerek, akinek a szeme
gyulladt vagy köhög, tüsszög vagy
híg a széklete és láthatóan „energiaszegény” állapotban van, még akkor
is beteg és nem járhat a csoportba,
ha nem lázas. Nem való közösségbe
az a gyermek, akinek gennyes bőrelváltozása van vagy hajában élősködőt találtak, aki fertőző gyermekbetegségre gyanús.
Mivel az influenza időszaknak még
nincs vége, ezeknek a soroknak kiemelt szerepet kell(ene) tulajdonítani.

Pigotta babák
Szárligetről
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Októberben kaptam a kérést, hogy
csatlakoznánk-e az UNICEF áltál
meghirdetett Rongybaba programhoz. „Életet az Éveknek” KEM
Nyugdíjas Szervezetek Egyesülete
szervezésén belül Szódáné Mazalin
Évától megkaptam minden útmutatót. A programról nem sokat halottam, de nagyon szívesen vállaltam.
A Ligeti Nyugdíjas klub biztosította
a babák elkészítéséhez szükséges
anyagi forrást. Köszönet érte.
És elkezdtük varrni a babákat.
Megformálását mindenki maga döntötte el. Volt,  aki ruhát vart, vagy a baba
szemét hímezte, összedolgoztunk, de
végül minden baba más és más lett. Tizenegy baba készült el, amit átadtunk
az UNICEF Magyar Bizottságának.
A cél, amiért a babák készültek az
mindnyájunkat nagyon megérintett.

A programhoz civilszervezetek,
nyugdíjasklubok, gyermekek csatlakoztak, ami azt mutatja, hogy a segítőkészség, és a szolidaritás mindenkiben ott lapul.
Én varrtam, és örökbe is fogadtam egy
Peti nevű rongybabát.
Bízom benne, hogy a babákat olyan
szeretettel fogadják, mint ahogy azt a
készítőik útnak indították. Bárhová is

