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HHaall   lloott   ttaa((dd))??
Ked ves ol va só, ké rem fo gad ja őszin te kö szö ne te met, hogy el ol vas sa so ra i mat. Igen nagy kincs ez ma -
nap ság a sok szí nes, hi val ko dó, pro fi fon dor la tos ság gal ké szí tett hír ho zók vi lá gá ban.

Nem tu dom hány éves, én a kö zép ko rú ak tá bo rá ba tar toz va pró bá lok lé pést tar ta ni a vi lág gal, már
csak hi va tá som nál fog va is, de őszin tén a klas  szi kus mód sze rek ben hi szek. A leg klas  szi ku sab ban: a be -
szél ge tés ben. A hal lot tad ban, mit szólsz hozzádban, nem jól tudodban, az azt gondolomban. Mű ve lem
is ren de sen, mond ha tom hi va tás sze rű en.

Sze ren csé re sok a té ma, ha csak kis te le pü lé sünk el múlt hó na pok ese mé nye it néz zük: fel avat tak, át -
ad ták, el tán col ták, meg nyer ték, el ju tott, el ké szült, ül tet ték, rend be rak ták, lesz, avat juk, hívjuk…

Mit, mi kor, mi ért, mi ből? Ezek ről szól most nagy részt ez az új ság, ami egy má sik, sze rin tem klas  szi -
kus hír ho zó. Nem gyor san re pí tett elekt ro ni kus be tűk hal ma za a hí rek vi ha rá ban fel vil la nó vil lám ként,
ha nem mint a klas  szi kus me sé ben: egyik, má sik el ment meg néz te, le fény ké pez te, meg ír ta, egy má sik tör -
del te, har ma dik szed te, ne gye dik ki nyom tat ta, ötö dik szál lí tot ta, ha to dik ki szór ta, he te dik el ol vas sa. Ön
ked ves a he te dik (a he te dik Te ma gad légy… né mi át hal lás sal) az ol va só, a leg fon to sabb, mert Ma ga nél -
kül, amit a ke zé ben tart csak 24 ol dal szí nes pa pír, a ben ne le írt hír csak Ma gá tól lesz hír ré.

Hát ezért kö szö nöm, hogy el ol vas sa és ké rem, vi gye hí rét a hí rek nek klas  szi kus mód sze rek kel, a szó
szár nyán, és ha rá ér, ta lál koz zunk nagy ren dez vé nyün kön, má jus vé gén, hogy szó ban foly tas suk, vi tas -
suk az ol va sot ta kat és most majd együtt él jük meg kis te le pü lé sünk moz gal mas éle tét.

(… és ha ked ve szot  tyan, ír jon róla… a má sik majd tör de li, har ma dik szedi…)
A ta lál ko zás re mé nyé ben őszin te kö szö net tel:

Cris

HOZZÁVALÓK:

800 g szarvashús
100 g füstölt szalonna
1 nagy fej hagyma
250 g champignon gomba
250 g ecetes uborka
60 g paradicsompüré
10–15 szem borókabogyó
1 babérlevél
30 g liszt
2 dl tejszín
2 dl vörösbor
1 ek. mustár
citrom, só, bors

A szarvashúst gondosan meg -
tisz tít juk, felkockázzuk, vízben
meg mos suk.

A szalonnát apró kockákra
vág  juk, kisütjük, a pörcöt el tá -
volítjuk, zsírján üvegesre pirítjuk
a finomra vágott hagymát, rá dob -
juk a meg mosott, vékonyra sze -
le telt gombát, a kissé nagyobb
darabokra fel koc kázott ecetes
uborkát, majd a húst és erős tű -
zön, állandóan keverve kissé
meg pirítjuk. Egy kevés vízzel fel -
hígítjuk a paradicsompürét, a

hús  ra öntjük, hozzáadjuk a bo ró -
ka bogyót, a babérlevelet, a mus -
tárt, ízlés szerint sót, borsot,
összekeverjük és lassú tűzön,
fedő alatt puhára pároljuk, majd
rövid lére sütjük. A babérlevelet
eltávolítjuk belőle, megszórjuk a
liszttel, hozzáadjuk a bort, össze -
forraljuk, majd a tejszínt, de ez -
zel már csak összerottyantjuk.
Ha szükséges, citrommal sava -
nyít juk.

Juhtúrós sztrapacskával azon -
nal tálaljuk.

A VIII. Vándor Fakanál
Főzőverseny 

győztes receptje
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Sződliget egy olyan cso dá la tos Du na
par ti te le pü lés, amely az el telt négy
évek ben di na mi kus fej lő dés nek in dult.
Fel épült a gát, bő vült az óvo da, utak
épül tek. De ahogy az írás mond ja,
nem csak ke nyér rel él az em ber. A
sződligeti em be rek már rég óta meg ér -
de mel tek vol na egy olyan te le pü lés -
köz pon tot, amely re mind an  nyi an
büsz kék le he tünk. Most az Önök pén -
zé ből, Önök nek épült fel a tér. Ele ve -
nít sük fel, ho gyan kez dő dött:

Sződligeti em be rek dön tő több sé ge
az ön kor mány za ti hon la pon meg hir -
de tett sza va zá son a ren dez vény tér és
pi ac tér ki ala kí tá sát, va la mint a par ko -
lás meg ol dá sát kér te. Ezért a tér bel ső
te rü le té nek a két szé lén, mind két ol da -
lon 2,5-2,5 mé te res szé les ség ben par -
ko ló ke rült ki ala kí tás ra, ahol az út tal
pár hu za mo san ol da lan ként 6 au tó tud
meg áll ni. A viacolorral ki ra kott par ko -
lót a tér zöld fe lü le té től ki emelt sze -
gély kő vá laszt ja el. A má sik ter ve zé si
szem pont az volt, hogy azok a te rü le -
tek, ahol az em be rek jár nak, tér kő vel
le gye nek ki rak va.

