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Még sosem éreztem magam
ennyire otthon itthon...

Szent Iván napi Vidámság Szárligeten
a szabadidőparkban (István utca)
2011. június 25-én szombaton
Szervezi a Falukör
és a Liget Táncegyüttes
...olvasom a plakátot az óvoda előterében, míg Bence rángatja magára a
szandálját.
Szép a plakát: kézzel írott és egy nagyon süt rajta a Nap. Egyszerre jutnak
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eszembe róla van Gogh festmények
és a Gergő-könyvek illusztrációi. Anynyira tetszik, hogy letöltöm este a
szárligeti honlapról. Ha véletlenül ráérünk, megnézhetjük... Aztán kiderül,
hogy Bence fellép az óvodások néptánc csoportjában. Így már biztosan
elmegyünk.
De mi is az, hogy Szent Iván napi
vidámság?
Előző este még elsétálunk Tatán a
Víz-zene-virág standjai mellett, és
megegyeztünk, hogy már nagyon nehéz újat mutatni egy nyári fesztiválon.
A képlet az ókor óta ugyanaz: cirkusz
és kenyér. Az összetevők változnak.
A cirkusz lehet hangos zene rock-tól
a népzenéig, esetleg komolyzenének
álcázott klasszikusok popritmusban.
Fellépnek hókusz-pókuszos tűznyelők, kiégett bohócok, gólyalábazó
diákok és unott hastáncosok. A nyári
rendezvények másik pillére a kenyér:
a sör, a pálinka, a kenyérlángos és a
jégkása. Ráadásként pedig ott kellemetlenkednek a vásári sátrak, s a
százegyedik haszontalanságot kínálják
bőrből, fából, műanyagból és kovácsoltvasból.

Tisztelt
Lakosság!
Az Önkormányzat Képviselő-testülete augusztusi ülésén elhangzott, és a
lakosság szélesebb körét érintő kérdésekről, döntésekről az alábbiakban
tájékoztatom Önöket.
A képviselő-testület elvi döntést hozott arról, hogy a háziorvosi szolgálat
mellett gyermekorvosi tanácsadás és/
vagy rendelés biztosításával bővül a faluban igénybe vehető közszolgáltatások köre. A háziorvos, dr. Fogarasi Sándor nem zárkózott el a gyermekorvosi
szolgáltatás beindítása elől. Jelenleg
még elhamarkodott lenne konkrétumokról beszélnünk, mivel az érintett
orvosok megegyezése, valamint az engedélyező hatóság előírásainak megfelelő szolgáltatási környezet kialakítása
egyaránt szükséges a gyermekorvosi
szolgálat működéséhez, azonban anynyit előzetesen kijelenhetünk, hogy
az orvosi rendelőben, a háziorvosi
rendeléssel váltva, heti kétszer két
órás rendelés beindítása a leginkább
elképzelhető. A szolgáltatással a speciális ellátást igénylő kisgyermekek és
szüleik helyben juthatnak színvonalas
egészségügyi ellátáshoz.
(Folytatás a 6. oldalon)

A tartalomból:
• Még sosem éreztem magam
ennyire itthon…
• Kerti parti az óvodában
• Óvodai hírek
• Tájékoztató az októberi
népszámlálásról
• Volt egyszer egy Szentiván!
• Tisztelt lakosság
• A nagy házátalakítás
• Cicából bengáli tigris
• Tanévzáró 2010/2011
• Ballagás 2011
• Szárligeti Sport Egyesület
• Borok és gasztronómia
Folytatás a 4. oldalon
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Óvodai hírek
Nagy esemény történt óvodánkban
augusztus hónapban, mire a gyerekek elkezdték az új tanévet, elkészült
az „új cica” csoport. A kis lurkóknak
szemük-szájuk tátva maradt a csodálkozástól, mikor meglátták a csoportot, ami gyönyörű, vidám narancssárga színben pompázik. Szokatlanul
tágas és világos az új helyünk, végre
mindennek megvan a helye, elférnek
a játékok, és lehetőség nyílt kis kuckók kialakítására.
A gyermek mosdó tágas, korszerű, vidáman pacsálnak a gyerekek.
Az új csoport kialakítására, illetve bővítésére a megnövekedett gyermeklétszám miatt volt szükség. A korábbi
65 gyermekkel ellentétben jelenleg
86 felvett gyermekünk van.
Ezúton köszönjük Mezei Ferenc polgármester Úrnak, hogy lehetővé tette

régóta dédelgetett álmunk megvalósulását. Pénzt, időt, fáradtságot nem kímélve vette ki részét a munkálatokból.
Tisztában vagyunk az Önkormányzat
szűkös anyagi lehetőségeivel, éppen
ezért még nagyobb kincs számunkra
amit kaptunk!
Köszönet Pethes Zoltán Igazgató Úrnak, hogy nagylelkűen felajánlott egy
osztálytermet az óvoda részére!
Köszönetet szeretnénk még mondani
a teljesség igénye nélkül:
Németh István (Pityke), Csányi Attila, Lieblen Zsolt (Füsti), Dani Csaba,
Pataki Gábor, Nagy Andrea, Bódi
Család, Kozma Katalin, Szabó Helga
áldozatos munkájának, valamint mindenkinek aki bármilyen módon segített nekünk.
Köszönjük mindenkinek:
cica csoport

Aktualitások:
– Szeptember 22-n jótékonysági
kerti partit rendezünk a szülőknek, és a gyerekeknek. Tűzoltó autóval habparty biztosítja a
fergetes hangulatot. Lesz rendőrautó, vatta cukor, lángos….
Mindenkit szeretettel és éhesen
várunk. :-) A bevételt az óvoda
gyermekeire fordítjuk.
– A nagyokkal október hónapban
a Planetáriumba utazunk tömegközlekedéssel, a költségeket az
óvoda alapítványa állja.
– November közepén Egészséghétre várjuk a lelkes szülőket.

Kerti parti az óvodában

2011. szeptember 22-én 15 óra körül
gyermekekkel felfegyverkezve indultunk az óvoda udvarára, hogy a meghirdetett szeptemberi majálison mi is
részt vegyünk. Ahogy közeledtünk,
ijedt arcú lakók tekintettek ránk az
ablakokból és kapukból, mivel éktelen
szirénázás fülsiketítő hangja hallatszott
az óvoda felől. Igyekeztünk megnyugtatni a Kedves Lakókat, hogy csak a
rendőr és tűzoltóautó szirénázik, de
ettől még ijedtebbek lettek. Akkor
azért azt is elmondtuk, hogy a gyere-
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kek kedvéért érkeztek ezek az érdekes járművek, és bármilyen fura, ők
élvezik a szirénázást… Mint később
kiderült, ez valóban így van, mert néhány lurkó birtokba is vette a rendőrautót, és kipróbálták a hangosbemondót, a dudát, a szirénát.
A rendőrautón kívül még nagy sikere
volt a tűzoltóautónak, és a tűzoltók
által létrehozott habpartinak is, ami
után a szülők kétségbeesve próbálták
csemetéiket kibányászni a csuromvizes ruhákból, de a lényeg, hogy ők jól
érezték magukat!
Éhesen sem maradt senki, aki erre
járt, hiszen itt készült Piroska néni világhírű lángosa, amiből csaknem 200
db fogyott el! Aki csak édességre vágyott, az kaphatott finom vattacukrot
Dániel Pista bácsitól, vagy vehetett
jégkrémet is.
A horgászat kis szerelmesei sem csalódtak, csak egy horgászjegyet kellett
vásárolniuk, és máris lógathatták bambuszbotjaikat a játékokkal teli „tóba”,
ahol érdekes módon plüssmacik, játékkutyusok, sőt, kisautók is éltek.
Az óvónénik remekül pótolták az arcfestőket is, kifogyhatatlan energiával
osztogatták a zászlókat a homokvárakhoz, készítették a finom teát a szomjas
vendégeknek, fotózták a történéseket, vezették a zsákbanfutó-versenyt,