érkeznek a világba, okozzanak sok-sok
Örömet a gyerekeknek.
Készítők voltak: Bozsakiné Paréj Katalin, Korodi Károlyné, Büki Lászlóné,
Schmölcz Istvánné, Varga Miklósné,
Nagyné Dákai Ágnes, és Talabira
Jánosné.
Talabira Jánosné koordinátor
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Jegyzőkönyv
Az Ifjúsági és Kulturális Bizottság,
valamint a Szárligeti Sportegyesület összevont üléséről 2010. január
9-én 17.00-kor
Az ülés helye:
Közösségi Ház, Szárliget, István u. 49.
Jelen vannak:
a mellékelt jelenléti íveken
Bulla István az Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnöke megnyitja az ülést.
Köszönti a jelenlévőket, a meghívott polgármestert, Mezei Ferencet és megállapítja, hogy az értekezlet határozatképes.
Javasolja Horváth Sándort jegyzőkönyvvezetőnek. Egyhangú szavazás után a
jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot:
Pályka Tibort és Dániel Istvánt a jelenlévők szintén egyhangúlag elfogadják. A
napirendi pontok ismertetése előtt Bulla
István röviden elmondja, hogy az ös�szevont értekezletre miért van szükség.
Ismeretes, hogy az utóbbi években a tömegsport a községben mostohagyermekként volt kezelve. Elsősorban az anyagi
fedezet hiánya, de a nem megfelelő körülmények is közrejátszottak. Az idei évben
ezen szeretnénk változtatni és a mostani
megbeszélésnek is ez az elsődleges célja.
A Sportegyesület elnöke már előzetesen
jelezte, hogy le kíván mondani tisztéről.
Fontos ezekről tárgyalnunk, mert az idei
költségvetés összeállításához szükség van
a tömegsport felélesztési szándék kinyilatkoztatására és az új elnök megválasztására. Ezek után Bulla István ismerteti a meghívóban is szereplő napirendi pontokat.                                                                                               
1.) Napirendi pont: A Sportegyesület elnökének megválasztása
2.) Napirendi pont: A Polgármesterrel
való egyeztetés a 2010. évi költségvetésről
3.) Napirendi pont: Egyebek
1.) Napirendi pont: Bulla István megkérdezi Plank Ferencnét a Sportegyesület elnökét, hogy lemondási szándékát továbbra is fenntartja-e?
Plank Ferencné megerősíti, hogy döntése végleges és elnöki tisztségéről végleg lemond. Bulla István megkéri Plank
Ferencnét, hogy a Jelölő Bizottság elnökére és tagjaira tegyen javaslatot.
A Jelölő Bizottság elnökének: Láng Tamást, tagoknak: Farkas Tibort és Pályka
Tibort javasolja.
A Jelölő Bizottságot a Sportegyesület
elnöksége 6 fő egyhangú szavazatával
elfogadja. Láng Tamás elnök kéri, hogy
tegyenek javaslatot az új Sportegyesületi
elnök személyére. Pályka Tibor id. Csutha
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Tibort javasolja. Több hozzászólás nem
lévén Láng Tamás megkérdezi id. Csutha
Tibort, hogy elfogadná-e a tisztséget és
kíván-e szólni?
Id. Csutha Tibor megköszöni a bizalmat
és néhány szóban összefoglalja, hogy milyen feltételekkel tudja vállalni a megbízatást. Mivel előzetes megkeresése során
felmerült a személye ezért már néhány
dolognak utána járt. Elsősorban főként
a labdarúgás kerül szóba, ezért össze
állított  egy listát, hogy mire kellene feltétlenül sok pénzt biztosítani. Kötelező
kiadások, amit a Tatabányai Labdarúgó
Szövetségnek kellene befizetni (pályadíj,
nevezési díj, igazolások, játékengedély,
a vezető bíró és partjelző díjazása stb.)
Ezen felül 36 labdarúgóval számolva a
szerelések biztosítása. Ez megközelítőleg
eddig összesen 900 ezer–1 millió forint.
Erre jönne még 16 fordulóra (8 őszi és
8 tavaszi) az utaztatás költsége. Április
1-jére a felkészülés időszakának megkezdésére szeretné, ha az öltöző rendbe lenne. Egyelőre ennyit kíván mondani.
Mezei Ferenc polgármester kér szót. Az
elhangzottakra válaszul ismerteti, hogy
az edzések elindulhatnak, mert szerinte a
feltételek adottak lesznek. Az öltöző felújítása április 1-jére kész. Jelenleg 6 fő dolgozik rajta. Új nyílászárók cseréje történik.
A víz, villany, fűtés rendben lesz. Kérdése
id. Csutha Tiborhoz, hogy a feladat ellátását mennyiért vállalná, mert a költségvetés
számításához tudni kell. Id. Csutha Tibor
válaszában havi 60 ezer forintban jelöli
meg (10X60). Mezei Ferenc polgármester
úgy gondolja, hogy a testület véleményének tudta nélkül és az eddigi költségek
ismeretében nem lenne-e célszerű az új
sportegyesületi elnök megválasztását elnapolni. Egy kisebb vita után olyan döntés
született, hogy a választás úgyis elkerülhetetlen, ha változást szeretnénk, ezért nem
lenne célszerű az időt halogatni.
Láng Tamás felteszi a kérdést, hogy a szavazás nyílt vagy titkos legyen?
A jelenlévők részéről elhangzott, mivel
egy jelölt van, a szavazás legyen nyílt.
Láng Tamás felteszi a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az új sportegyesületi elnök
id. Csutha Tibor legyen, kézfeltartással
jelezze. 6 fő egyhangú igen szavazatával
id. Csutha Tibor lett az elnök.
2.) Napirendi pont: Mezei Ferenc polgármester a 2010. évi költségvetéssel kapcsolatban úgy látja, hogy az Önkormányzat 1
millió forint körüli összeggel tudja támogatni a sportot, de a Sportegyesületnek is
tennie kell azért, hogy a felmerülő további forrásokat segítsék előteremteni. El-
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sősorban tagdíjak szedésére, szponzorok
felkutatására és pályázatokra történő jelentkezésre kell több figyelmet fordítani.
Laurencsik Kálmán edzőtől azt kérdezi,
hogy mekkora összegért tudná elvállalni
a tevékenységét? Laurencsik Kálmán is
havi 60 ezer forint összegre tartana igényt
10 hónapra, ami szintén plusz 600 ezer forinttal növelné az éves költségeket. Üres
az öltöző, azt is fontos berendezni. Év
közben pedig lesznek egyéb kiadások is,
amivel sajnos számolni kell.
3.) Napirendi pont: Mezei Ferenc polgármester megköszöni Plank Ferencné
leköszönő elnöknek azt a 7 évig tartó lelkiismeretes és odaadó munkáját, amit sok
nehézséggel és küzdelemmel eddig végzett. Reményét fejezi ki, hogy az elnökségben továbbra is meghatározó szerepet
fog vállalni. Mezei Ferenc elismeri, hogy
sajnos az Önkormányzat nem fordított
elegendő figyelmet a sportra. A hozzászólók között elsőként Pályka Tibor köszönte
meg  Plank Ferencné áldozatos munkáját,
amit a Sportegyesület fennmaradásáért
és a csapatok felkészítéséért tett. Dániel István arról beszélt, hogy az öltözőt a
tönkremeneteltől jobban meg kellett volna óvni. Példának hozta fel, hogy az új játszótéren is vandál kezek néha maradandó
rongálást tesznek, amit sajnos drágán
pótolni kell. Az elnöknek megválasztott
Id. Csutha Tibor megköszöni a bizalmat. Igyekszik mindent megtenni annak
érdekében, hogy sportolóink ismét szép
sikereket érjenek el. A kihívás nem új a
számára, hiszen régebben már ezt a feladatot a Sportegyesületben maradéktalanul ellátta. Türelmet kér, mert jelenleg az
alapoktól kell elindulni. Szerinte nem az
elnökségnek, hanem a tagságnak kellene
az elnököt megválasztani, de úgy látja,
hogy a tagság újjászervezése is fő feladata
lesz. Ehhez majd segítőkre lesz szüksége.
Mezei Ferenc bemutatja Nagy Gábort, az
iskola tornatanárát, aki jelenleg is az iskolás fiatalok labdarúgó edzéseit vezeti. Őt
javasolja elnök helyettesnek Csutha Tibor
kérdésére. Láng Tamás szerint is tartható
az 1 millió forint körüli összeg és ehhez
jön még a kb.1,2 millió állami támogatás.
Úgy véli, hogy más forrásokat is fel kell  
kutatni. Mihamarabb az elnökség tisztújítását is napirendre kell tűzni, annál is
inkább, mert az éves megbízatásuk hamarosan lejár.  A jelen lévők február utolsó
szombatját jelölték ki erre az alkalomra.
Több hozzászólás nem lévén Bulla István
az ülést 19.00-kor berekeszti.
Kmf.
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Folytatva interjúsorozatunkat most
Bulla Istvánt a Kulturális Bizottság
elnökét faggatom.
Mióta Tagja a képviselő-testületnek?
2002 választások óta vagyok a testület
tagja. Az előző ciklusban a Szociális
bizottságban tevékenykedtem. Jelen
ciklusban a Kulturális bizottság elnöke, és Pénzügyi és Fejlesztési bizottsági
tag vagyok.
Mint a kulturális bizottság vezetője milyen elképzelései vannak a kulturális
élet színvonalának javításáról?
A terveink között szerepel többek között egy kétnapos rendezvénysorozat,
az eddig megrendezett ünnepélyek,
bálok és gyereknapi műsor mellé. A