felügyelték a gyereksereget és a többi résztvevőhöz hasonlóan tűrték a
rendőrautó iszonyatos szirénázását.
A délután nagyon gyorsan eltelt, mindenki élvezte az óvoda szép udvarán
a játékot, a kisebb gyerekek örömmel
vették birtokba az udvari mászókákat,
csúszdákat, de azt hiszem, a legfontosabb az, hogy az apukák és anyukák
– nagypapák és nagymamák – együtt
szórakoztak a gyerekekkel, a család
minden tagja jól érezhette magát.
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Tájékoztató az októberi népszámlálásról
A 2011. esztendőt a népszámlálás
éveként is emlegetik majd a jövőben.
Magyarország eddigi történetében
összesen tizenöt ilyen jeles év akad:
az első az 1869-es esztendő volt.
Legutóbb 2001-ben kértek hasonló, átfogó adatszolgáltatást az ország
lakosságától. Az utóbbi évtizedben
tehát az akkor kialakult kép volt az
irányadó. Vajon hogy alakult a népesség száma, iskolázottsága, lakáshelyzete, milyen az ország gazdasági, egészségügyi, szociális, kulturális
ellátottsága? Hol, milyen fejlesztések
szükségesek? A törvény értelmében a
2011. október 1-jén 0 órakor fennálló
helyzetet tükröző számok a következő esztendőkre – pontosabban a következő évtizedre adnak eligazítást.
Az eddigi gyakorlat szerint ugyanis
népszámlálást tízévenként tartanak
hazánkban, annak végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal törvényből
fakadó kötelessége.
Számlálóbiztossal, vagy nélküle?
Legyünk őszinték: az ilyesfajta „faggatást” – még ha csak ritkán kerül is
sor arra – az emberek többsége nem
kedveli. Egyre többen vannak, akik
nem akarnak ajtót nyitni idegennek,
mások ódzkodnak attól, hogy személyes adataikat ismeretlenek előtt
feltárják, sokan attól tartanak, hogy
adataik illetéktelenek tudomására
jutnak, megint mások kevés szabadidejüket sajnálják. A Központi Statisztikai Hivatal a 2011. évi népszámlálás
előkészítésekor olyan megoldások
kidolgozásán fáradozott, amely meszszemenőkig eleget tesz a törvény által
előírt adatvédelmi követelményeknek, ugyanakkor az emberek számára
a legkevesebb kényelmetlenséggel jár.
A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával immár lehetősége nyílik
arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal, vagy nélküle kívánja kitölteni a
kérdőíveket. Ha valaki a kérdőív önálló kitöltése mellett dönt, további
két megoldás közül választhat: papír,
vagy internet. A legmodernebb, leggyorsabb, leginkább idő és környezetkímélő megoldás kétségtelenül az
internetes válaszadás. Szeptember
utolsó napjaiban a számlálóbiztosok
minden háztartásba eljuttatnak egy
azonosító-, és egy belépési kódot.
Aki nem a számlálóbiztossal, sőt, még

csak nem is papíron kívánja kitölteni
a kérdőívet, annak október 16-ig lesz
nyitva az az internetes kapu, amin keresztül – a belépési kódot kulcsként
használva – eljuthat a kérdőívekhez.
A kérdések helyes megválaszolását a
programba beépített magyarázatok
segítik.
A kérdőívek megválaszolása háztartásonként átlagosan 25-30 percet
vesz igénybe. Fontos tudnivaló, hogy
a kérdőíveket háztartásonként mindenki azonos módszerrel: interneten
vagy papíron önállóan kitöltve, avagy
interjú keretében töltheti ki. (Vagyis
nem lehetséges az a megoldás, hogy a
családon belüli fiatalabbak internetes
kitöltést, míg az idősebbek interjút
választanak.)
Az adatok titkosak!
Az adatvédelmi követelmények a
népszámlálás minden területén érvényesülnek. A kérdőíveken nem szerepelhet a válaszadó neve, a válaszolás
teljes anonimitás mellett történik.
A népszámlálásról szóló törvény biztosítja azt is, hogy a felvett adatok a
későbbiekben ne legyenek összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. A népszámlálásban résztvevőket
szigorú titoktartás köti. A kitöltött
kérdőívek összegyűjtése, feldolgozása szabályozott rendben történik. A
népszámlálás célja ugyanis nem az,
hogy az egyes személyekről gyűjtsön
adatokat, hanem hogy a lakások és
a népesség összetételéről, legfontosabb jellemzőiről adjon információt.
Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egyedi azonosítók és belépő kódok segítségével teljesíthetik,
amely garantálja, hogy illetéktelen
személyek ne férhessenek az adatokhoz. A papír alapú kérdőívek a megyei
népszámlálási irodákból – a biztonságos szállítási követelményeknek megfelelően – közvetlenül az adatfeldolgozás helyszínére kerülnek. A címek
és a kérdőíveken szereplő adatok
feldolgozása egymástól függetlenül,
elkülönítetten történik. A feldolgozást
követően a címeket és a népszámlálási adatállományt a KSH egymástól
elkülönítetten tárolja. Az adatbevitelt
követően a papír kérdőíveket megsemmisítik, a keletkezett papírhulladékot újrahasznosítják. A felhaszná-

lók számára történő adatkiadások, a
kiadványok, tájékoztatási célt szolgáló
adatbázisok előállítása a legszigorúbb
adatvédelmi szabályoknak megfelelően zajlik. Az adatközlés statisztikai
összesítések formájában történik.
A bűnmegelőzés érdekében
Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 5
millió címet, 4,4 millió lakást keres fel
a népszámlálás lebonyolítása érdekében. A számlálóbiztosok sorszámmal
ellátott, kártya-formátumú okmánynyal kötelesek igazolni, hogy megbízatásuk e munkára szól. Az igazolvány a garancia arra, hogy az illető a
lakásba kizárólag a népszámlálás miatt
szándékozik bejutni. A közelgő népszámlálás alkalmából együttműködési megállapodást kötött a Központi
Statisztikai Hivatal és az Országos
Rendőr-főkapitányság A megállapodás célja a lakosság előzetes és közérthető tájékoztatása, a népszámláláshoz bármilyen módon kapcsolható
bűncselekmények, szabálysértések
megelőzése.
A kérdőív kitöltésére a könyvtárban is
lehetőség van. Aki ezzel az internetes
kitöltési lehetőséggel kíván élni október 15-ig nyitvatartási időben keddszerda-csütörtök 15 órától pénteken
reggel nyolc órától keresse fel – családtagjaival együtt – a könyvtárunkat. (Polgármesteri hivatal tetőterében) Célszerű előzetesen egyeztetni
Dániel Istvánnal a 06 70 596 9250-es
telefonszámon.