Bécsi
kirándulás
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Ez a kirándulás csak egy nap volt,
mégis többnek tűnt egy hétnél. Az
odafele úton TV-t néztünk és felfedeztük a busz minden zugát, például
ihattunk forró- és tejcsokit, melyet egy
barátságos hölgy szolgált fel.
Az út Bécsig gyorsan elröppent, majd
Robi bácsi vezetésével belevetettük
magunkat a bécsi betondzsungelbe.
Körülbelül egy óra sétával elértük a
Rathausplatz-ot, ahol Ágnes tanárnő
egy rövid megbeszélés után szabad útjára engedte a csapatot. Sok magyarral
találkoztunk a tér felderítése közben,
néha még egymással is összefutottunk.
Sokan megkóstolták a piros cukor vagy
csoki bevonatú almát, a rengeteg finom
csokoládét és a forró csokit, puncsot, a
pedagógusok pedig a forralt bort.
Néhány óra mászkálás után, akik
akartak, egy városi sétára indulhattak.
Célba vettük a Stephansplatz-ot és a
Várnegyedet. Megnéztük a téren ta-
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rendezvényeken színvonalas előadókat hívunk meg, akik remélhetőleg
fellendítik az érdeklődést a lakosság
körében. A Show Színház professzionális és szórakoztató műsorokkal áll
a szórakozni, kikapcsolódni vágyó
közönség rendelkezésére időnként a
Közösségi házban.
Milyen területen lát fejlődést, és hol
van lemaradás?
Nagyon sok pozitív fejlődés történt az
általános iskolában. Hatékony vezetéssel az iskolánk korszerűsödött és
megszépült, otthonosabbá vált. Sok
minden felújításra került, de az anyagi
korlátok határt szabnak. Szeretnénk
az összes radiátort és az ablakokat
lecserélni. Remélhetőleg a diákok száma ezután növekedni fog. Az óvoda
is sok felújításon esett át. A homokozó feletti tető kicserélése, és a bejárat
melletti új árnyékoló tető épült. A sok
belső felújítás szintén a fejlődést mutatják. Az óvodai és az iskolai sószoba
megvalósítása nagy segítség a légúti
betegség megelőzésére, gyógyítására.
Az útjaink állapota, a közterületek és
a temetők is jelentős fejlődésen mentek keresztül. A lakosok nagyobb számú aktivitása ( pl. testületi üléseken,
közmeghallgatáson, társadalmi munkáknál és a rendezvényeken) sokat jelentene a falunk fejlődésében.
lálható dómot és útközben pantomim
művészekkel találkoztunk, melyek
egyike annyira élethű szoborként viselkedett, hogy egyik megállónk alkalmával Robi bácsi majdnem neki dőlt.
Közülünk többen is utánozták a pantomim művészeket némi pénzkereset
reményében.
A Császári palota előtti téren ismét
elengedtek minket, de sokak lábujjai
lefagytak már, így csak leültünk egy
padra, és néztük a parkban gördeszkázó embereket.
Később a csapat újra összegyűlt
és visszamentünk a többiekért a
Rathausplatz-ra, ahonnan együtt sétáltunk vissza az éjszakai fényekben
pompázó Bécsen keresztül a buszig.
A buszmegállóban sokak arcán látszott a fáradtság, így a haza utat sokan átaludták.  
Szerintem nem volt a kiránduláson
olyan, aki ne élvezte volna ezt az eseménydús napot, vagy ne emlékezne rá
szívesen.
Teleki Júlia
8. osztály
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A testület tagjai miben értenek egyet és
mi az a kérdéskör, amiben nézeteltérések vannak, mik ezek okai?
Jelenleg úgy érzem, nincs olyan téma,
amiben a testületi tagok között nézetkülönbségek lennének. Néhány témában hasznos, ha különbözőek az
elképzelések, de ezeket megvitatjuk,
és a lakosok részére a lehető legjobbat
szavazzuk meg.
Köszönöm válaszait
Dániel István