F E L H Í VÁ S !
Kedves sakkozást szerető barátaink!
Új kezdeményezést szeretnénk
kihirdetni: A sakkélet fellendítése
érdekében hat hónapig tartó versenysorozatot rendezünk a könyvtárban. A versenyek gyermek és
felnőtt kategóriában külön lesznek
megrendezve. Az első forduló
2011 október 12.-én 15 órakór kezdődik a gyerekek részére, a felnőtt
indulókat 17 órára várjuk. Minden
fordulóban nevezés a helyszínen
történik. A fordulók eredményét
külön is kihirdetjük, de az összesített végeredmények helyezettjei
értékes jutalomban részesülnek.
A további fordulók időpontját a
helyi újságban kihírdetjük.
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Még sosem éreztem magam ennyire otthon itthon...
(folytatás a címlapról)

Milyen lesz a Szent Iván napi vidámság?
Szombat délben Balázs nagyfiam Tatára készül. Az előbb említett cirkusz,
kenyér, és főként a baráti társaság
miatt. A bátyja később megy utána,
előbb segít kiöltöztetni a legkisebbet,
a népi táncost. A kis táncos kiglancolva, ragyogó arccal fellépésre kész.
Nekiindulunk.
Már kora délután tele a park. Ismerősök és ismeretlenek mindenhol.
Barátok és vásározók. Szomszédok
és egy olasz rendszámú kisbuszból
kiözönlő hangos, mosolygós társaság. Óvónénik és egy sosem látott,
apró asszonyság sokszoknyás népviseletben. A szervezők rátermettségét
és kitűnő kapcsolatait bizonyítja az
időjárás. Erre a napra lett kitalálva,
s pontos időzítéssel leszállítva: gyors
zápor fél órával a kezdés előtt, hogy
a port elverje, s onnantól verőfény,
hűsítő-vidító szél és a végén gyönyörű
napnyugta.
Alig emlékszem, hogyan is indult a
délutáni program. Az egyik pillanatban még bámulom, ahogy az esővizet
söprik a színpadról, a következőben
már elvarázsol a családi muzsikálás.
Sírunk-nevetünk az ovisok néptáncán,
a Forró Capuccino zenekar Jézusról
énekel, a gyöp megtelik táncolókkal.
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Kecskét simogatunk, tekézünk „Karcsinál”, célba dobunk a csúf török bábukra. A gyerekek nyilazásban, biciklizésben és hasonló lovagi virtusokban
mérettetnek meg. Minden nyüzsög,
él, zeng és mégis családias, otthonos.
Mennyire más itt a vásár! István méri
a vattacukrot, ismerős kondérban
rotyog a pörkölt. A hagyatékból származó merőkanál mellé egy történetet is mesél az eladó a „bolhapiacon”.
A csipkebogyólekvárt saját festésű
címkével díszítve árulja az etyeki menyecske. Bence büszkén botorkál elő
egy óriási mézeskaláccsal a mancsában, amit jutalmul kapott, mert ügyesen kardozott.
A pici asszonyságról – akkora, hogy
a padon üldögélve nem éri a lába a
földet – kiderül, hogy erős hangon és
nagyon tisztán énekel. Táncházzá alakul a színpad és környéke. A zenekar
előadóból közönséggé vedlik, ropják
a moldvait a hűvösödő parkban. A
szél sem bírja tovább, bekapcsolódik a műsorba: lerángatja terítőstől
a tánchoz kikészített borosüvegeket
az asztalról. Gyönyörű mazsorettek,
kapucinus barátok, őrült bicajosok
és spicces lovagi tornászok. Mindenki
nevet és a szél kifújja belőlünk a mindennapokat. Ünnep van.

Elröpül a délután. A Nap lemenőben,
fáradtan hazaballagunk. De nem bírunk otthon maradni. Meleg ruhát
húzunk, és csak egy kicsit még! felkiáltással a sötétben visszasétálunk.
És az Ünnep folytatódik. A parkban
ég a tűz, körülötte minden asztalon
gyertya világít befőttesüvegekben, s
minden asztalon citera. Az aprócska
Rozika néni huncut dalokat énekel, a
két zenekar citerázik. Mézeskalácsos
tálat kínálnak körbe kedves, mesebeli
tündérek. Valahonnan, egy messzi világból előbukkan Barnabás fiam. Őt is
magával ragadja a hangulat. Felkapja a
kisöccsét, és együtt ugrálják át a Szent
Iván éji tűzet a többi fiatallal. Az Idő
bukfencet vet. A sötétből előlépnek a
száz és ezer évvel ezelőtti tűzugrók,
és azt suttogják Rozi néni dalain át,
hogy a szerelem örök, a nyár csodája
most kezdődik, és az életünk mindig
tartogat valami örömteli meglepetést, amíg tudunk játszani, ünnepelni,
együtt lenni, és hinni.
Mi az, hogy Szent Iván napi vidámság?
Bence azóta is elő-előveszi tovább díszíteni a fakanál-varázslóját, amit ott,
a fűzfa alatti kézműves asztalnál kezdett el. Én pedig még sosem éreztem
magam ennyire otthon itthon...
Köszönöm.
Ferenczy Zsuzsanna
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Volt Egyszer egy Szentiván!
Nem az én tisztem, hogy méltassam
a Szentiváni Vigasságot, hiszen szervezője voltam, és nem résztvevője.
Csak annyit mondhatok: én jól éreztem magam, amikor láttam az együtt
játszó, táncoló, beszélgető sokaságot.
Mi, szervezők, mindannyian attól féltünk, hogy kevesen leszünk, de hála
Istennek nem így történt – pedig
esővel is fenyegetett a meteorológia. A rendezvényen készült fotókon
jókedvű gyerekek, fiatalok, szülők,
nagyszülők láthatók – ez sokmindent
elárul.
Köszönet Mindenkinek, aki segített,
hogy ez az ünnepség megvalósuljon!
Először is köszönjük az anyagi támogatást: Dániel Istvánnak – aki
képviselői tiszteletdíját ajánlotta föl
az Önkormányzatnak a rendezvény
támogatására; ezen kívül Mónos Veronikának, Vasas Istvánnak, Németh
Istvánnak, Szűcs Mihálynénak és volt
egy névtelen támogatónk is. A fatelepről faanyagot kaptunk a lépegető
fajátékok elkészítéséhez és a máglyarakáshoz. A Benyó húsboltnak köszönjük, hogy felajánlott tíz kiló marhahúst a gulyáshoz, amelyhez Pékné
Nagy Mónikától kedvezményes áron
vásároltuk a friss zöldséget. A gulyást
Káfony Zoli főzte, Kórodi Karcsi hozta a gázzsámolyt; és ő állította fel a
lengőtekét, a diótörőt és a ping-pong
asztalokat. Grósz Robi jutányos áron
készített szép plaketteket, amelyekkel a fellépőket ajándékoztuk meg.
Kalocsai Ági a kamaszlányokkal táskákat festett, ezeknek eladásából
növelve rendezvényünk bevételét.