HUMOR

Az öreg indián a fiával eltéved a
sivatagban.
– Fiam, adjál le egy lövést, hátha
meghallja valaki!
– A fia lead egy lövést, de semmi
válasz.
– Mennek tovább, majd néhány
óra múlva az öreg újra mondja:
– Fiam nagyon fáradt vagyok már,
adj le még egy lövést, hátha meghallja valaki!
– A fiú megint lő egyet, de most
sincs válasz.
Tovább mennek, az öreg alig vonszolja magát, és megint megszólal:
– Fiam, nem bírom tovább, mindjárt meghalok, adj le egy utolsó
lövést, hátha meghallja valaki!
Mire a fiú:
– Nem tudok többet lőni apám.
Elfogyott a nyílvesszőm!

Családi rovat
Örömmel értesítek mindenkit,
hogy szülei legnagyobb örömére
megszületett:
2009. 12. 04-én Tompa Lilla Zsuzsanna, Zolnai Éva és Tompa
László kislánya (születési súlya
3760 gramm, hossza 52 cm).
2009. 12. 18-án Mester Adél,
Horn Edina és Mester András
kislánya (születési súlya 3940
gramm, hossza 52 cm).
Nagyon sok boldogságot kívánunk az egész családnak!
Budavári Ágnes
védőnő

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 harmadik forduló megoldásai:
Alsó tagozatosoknak

Felső tagozatosoknak

1. Vértes és Gerecse
2. Kékes
3. 1014 méter
4. Ajka
5. Etiópia
6. fenyő, hárs, jegenye
7. akác, bükk, tölgy
8. Magyarország szomszédos országai
9. az olajfa csonthéjas terméséből, olajbogyóból
10. nemes penész borítású, lágy
11. 1-es út
12. leopárd, oroszlán, puma, tigris                                                                                                        
13. Kag
+1 utalás, hogy a tengeren túlról került hozzánk

1. Budapest-Vác vasútvonalon
2. kb. 40075 kilométer
3. kukorica                                                                                      
4. 2002. január 1-jétől
5. 100 méterre is megnőhet (hazája Kalifornia)
6. Jedlik Ányos bencés szerzetes, természettudós
7. 386 képviselő
8. Sándor Móric gróf
9. 217-219 csont
10. Endresz György, Magyar Sándor
11. 12 éves kortól
12. 1957. május 1-jén
13. Széchenyi István
+1 Galileo Galilei, az egyház tanításával szembeszállt

A negyedik forduló kérdései:

Alsó tagozatosoknak

1. Melyik páros ujjú patás: ló, csirke, kutya, tehén?
2. Melyik macskaféle: párduc, farkas, csikóhal, hiéna?
3. Hogyan keresel szarvasgombát: disznóval, egyedül?       
4. Miről ismered meg a gyilkos galócát?                              
5. Kik gyártották kezdetben a trappista sajtot?                     
6. Mi a magyar szürke?                                                         
7. Ki volt Rockenbauer Pál?                                                  
8. Miért fontos a kalcium, milyen táplálékban van sok?       
9. Hány híd van Budapesten?                                                 
10. Hol volt a Tabán?                                                            
11. Mi a csicsóka?                                                                 
12. Mi az, ami kutya és már nem bolygó?                            
13. Melyik tudós fedezte fel a C-vitamint?                           
+1 ki volt a híres betyár: Bunyós Pista, Patkó Bandi,
Lagzi Lajcsi, Balázs Pali?

Felső tagozatosoknak

1. Ki volt az első űrhajós?
2. Melyik állatnak rokona a szirti borz?
3. Ki volt az első digitális számítógép feltalálója?
4. A Föld tengerszint alatti legmélyebb pontja méterben?
5. Melyik az „örök város”?
6. Hol készítettek először fagylaltot és kb. mikor?
7. Mikor volt az első magyar nyelvű írásos emlék?
8. Kerékpáros egyirányú úton szemből behajthat-e?
9. Melyik ország híres étele a knédli?
10. Milyen magas a magyar Szabadság szobor?    
11. Ki mondta: „a pénznek nincs szaga”?                                                                                                                            
12. Ki avatta fel a Lánchidat?                                                                                                   
13. Mikor van vízkereszt?
+1  tudósok szerint hány éves a Föld?
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Tisztelt
Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a soron következő választásoktól kezdődően a 2. számú szavazókör címe
megváltozik. A zsúfolt és sötét orvosi rendelő váróterme helyett a 2.
szavazókörbe tartozó lakosok is az
Általános Iskolában szavazhatnak,
remélhetőleg jobb körülmények
között. Néhány választópolgár lakóhelyétől az új helyszín némileg
nagyobb távolságra van, mint a
korábbi; tőlük ezúton kérek elnézést a kellemetlenségért, egyúttal
kérem megértésüket.
Dr. Sisa András jegyző,
HVI-vezető