Mézeskalácsokat is sütöttek Molnár
Évával együtt, ezekkel jutalmaztuk a
versenyek győzteseit.
Köszönjük a támogatást az Önkormányzatnak, és Mezei Ferenc Polgármester úrnak, hogy segítettek a
szervezésben, az anyagbeszerzésben,
hogy rendelkezésünkre bocsátották a
sörpadokat, hogy ingyen biztosítottak szállást Rozika néninek. A Hivatal
dolgozóinak a sátrak felállításáért jár
köszönet. Köszönjük Puskás Erikának és édesanyjának a kitartó büfés
szolgálatot, Dániel Istvánnak, hogy
órákon keresztül forgatta a vattacukros pálcikákat. Molnár Öcsinek,
feleségének, Gabinak, Pályka Tibinek
és a Falukör Egyesületnek a bicikliverseny, az aszfaltrajz és a favágóverseny
szervezését és lebonyolítását. Enyediné Kerekes Tündének és édesanyjának Bettinek, Nagyné Andreának,
Hervainé Orcsik Juditnak és Molnár
Évának köszönjük a szendvicseket,
a pogácsát, a játszóházat. A Luterán
családnak, hogy elhozták a kecskegidákat és a nyulakat a kisgyermekek
nagy örömére. Molnár Csengének és
barátainak, hogy vezették az íjászatot, Szűcs Mihálynak, hogy szállította hozzá a szalmabálákat. Köszönet
a gyerekeknek, Dániel Istvánnak,
Pályka Tibinek és Tímár Leventének,
hogy kirakták a plakátokat, kihordták
a szórólapokat. Köszönjük az erősítést: Czinder Istvánnak, hogy használhattuk a felszerelését, Jónás Zsoltnak,
hogy kiszolgálta az előadókat.
A fellépők között voltak, akik ingyen,
legfeljebb útiköltség és uzsonna, vagy

vacsora fejében vállalták az előadást.
Így a szárligeti óvodások Werle Mariann vezetésével (aki pogácsát is hozott), a Pillangó Mazsorett Csoport
Szentner Anita vezetésével, Kovács
Norbi Jazzbalett csoportja, a Forró
Capuccino Együttes, a Hencida Táncegyüttes és Zenekar, a Barantások,
az Iglice és a Napraforgó Citerazenekarok és Rozika néni. (A Hencida és
a Napraforgó Zenekaroknak sajnos
nem jutott gulyás, pedig megígértem
nekik. Ezúton még egyszer elnézést
kérek Tőlük!) És ne feledkezzünk meg
a nyitóelőadásról, Geiszelhardt Zsófia
tanárnő, Hervai Katalin és Róza előadásában; valamint Dániel István szép
szavalatáról.
Fizettünk ugyan a pónilovaglásért,
Tóth Tihamérnak a történelmi játszóházért, a DöBiTlisz együttesnek
és Kelemen Árpinak is. Ám nekik is
jár köszönet, miként az árusoknak is,
hiszen produkciójukkal, termékeikkel
szebbé tették az ünnepet.
Biztos kifelejtettem valakit – Neki is
mindent köszönök!
Amikor az egészet kitaláltuk, azt reméltük, hogy a bevételéből a LigeTánc
egyesület újabb táncházakat szervezhet majd. Ám a sok támogatás ellenére sem lett a rendezvényünk nyereséges. De ez nem keserít el – úgy
tűnik, egy ilyen programnak nem is ez
a célja.
Szeretném, ha jövőre is megszervezhetnénk ezt az ünnepet. Talán nem
vagyok egyedül.
Hervai János
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Tisztelt lakosság! (folytatás a címlapról)
Ugyancsak döntött a testület a nemrégiben elkészült és így már bérbeadható
önkormányzati vendégszobák bérleti
díjáról. Ezzel végre sikerült egy régóta fennálló jogos igényt kielégíteni: a
turisták, a környéken szállást keresők,
a vadászok kulturált, és jól felszerelt
szálláshelyhez juthatnak, amely nem
mellékesen némi bevételt is jelent az
önkormányzati költségvetésnek.
Elvi döntést hozott a képviselő-testület
a falu Tufelén található utcák rendezési
tervben szereplő 12 méteres szabályozási szélességének csökkentéséről.
Jogos igény a lakosok részéről az ut-

cák szélesítésével kapcsolatos kifogás,
amely mind a földrajzi adottságok,
mind a kialakult közlekedési rend, mind
az önkormányzat anyagi teherbíró képessége miatt nem lesz megvalósítható. Sajnálatos módon a rendelkezés
országos érvényű jogszabályi előírásból
adódik, így megváltoztatása nehéz lesz.
A szabályozást rögzítő településrendezési terv módosítására árajánlatok beszerzéséről döntöttünk, melyek beérkezését követően kerülhet sor a munka
megrendelésére, és a korlátozó előírás
lehetőség szerinti törlésére.
A Hosszú-hegyi, a község belterüle-

tével közvetlenül határos erdőrészletek vágási tervével kapcsolatosan az
önkormányzat határozott álláspontot
fogalmazott meg, és a tarvágást, valamint a megújító vágást a területen
semmilyen formában nem fogja engedélyezni. Az illetékes erdőfelügyelővel, valamint a területgazda erdészeti
igazgatóval megegyezéssel kívántuk a
helyzet rendezését elérni. A tárgyalások folyamatoson zajlanak, és reméljük sikerül megakadályozni az állami
tulajdonú, környező erdők gazdasági
célú kitermelését.
Mezei Ferenc, polgármester

A nagy házátalakítás
A 2011. év nyara sem telt el munkálatok nélkül az általános iskolában. A
július gépek zaját hozta a környékre,
dolgos kezeket az épületbe.
Az óvoda bővítésével együtt új tantermek kialakítására volt szükség. Az
iskola adottságaiból következően csak
a meglévő helyiségekkel lehetett gazdálkodni. Bontás és építés együtt volt
jelen. Milyen átalakítások történtek?
Nézzük sorjában!
– 3 új tanterem kiépítése
– tanári szoba kialakítása
– könyvtár új elhelyezése
– fejlesztő szoba elhelyezése az
osztályok mellé
– gazdasági iroda áthelyezése
– ablak- és radiátorcsere
A termek és folyosók használhatóságát
növelte a járólapokkal történő burko-

lás, a közel 10 éve lakott nem látott
parketta felújítása.
A leszakadni készülő mennyezetek
kiváltására gipszkartonos megoldást
választottunk, s ha már a plafonhoz
hozzá nyúltunk, egyúttal a világítást is
korszerűsítettük.
A télen leégett vezetékrendszer cseréjével egyetemben 2 osztály kivételével
mindenhová eljuttattuk az internetet is.
Ezáltal a korszerű oktatóprogramok a tanulók 90%-a számára elérhetővé lettek.
Már csak a tornaterem átépítése szükséges ahhoz, hogy egy korszerű, otthonos iskolája legyen Szárligetnek.
Köszönettel tartozunk mindazoknak,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy egy
megszépült iskolában kezdhessük az
új tanévet.
Mezei Ferenc polgármester, Gulyás
József alpolgármester, Németh Ist-

ván képviselő, Vasas István képviselő,
Lieblein Zsolt (Füst), Csányi Attila, ifj.
Mezei Ferenc, Kis István (Müszi), Dani
Csaba (Csoda), Ordasi István (Dasi),
Brunner Zoltán, Nádasdi Zsolt, Horváth Sándor, Koródi Károly és felesége, Nagy László, Martin Sándor, Géczi
Ferenc, Kriszt József, Baráth Richárd,
Tóth Gábor, Goldschmid József, Balogh János, Pataki Gábor, Nagy Andrea (Szőke), Simon Réka és barátnője,
Pálfi István, Ágoston József, Pogány
János, Bódi Miklós, Sörösné Láng Izabella, Kovács Bernadett, Hortiné Csáki Dóra, Szűcs Mihályné (Móni), Mészáros Rozália, Tulkán Karolina, Tulkán
Edina, Enyediné Kerekes Tünde, Márkus Anikó és fiai, Martonné Tóth Ilona,
Daruné Vajó Szilvia, tantestület tagjai.
Pethes Zoltán
igazgató

Cicából bengáli tigris
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Merjünk nagyot álmodni!
Az óvoda és az önkormányzat dolgozói komolyan vették ezt az instrukciót,
sőt tovább mentek, meg is valósították
az álmukat.
Mint tudjuk, nem csak a háborúhoz kell 3
dolog, pénz, pénz és pénz, hanem szinte
minden máshoz is, jelen esetben az óvoda átépítéséhez, megnagyobbításához
is. Persze azért – szerencsére – a pénz
nem minden, kellett még jó sok erős kéz,
szorgalom, kitartás és egy nagy halom pozitív hozzáállás, főleg polgármesterünk,
Mezei Ferenc részéről, hogy jóváhagyta
a kiadásokat. Mindezen hozzávalókból
épülhetett újjá az iskolától az ovihoz csatolt teremből a Cica csoport új helysége,

amiért pedig Pethes Zoltán iskolaigazgató
úrnak mondunk köszönetet.
Ha összeraknánk az aprócska tátott
szájakat, amit a csodálkozástól hagytak nyitva az ovisok, tényleg egy tigris
hatalmas állkapcsához hasonlítana. Az
új terem tágas, világos és van hely kis
kuckók kialakításához is, a beceneve találóan: a Hangár... A mosdó is szép és új,
vidáman pancsolhat a gyereksereg.
Azért volt szükség az új teremre, mert
az óvoda létszáma 65 főről 86 főre növekedett.
Módosítjuk a „sok jó ember kis helyen is elfér” mondást „sok jó gyerek
nagy helyen sokkal jobban el fog férni”
mondásra.

Köszönet jár még a következő segítő
kezeknek – a teljesség igénye nélkül:
Németh István Pityke, Csányi Attila,
Lieblen Zsolt Füsti, Dani Csaba, Pataki
Gábor, Nagy Andrea, a Bódi Család,
Kozma Katalin, Szabó Helga
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Tanévzáró 2010/2011
A Tima Endre Általános Iskola (ezen
nevén első évét) 2011. június 18-án
zárta le.
Mi is történt ebben a tanévben? Mire
lehetünk büszkék?
Immár 2 éve az alsótagozaton iskolaotthonos formában oktatjuk az új
iskolásokat. A munka meghozta gyümölcsét, hiszen az elsőseink az országos átlag felett teljesítették a követelményeket értő olvasásból. A második
évfolyamosok a tavalyi színvonalat
emelve zárhatják a tanulmányaikat. A
3. és 4. osztályok a változásokat túlélve szintén sikeresek voltak.
Sikereink:
Ganyecz Dávid, Mező Petra, Nagy Roland és Plank Panna környezetvédelmi
vetélkedőn Tatabányán különdíjat hoztak el.
Szabó Dorina és Vas Denisz Bolyai
matematika versenyen vettek részt,
127 főből a 14. és 17 helyen végeztek.
Ganyecz Dávid 14. Mező Petra 17. lett
a 97 versenyzőből.
Csata Georgina, Szűcs Vivien, Vas Kevin, Vas Vivien ezen a versenyen emléklap elismerésben részesültek.
A Kölcsey iskola magyar nyelvi versenyén Nagy Ágnes első helyezést ért el.
Teleki Blanka a Váci M. iskola mesemondó versenyén különdíjas lett.
A Sárberki iskola által szervezett megyei angol nyelvi versenyen Csata
Georgina 22 versenyzőből az 5. lett,
Nagy Szilvia korosztályában a 15. helyen végzett, Umführer Szilveszter

21 versenyzőből a 7. helyre került. A
8. évfolyamon 20 induló volt. Borbás
Norbert 1 ponttal csúszott le az első
helyről, Nagy Ágnes 6. lett
A sportban sem kell szégyenkeznünk.
A tatabányai városi teremlabdarúgó
olimpián a II. korcsoport V. helyezést,
az I. korcsoport IV. helyezést, a III. korcsoport játékosai II. helyezést értek el.
Ezeken kívül sikeresnek tekinthető a
hulladékgyűjtés is, hiszen tavasszal 20
kg híján 6 tonna papírt szedhettünk
össze. Köszönet a község azon lakóinak, akik ezzel támogatták iskolánk
megmaradását.
Idén csak kicsit mosta el az eső az iskola napot. Akik kilátogattak, érdekes
programokban vehettek részt.
Itt szeretnék köszönetet mondani
azoknak a szülőknek akik a szülői közösség feloszlása ellenére sem távolodtak el, s kéréseink meghallgatásra
találtak. Így is bebizonyosodott, hogy
akinek fontos a szárligeti iskola, megtalálja a módját annak, hogy gyermeke
ne szenvedjen hiányt semmiben.
Voltak ellendrukkerek is. Elhangzott,
hogy ebben az iskolában kevesebb
tudásra lehet szert tenni, mint a megyeszékhelyi iskolákban. Azt hiszem az
eredmények jelzik, hogy nem vagyunk
kevesebbek, mint a tatabányai iskolák.
A kompetencia méréssel kapcsolatos
eredmények is minket igazolnak.
S még hosszan lehetne sorolni az év
eredményeit, eseményeit. Gondolok
itt a hagyományos ünnepségeinkre,

rendezvényeinkre, Csodák palotája
bemutatóra, a kirándulásokra, egyéb
iskolai rendezvényekre, katasztrófa
bemutatóra, Márton napra.
Akikre nagyon büszkék lehetünk, akár
tanítványként, akár szülőként, akár
szárligetiként:
A Pedagógus Nap alkalmából Réthelyi
Miklós miniszter úr Aranykatedra Emlékplakett kitüntetésben részesítette
Novák Jánosnét.
Jutalmazott tanulóink:
Képviselő-testületi Dicséret: Borbás
Norbert 8. o.
Polgármesteri díj: Szabó Fanni Loretta
8. o. Farkas Zoltán 7. o.
Tantestület dicséret: Nagy Szilvia 6. o.
Igazgatói dicséret: Nagy Ágnes 8.o,
Farkas Bence 7.o., Szabó Márk 7.o.,
Király Péter 6.o. Csata Georgina 5.o.,
Hervai Klára 5.o. Ganyecz Dávid 4. o.,
Mező Petra 4.o. Drabon Barnabás 2.o.
és Szigethy Máté György 2.o.
Elismerésben részesültek:
Benis Melissza, Varga Vince, Kerekes
Máté, Czegka Áron, Pintér Zoltán, Fekete Zsófia, Haag Laura, Hartenstein
Dániel, Kálló Bence, Lábodi Sarolta,
Luterán Gergő, Szabó Dorina, Kiss
Vince Gergely, Rorbacher Lili, Pályka
Csenge, Futó Tibor, Németh Norbert,
Vas Denisz, Daru Alex, Arany Levente,
Barkóczi Bence, György Kíra, Kecskés
Mónika, Somogyi Ildikó, Hervai Borbála, Farkas Klaudia, Teleki Blanka,
Kovács Bea, Vas Vivien, Pánczél Laura,
Pánczél Daniella.

szülők, hozzátartozók
sorfala közt
az ünnepség
helyszínére
mentek.
Az ünnepi
műsor után
Farkas Zoltán 7. osztályos tanuló
fogalmazta
meg búcsúgondolatait.
A végzősök nevében Szabó Fanni elevenítette fel a 8 év eseményeit, kedves, időnként szomorú pillanatait.
Pethes Zoltán igazgató úr Ady Endre

szavaival bocsátotta útra a végzősöket.
Az ünnepség zárasaként a ballagók
szép szimbólumként az addig őrzött
lufikat útjukra engedték.