KEDVCSINÁLÓ
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Egy sportcipő, te magad meg a kitartásod
Rohanunk, fáradunk. Meg kell felelnünk a munkahelyünkön. A család
éhes. Mosni is kell, gyerekekkel tanulni kell. Este beesünk az ágyba. Jó
lenne magunkkal is törődni.
A fodrász, meg a kozmetikus kívülről „összerak”, szépek is vagyunk...
csak ami nem látszik kívülről, amiről csak mi tudunk, azzal nincs hova
menni, nem tudjuk, mit kell tenni.
Nincs, aki segítene, nincs erőnk elég
következetesnek lenni és tovább rohanunk.
Mióta kiestünk az iskolapadból, nem
mozogtunk egy jót. Hol, mikor?!
Meg aztán egyébként is… örülünk,
ha megpihenhetünk... ki akar még
ugrabugrálni...
Ülünk a munkahelyünkön, otthon a
számítógép előtt, moziban, kávézóban, színházban... nem is furcsálljuk
már, hogy fáj itt-ott. Mintha természetes lenne.
Az idő sem nekünk dolgozik, de beletörődünk, így van ez rendjén. A
közérzetünkön lenne jó javítani, némi
önbecsülést szerezni kényelmünk
legyőzése által. Átmozgatni magunkat, épp a kellemes terhelésig. Rendszeresség, kitartás, következetesség.
Ezeket magunkra vonatkozóan nem
is merjük használni. Magunknál mindig minden fontosabb.
Ha lenne elérhető és kitűzött cél, akkor
lenne miért. Célok nélkül elsikkadunk.
El kell határozni! Gondolataink, saját magunk megítélése belülről su-

gárzik... erősebben, mint bármelyik
hajfesték színe, csak sokkal nehezebb ezt megszerezni... nem lehet leemelni a polcról és kifizetni. Ehhez
MI kellünk. Elhatározásunk és megvalósítási képességünk. Kényelmünk
legyőzése. No meg egy régi sportcipő, egy agyonmosott póló és sok-sok  
<kitartás>. Ezt még nem próbáltuk.
Na kipróbáltuk. Elfáradtunk, de másként, mint eddig. Joggal vagyunk büszkék magunkra. Az sem volt könnyű,
hogy egyáltalán eljöjjünk. Kell egy-két
nap pihenő, hogy regenerálódjunk.
Jól érezzük magunkat a bőrünkben.
Tettünk valamit. Ropogósabban,
egyenesebbek vagyunk. Jó nagyokat
szippantunk a reggeli levegőből. Kicsit
mosolygósabbnak tűnik a szomszéd is.
A mérleg még ugyanannyit mutat, de
már szebbnek látjuk magunkat, erősebbek vagyunk, mint egy hete. Tele
élettel, energiával.
Környezetünk kissé furcsállja fiatalos,
rakoncátlan magatartásunkat, de mi
már máshogy gondolkodunk. Mi már
tudjuk, hogy miért megyünk. Magunkért, jobb közérzetünkért, külsőnkért,
belső fiatalságunkért, egészségünkért,
pozitív kisugárzásunkért, így családunk és környezetünk jobbá tételéért.
Életvitelünk megváltozott. Sokat
tettünk érte. Megérdemeljük a jó
közérzetünket.
Ha szeretnél Te is kis csapatunk tagja lenni, gyere el hétfőn és szerdán
19:00-ától az iskola tornatermében
tartandó alakformáló aerobicra.
Szeretettel várunk!
Tóth Blanka fitness edző

HUMOR
Esküvői szertartás. A menyasszony
már ott áll az oltár előtt, a násznép
is felsorakozott, amikor befut a vőlegény, egy focilabdával a hóna alatt.
– Te meg mit akarsz azzal a labdával?
– kérdi döbbenten a menyasszony.
– Csak nem azt mondod, hogy ez
egész nap el fog tartani?