Ballagás 2011
Szép nyári napra virradtunk 2011. június 11-én. Szép volt, mert ragyogó
napsütés várt minden szárligeti diákot,
s szép volt 22 nyolcadik osztályos tanulónak is, hiszen lezárult az életükben
egy korszak.
Kora délután benépesedett az iskola,
mindenki csokrokkal, fenyőágakkal
megrakodva járkált, s próbálta osztályát kidíszíteni a végzősök tiszteletére.
Különösen nagy volt a sürgés-forgás a
8. osztályban. Pillanatról pillanatra lett
szebb a terem, a padokon mindenkit
várt a tarisznya, a virág, s néhány kedves gondolat.
Az utolsó osztályfőnöki órát követően a végzősök utoljára még minden
termet végigjártak, majd a diákok és
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Szárligeti Sport Egyesület
Véget ért a nyár, bár az időjárás abban
a hitben ringat minket, hogy még mindig az év legszebb évszakát éljük.
A sportegyesület életében a nyári időszak nagyon mozgalmas volt.
A labdarúgó szakosztályra a szezon befejezése után rövid pihenő várt. Amíg a
fiúk jól megérdemelt szabadságukat töltötték addig a szakosztály vezetése már
a következő szezonra készült.
Az edzők júliustól edzőmérkőzéseket
szerveztek a környező település csapataival, pl. Szár és Kömlőd együtteseivel. Igyekeztek mindent megtenni
azért, hogy a fiúk felkészülten induljanak neki a következő évadnak.
A sportegyesület vezetése aktívan
részt vett a július 23-24. hétvégére
tervezett Falunap előkészítésében.
Sajnos a rossz időjárás megviccelt
minket, s ezt a rendezvényt el kellett
halasztani. Viszont a vasárnapra tervezett Kocs elleni edzőmérkőzésünk
már fix volt, ezért e köré szerveztünk
egy sport délutánt. Aki lejött és megvásárolta a belépőjegyet, az részesült
egy adag gulyásban illetve kisorsoltunk
a jegyek között egy értékes ajándék
kosarat is. A szünetben 11-es rúgó
versenyt rendeztünk. Az időjárás is
kegyes volt, vasárnap délutánra még a
nap is kisütött. Reméljük, aki jelen volt
jól érezte magát.
A Falunap végül is augusztus 5-6. hétvégén került megrendezésre. Megszervezése és lebonyolítása nem volt
kis feladat. Az Önkormányzat, a Polgármester Úr és a Képviselő Testület összefogva a Sportegyesület, az
óvoda, és az iskola vezetőségével egy
olyan rendezvényt szeretett volna létre hozni, ami a falu apraja – nagyját
megmozgatja. Sokféle, színes programon jól szórakozott mindenki, aki jelen volt. Ember feletti volt a két nap
háttér munkája. Én ezen a fórumon
szeretném megköszönni a segítséget
vezetőségünk tagjainak, támogatóinknak: Horvát Sándornak, Dániel Istvánnak, Kóródi Károlynak, Németh Andreának, ifj. Mezei Ferencnek, Nádasdi
Zsoltnak, Talabira Jánosnénak.
Ez a hétvége különösen fontos volta az
egyesületnek, mert vasárnap délután
megrendezésre kerülő kupamérkőzéssel elindult 2011/2012-es labdarúgó szezon, aminek beindítása komoly
fejtörést okozott vezetőségünknek.
A 2011/2012-es szezon nevezési ha-
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tárideje július elején volt. A szövetség
nem túl sok gondolkodási időt hagyott
az egyesületeknek, hogy hosszan elmélkedjünk a jövőn.
Az évad felé tapasztalható pozitív jelek
illetve a tartalék csapat nagyszerű szereplése miatt nem is gondoltunk arra, hogy
nem nevezünk a következő szezonra.
Összeült az egyesület vezetősége és átbeszéltük lehetőségeinket, főleg anyagi
vonatkozásban, majd zöld utat adtunk
a labdarúgó szakosztálynak. Tettük azt
azzal az ígérettel a hátunk mögött, hogy
a Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó Szövetség részéről több fórumon
elhangzott, hogy az új támogatási rendszerből, (amelynek alapja a Kormány
döntése, miszerint a cégek társasági
adóját pályázatok útján szétosztja az 5
kiemelt látványsportág képviselőinek),
komoly összegekkel támogatja a megyei
csapatokat. Így mertük vállalni az új versenykiírást, mely jóval magasabb fizetési
kötelezettségeket tartalmazott, mint az
előző évad.
Most elmondható, hogy az ígéretekből
egyenlőre semmi nincs forintosítva. A
pályázat október közepe táján kerül
kihirdetésre. Köztudott, hogy a kb. 10
milliárdos összegre országos szinten 80
milliárdos pályázati igény érkezett. Azt
gondolom, nem állítok valótlant, mikor
arra számítok, hogy a kevesebb pénzből
nyílván nem egy MTK vagy a különböző
Akadémiák járnak majd rosszabbul.
Így most csapdában kerültünk. Szűk költségvetése a labdarúgó szakosztálynak kimerülőben van. Nehezen tudjuk vállalni,
hogy a tavalyi évhez viszonyított bírói
költségek az idén a duplájára emelkedett.
Persze mondhatjuk kis pénz, kis foci.
De a vezetőség, az edzők és a játékosok nem így érzik. Örömet és dicsőséget szeretnénk szerezni a falu lakosságának, s persze önmagunknak is.
Az a pár ember, aki saját szabadidejét áldozza ellenszolgáltatás nélkül
a szakosztálynak minden elismerést
megérdemel.
Az Elnökség kezdeti bizalma a csapatok felé nem volt hiába való. Felnőtt
csapatunk már 3 győzelmet tudhat
magáénak, így jelenleg 9 ponttal az 5.
helyen áll. Tartalék csapatunk veretlenül 12 ponttal áll az élen. Mind a két
csapatra büszkék vagyunk. Ezúton
szeretném kérni a szárligetiekket,
hogy minél nagyobb számban jöjjenek
és buzdítsák a csapatokat itthon és

idegenben. Nem bánnák meg, izgalmas jó mérkőzések várnak még ránk
az idényben.
Hastáncos szakosztályunk töretlenül működik, folyamatosan bővülő létszámmal,
komoly eredményekkel. Avesta Orientális Tánccsoport stabil fellépő létszáma
12 fő, de az órákon mindig többen vesznek részt. Az utóbbi időszakban több
fellépésük is volt, ezek közül számukra
az egyik legfontosabb az augusztus 6-án
megrendezett Falunapon bemutatott
műsoruk, mely a közönség visszajelzései alapján nagy tetszést aratott. Illetve a
másik fontos fellépésük augusztus 27-én
a tatabányai Vértes Expon volt, ahol meghívást kaptak további rendezvényekre is.
Jelenleg az október 8-án megrendezésre
kerülő Alba Orient 2011 elnevezésű országos hastánc versenyre és gálára készülnek, ami igen komoly megmérettetés
lesz csoport számára.
Asztalitenisz szakosztály egész nyáron
tartotta edzéseit. Falunapon a Közösségi ház termében szombat és vasárnap is várta a sportolni és versenyezni vágyókat. Kóródi Karcsiék tervei
között szerepel, hogy egy környező
település asztalitenisz szakosztályát
meglátogatva kis házi versenyt szerveznek. Ennek folytatása lehet, hogy
ez a bizonyos csapat ellátogat hozzánk
is egy visszajátszás keretén belül.
Az edzések minden pénteken 18:00
órától a Közösségi házban vannak, amire
mindenkit várnak sok szeretettel.
Sakk szakosztály egész nyáron várta
az érdeklődőket. A Falunapon házi
versenyt rendeztek, amire szép számmal voltak jelentkezők a gyermek és
felnőtt kategóriában is. Működésük
töretlen. Dániel István a könyvtárban
nyújt lehetőséget azoknak, akik régóta
szerelmesei a sportnak de az újak elöl,
sem zárkóznak el.
Talabéra Andrea SZSE Elnök
A Falunapi sakkvetélkedő
eredményei:
Felnőtt
1. Kovács András, 2. Lövész József,
3. Drucskó Illés, 4. Jenei István, 5.
Pápai István, 6. Goldschmidt József
Gyerek
1. Hoffmann Pál, 2. Farkas Zoltán,
3. Luterán Gergő, 4. Gordos Noémi, 5. ifj. Goldschmidt József, 6.
Goldschmidt Gergő
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Borok és gasztronómia
„A szőlő halála csak átváltozás…
A szőlőből must lesz, a mustból bor.
A szőlő ereje velünk marad,
Halálával kellett levennie
az időtlenséget.
Ha körülnézel a pincében,
vajon gondolsz arra,
Hogy isteneket őrzöl
hordóidba zárva?”
(Pilinszki János: Ócsai csendélet)
Ilyenkor, szüret idején, minden a szőlő és a bor körül forog. Írásommal
nem célom a szőlőtermesztés, illetve
borkészítés csínját-bínját bemutatni,
hiszen azt minden gazda jól tudja, aki
borkészítéssel foglalkozik. De bármilyen jó bort készít is, azt vajon tudja-e,
hogy melyik bort milyen hőmérsékletre hűtve, milyen pohárból, milyen ételek mellé és hogyan fogyasztják?
A bor élő anyag, ami megszületik,
majd állandóan változik. Egy ideig fejlődik, s a csúcsra kerülve legjobb tulajdonságait csillantja fel, azután elkezd
hanyatlani, egyre veszít szépségéből,
értékeiből, végül megfárad, megöregszik és megszűnik bornak lenni. A
fejlődésben a bor kiteljesedik, finomodik, savai legömbölyödnek, aromái
kifejlődnek, teljessé válnak, elérik legtökéletesebb voltukat, majd hanyatlani
kezdenek, szétesnek, élvezeti értékük
egyre jobban csökken.
Jó borokkal „randevúzni” csak felkészülve, szép helyen lehet. Megfelelő
terítő, pohár, hűtés nélkül egyetlen
bor szépsége sem bontakozhat ki. A
pohár nem csupán egy kisebb és ez
által könnyebben kezelhető, folyadék
tárolására használható edény, hanem a
bor és az ember közötti érzéki, szellemi kapcsolat megteremtője. Míg a
megfelelően választott pohár az adott
borból a legtöbbet hozhatja ki, addig
a rosszul megválasztott a legkiválóbb
bort is lapos, unalmas itallá teheti. A
kezdő borivók számára háromféle pohár elegendő. A kóstoló pohár a kóstoltatás legjobb eszköze, de ideális a
tokaji aszúk fogyasztásához is. A pohár
kelyhének görbülete már kis bormenynyiség esetén is úgy viselkedik, mint
egy nagyító. A kéményszerűen szűkülő
száj pedig az orrhoz vezeti az illatokat.
A fehérboros pohár szára hosszabb,
kelyhe nagyobb az előbbinél. Szája kifelé bővül. Űrtartalma maximum 200250 ml, így a bor kevésbé melegszik fel

benne. A vörösboros pohár szára még
hosszabb, kelyhe még nagyobb. Szája
befelé szűkülő. Térfogata 250-300 ml.
Ebben a pohárban a bort körbeforgatva az még nagyobb felületen érintkezik
a levegővel, illat-, íz- és aromaanyagai
még jobban érvényesülnek.
Minden bor számára létezik ideális
fogyasztási hőmérséklet, amelyen az
ital a legtöbbet tudja nyújtani. A bor
értékei maradéktalanul csak megfelelő
hőmérsékleten érvényesülnek:
• a pezsgőt 6-8 ºC-on,
• a fehér és roséborokat 8-12 ºC-on,
• az édes, különleges csemegeborokat, aszúkat 10-14 ºC-on,
• a friss, könnyű, új vörösborokat
12-16 ºC-on,
• a testes, érlelt vörösborokat
16-20 ºC-on,
• a jó borpárlatokat, konyakokat
„kézmelegen” szolgáljuk fel.
A borfogyasztás talán legfontosabb területe a borválasztás, figyelembe véve a
borok és ételek harmóniájának megteremtését. Az étel-bor harmónia megteremtése a tudatos borválasztáson alapul,
melyhez borismeret, jó ízlés és tapasztalat szükséges. Álljon itt egy rövid összefoglalás az ételekhez ajánlható borokról:
• Előételekhez: könnyű, alacsony alkoholtartalmú, élénk savú, száraz,
nem túl jellegzetes fehérborok harmonizálnak.
• Levesekhez: könnyű, kis alkoholtartalmú, lágy, zamatos, fajtajelleges fehérborok illenek. A magyar leves evő
nép, így nagyon sok fajta levest készít a
magyar konyha és mindegyik más-más
fajta bort kíván. Míg pl. krémlevesekhez
száraz szamorodnit kínálhatunk, addig
bableveshez fűszeres vörösbor való.
• Tésztákhoz: annak édességétől függően kell kiválasztani a bort. Sós tésztákhoz
száraz, esetleg félszáraz, üde asztali fehér
vagy siller bort, édes tésztákhoz félédes,
édes, gömbölyű, testes, tüzes fehérborokat, édes pezsgőt fogyaszthatunk. Köretként használt tészták esetén a feltét
határozza meg a kiválasztandó bort.
• Sertés húsokhoz: jellegzetes, élénkebb savú fehérborok (pl. Ezerjó, Juhfark, Chardonnay), illetve könnyű vörös- vagy rozéborok (pl. Kékfrankos,
Kéknyelű) szolgálhatók fel.
• Marha- és bárányhúsok: általában
bársonyos, zamatos, nemes vörösborokat kívánnak (pl. Pinot noir, Merlot,
Cabernet).