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

2010. Január

II. évfolyam, 1. szám

Mezei Car Kft.

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

Nyitva tartás:
Hétfő–Péntek: 8.00–16.30
Szombat: 8.00–12.00

Mezei Ferenc
Tel.: 06 70 515 7650

sát Mezei Ferenc
polgármesterrel és
Budavári Ágnes védőnővel közösen oldottuk meg.  
Köszönet mindenkinek, aki a csomagok
összeállításával segített örömet szerezni a megajándékozott gyermekeknek
és szüleiknek;   Ági
védő néninek, aki
szabadnapját áldozta a csomagok
széthordására, a gyermekeknek,
akik örömmel fogadták az ajándékokat és szüleiknek a pozitív és barátságos fogadtatásért!
Terveim szerint jövőre megismételjük az akciót
Márkus Melinda, képviselő
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Ez egy  erősségű feladvány.
Kevesebb számmal nehezebb.
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A SUDOKU rendszeres fejtése
az IQ növekedését okozhatja!
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VIGYÁZAT!
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Tel.: 06-30/457-4578
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Ezúton szeretném megköszönni kedves vásárlóimnak a múltévi bizalmát,
és a minden napi kedvességüket!
Az új évben is várom Önöket sok szeretettel a Polgármesteri Hivatalnál!
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Móni zöldséges
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E logikai rejtvény elismert feltalálója
Howard Garns. Első rejtvénye 1979ben jelent meg egy amerikai rejtvényújságban. A Sudoku szó jelentése „SU”=
azaz szám, „DOKU” = egyszeri. Ez a
rejtvény nem ismer országhatárokat.
Megfejtési szabálya egyszerű: a feladat
annyi, hogy a megadott számok segítségével kitöltse az ábrát.
Csak arra kell ügyelni, hogy az ábra minden sorában, oszlopában és a vastag vonalakkal határolt területen belül minden
szám csak egyszer szerepeljen. Egyetlen
szám sem ismétlődhet és maradhat el.

egyéb járművek javítása,
műszaki vizsgára
felkészítése

Tatabánya, Táncsics M. út 2/F.
34/300-791

SUDOKU

– a bűvös négyzet

Suzuki – Bontó

2

A két ünnep között kiosztásra kerültek a cipősdoboz akció keretén
belül összegyűjtött csomagok a
gyerekeknek.   Több,   mint 50 csomag készült, melyek szétosztá-

Egyéb kedvezményekkel
várjuk kedves
vásárlóinkat!

1

CIPŐSDOBOZ
AKCIÓ

Belföldi árufuvarozás
Sóder-homok-cement-mész
Költöztetés
Rakodógép
Alap- és pinceásás,
egyéb földmunkák
Tel.: 06 70 515 7650
06 70 322 9269
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Tisztelt Szárligeti Lakosok!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 2010.01.01-jétől az ALLIANZ
HUNGÁRIA Biztosító ZRT Ügyfélszolgálati irodája szeretettel várja
régi és új partnereit.
HELYE:
SZÁRLIGET, ÁRPÁD ÚT 58.
Telefonszám:
30/640-2236
NYITVA TARTÁS: KEDD, CSÜTÖRTÖK:
8–18 óráig
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK:
a fenti tel. számon történő egyeztetés szerint
IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
Bankszámlanyitás és vezetés • Kötelező felelősségbiztosítás •
Casco Biztosítás – igény szerint • Utas, poggyász, balesetbiz
tosítás • Lakásbiztosítás • Új családra kiterjedő biztosítások
• Vállalkozásbiztosítások • Személyi és jelzáloghitelek • Betét lekötések • Megtakarítási betétszámlák • Magánnyugdíj – Önkéntes
nyugdíjpénztári szolgáltatások

INGYENES TANÁCSADÁSSAL ÁLLUNK
RENDELKEZÉSÜKRE!
MEGKÖNNYÍTVE AZ ÜGYINTÉZÉS OKOZTA
KELLEMETLENSÉGEKET.
HELYBEN KÖNNYEBB!
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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.