• Szárnyashúsok: az étel elkészítési módja határozza meg a kínálandó
borfajtát. Sült csirkéhez vagy kacsához
könnyű, üde jellegű, finom illatú fehérbor vagy könnyű vörösbor (pl. Oportó,
Kadarka). Libához keményebb, de fűszeres zamatú száraz fehérbor (pl. Rajnai rizling, Hárslevelű, Chardonnay).
Gazdag mártással készített csirkéhez
nem túl illatos muskotályos bor vagy
más zamatos bor (pl. Szürkebarát).
• Halak: könnyű, de minőségi, finom
zamatú, száraz fehérborokat kívánnak
(pl. Chardonnay, Olaszrizling, Hárslevelű). Kivétel a halászlé, amely inkább
tájjellegű vörösborral illik össze. A
tenger gyümölcseit legjobb Sauvignon
blanc borfajtával fekszolgálni.
• Vadak: a könnyebb ízűek (fácán,
fürj) könnyebb, élénkebb, az erős ízű
(szarvas, őz, vaddisznó, vadkacsa)
gazdagabb ízű, zamatos vörösborokat
vonzanak.
• Gombák: kissé nagyobb szesztartalmú, finom zamatú fehérborok valók
hozzá (pl. Hárslevelű, Cirfandli).
A borivás művészetének titka, hogy a
bort tulajdonképpen nem is inni, hanem élvezni, ízlelni, iszogatni kell. Ez
különbözteti meg a bort a többi szeszes italtól. A bor a mindennapi élet
kísérője, a legértékesebb élvezeti cikk.
Ajánlható a betegeknek vigasztalásul
és biztatásul, hogy minél hamarabb
egészségesek legyenek. Az egészségeseknek, hogy életük színesebb, szebb,
a kedvük jobb legyen. A bor nélkül
szegényebb lenne az emberiség. Hiszen a bor szerepe sokrétű: múzsa,
ajándéktárgy, gyűjtemény darabja,
aukciós „műtárgy”, élvezeti cikk, ételek kísérője, stb. Végezetül minden
borfogyasztó figyelmébe ajánlom a
Borivók tízparancsolatát:
1. Bort sohase igyál éhgyomorra!
2. Borivás előtt ne egyél édes ételeket!
3. Ügyelj a borfajták hőmérsékletére!
4. Bort mindig megfontoltan, lassan
igyál!
5. Apró kortyokban élvezd a bor
zamatát!
6. A nemes borokat csak tisztán igyad!
7. Tarts mértéket borivásban!
8. Jobban ízlik a bor, ha közben eszel is!
9. Szeresd, de ne légy erősebb a bornál!
10. Borivás közben gondolj arra,
mennyi verejtékes, nehéz munka van
egy pohárnyi magyar borban!
Németh Andrea
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MÓNI ZÖLDSÉGESE
KÉSZÜLJÖN FEL A TÉLRE!
ZSÁKOS BURGONYA,
VÖRÖSHAGYMA KAPHATÓ.
KÉRÉSRE
HÁZHOZ
SZÁLLITJUK.
Nyitvatartásunk:
Polgármesteri hivatalnál:
szerdán és csütörtökön:
8–12-ig
Liliom utcában:
Hétfő–péntek: 8–16.30-ig
Szombat–vasárnap: 8–12-ig
Tel.: 06-30-306-4814

HUMOR
Egy fickó fut a busz után, az egyik utas
nevetve felkiált:
– Nézzék a hülyéjét, hogy fut a busz
után!
– Hogyne futna, hiszen ő a sorfőr!
***
A falusi iskolában olyan mondatot
kell mondani, amiben benne vannak azok a szavak, hogy „mennyi”,
„ennyi”, „annyi”.
– Pistike, mondj egy mondatot ezekkel a szavakkal! – kéri a
tanárnéni.
– Mikor anyukámék nyem voltak
ottyhon, gondoltam, hogy ki kénye
mennyi a disznyóknak ennyi annyi.
***
Megy haza a szőke nő az autóvezetői
vizsga után. A férje gúnyosan kérdi:
– Na, meghúztak?
– Ketten is, de legalább megvan a
jogsim!
***
Apuka és kisfia együtt autóznak. Az
apa átmegy egy piros lámpán, és
zavartan mondja a fiúnak:
– Kisfiam, ez egy szabálytalan dolog
volt, ilyet nem szabad ám csinálni!
– Semmi baj, apa! – mondja a fiú.
– A mögöttünk jövő rendőrautó is
átjött rajta!

Kiadja: Szárliget Önkormányzata
Felelős kiadó: Mezei Ferenc
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Tagok: Bozsakiné Paréj Katalin,
Bulla István, Horváth Sándor, Káfony
Zoltán, Pethes Zoltán, Plank Ferenc,
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MÁR MOST SZÓLUNK
Iskolánk 2011.
október 28-án
az őszi hulladékgyűjtési
akcióban papírhulladékot
és műanyag
kupakokat
fog gyűjteni.
Kérjük segítsék tanulóinkat!

SU LIBÁ L

2011. november 12-én 19.00 órától a
Közösségi Házban a tornaterem átépítéséért.
További részletek a szórólapon.

TÜNDI
FODRÁSZAT
MEGNYITOTT
Szárliget, Baross G. u. 4.
Nyitva tartás:
H-Sz-P: 14-19
K-Cs: 8-14
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B OLHAPIAC
Adja el megunt holmijait!
• Használt ruháit
• Gyermeke játékait
• Könyveit
• Szerszámait
• Műszaki cikkeit
• Stb…
Adja el vagy cserélje el, vagy csak nézelődjön, keresgéljen kedvére!
Helyszín: Szárliget, Közösségiház
Időpont: 2011. Október 15. szombat,
8:00-13:00
Ingyenes részvétel! Mindenkit szeretettel várunk!
Bővebb Információ, asztalfoglalás:
Werkle Marianna, 06 30 230 9867
Tóthné Puskás Erika, 06 70 420 2349

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

Tel: 30/760-2836

Felhívás!
Kérjük jelentkezzenek a
polgármesteri hivatalban azok
a szárligeti ingatlantulajdonosok,
akik ingatlanjukat bérbeadás
útján kívánják hasznosítani!
Az önkormányzat a többgyermekes családok lakásbérleti
jogviszonyát albérleti
díjtámogatásban részesíti.
Bővebb információ a honlapon
található, illetve további
felvilágosítást nyújtunk a
Polgármesteri Hivatalban.

Dánielné Kiss Erika, Talabira Jánosné,
Németh Andrea, Dániel István
Vezető: Novák Orsolya
Cím: 2067 Szárliget, István út 49.
Lapzárta minden hónap második
péntekén! Megjelenés havonta 700

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

példányban, minden hónap 25-e
körül. A megjelenésre szánt cikkeket a di-no1@chello.hu e-mail címre vagy a polgármesteri hivatalba
kérjük eljuttatni. A rövidítés jogát a
szerkesztőbizottság fenntartja.