A mun ká lat el ső sza ka sza az épí té -
si te rü let meg tisz tí tá sa volt. A fák kal
fog lal ko zó tu dós (Ko sa Gé za úr a
vácrátóti Bo ta ni kus kert ve ze tő je,
egye te mi ok ta tó) meg vizs gál ta a fő té ri
aká co kat és ment he tet len nek ítél te.
Vé le mé nye alap ján ezek az aká cok
egy kor gömb akác ként let tek ül tet ve,
de az idő so rán nö vény ápo lás hi á nyá -
ban hely re hoz ha tat la nul el va dul tak,
na gyob bik ré szük bal eset ve szé lye sen
ki szá radt. A ki vá gott fák egy ré szét szo -
ci á li san rá szo ru ló sződligeti em be rek
kap tál meg.

Székelykeresztúr te le pü lés aján dé ka
volt egy olt vány ar ról a kör te fá ról,
amely alatt Pe tő fi Sán dor is meg pi hent.
Az ol tás egy ha zai alany ba tör tént még
az elő ző cik lus ide je alatt, de az olt -
ványt az alany nem fo gad ta be. Et től
füg get le nül tör té ne te van a fá nak, ezért
a nagy gond dal ki ásott fa cse me tét a Jó -
kai park ban he lyez tük el.

A Pe tő fi szob rot és az or szág zász ló -
nak ta lap za tát is ala po san fel újí tot ta
egy he lyi mű kö ves mes ter. Ko sa Gé za
ta nár úr meg vizs gál va a ta lajt és a kör -
nye ze tet, ős ho nos hárs fá kat ja va solt a
fő te rünk re. Ezért a pá zsit tal bo rí tott
zöld te rü le ten ke rül tek el he lye zés re az
elő ne velt, köz té ri hasz ná lat ra ne me sí -
tett hárs fák. A fá kat, az or szág ta lán leg -

jobb fa is ko lá já ból, az alsótekeresi is ko -
lá ból szál lí tot ta in gye ne sen Sződ ligetre
a Soós Fu var Kft. tu laj do no sa Soós
Zsolt. Ugyan csak ez a sződligeti cég
szál lí tot ta a szé kes fe hér vá ri gyár tó tól
ide azt a 6 db le tisz tult vo nal ve ze té sű
kan de lá bert, amely a tér es ti meg vi lá -
gí tá sát ad ja. Fon tos tud ni, hogy a kan -
de lá be rek fény for rá si nyer ték el az ut -
cai lám pák for ma ter vé nek ver se nyét a
2012-es esz ten dő ben. A ki szol gált,
MÁV ál lo má so kon rend sze re sí tett pa -
dok he lyett is új, szebb ki vi te lű pa dok
ke rül tek el he lye zés re. Ezek a pa dok is
egy he lyi mes ter, Restyák úr ke ze mun -
ká ját di csé rik. A tér funk ci o ná li san két
rész re ta go ló dik. A vas út fe lől eső ré -
szén, a kör ala kú pi ac té ren árul hat ják
por té ká i kat az ős ter me lők. A Szent Ist -
ván ut cai ol dal szol gál a ki sebb ren dez -
vé nyek te ré ül. A tér bur ko la tát egy ha -
zai gyár tó tól az A Be ton Kft.-től ren del -
tük. A dísz kö vek szí ne i re a ter mé sze tet
ad ta föld szí nek a jel lem ző ek, te hát a
bar na szín kü lön bö ző ár nya la tai.

Meg kez dő dött a tér jár dá já nak is a
fel újí tá sa, viacoloros bo rí tá sa. El ső
ütem ben a ház tar tá si bolt és a jár da
nél kü li sa rok ház kö zöt ti, ta lán Sződ li -
get leg for gal ma sabb jár da sza ka sza ke -
rül fel újí tás ra. A Sza bad ság tér ki vi te -
le zé si mun káit a sződligeti szék he lyű
Moha-Gép Kft. vé gez te.

A Sza bad ság tér fel újí tá sa a má jus
23-án ter ve zett át adás sal még nem ér
vé get. Ter ve ink sze rint ha ma ro san
ugyan ilyen dísz bur ko lat bo rít hat ja
majd a temp lom kö rül is a te ret, il let -
ve a jár da fel újí tás is foly ta tód ni fog.

Ju hász Bé la

De va jon ho gyan le het sé ges az, hogy ilyen ke vés pénz ből – mind ös  sze 9 mil lió fo rint ból – fel épül he tett egy
ilyen szép for má jú tér? A vá lasz na gyon egy sze rű. Egy részt min den be szer zés köz vet len a gyár tó tól tör tént.
Más részt kö szö ne tet kell mon da nom a sződligeti vál lal ko zók nak, akik rend kí vül nyo mott áron vé gez ték el a
mun ká kat. Fel eme lő ér zés volt részt ven ni ab ban az ös  sze fo gás ban, ami a tér épí té sé ben meg va ló sult.

Önök nek épült az Önök pén zé ből
Sződliget új fő te re
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Ta vas  szal mun ka gé pek lep ték el
Sződligeten a 2. szá mú fő út és az új -
já é pí tett sport pá lya, va la mint a pa -
vi lon sor kö zött el te rü lő föl des utat.
Az ős  szel át adott több száz mil li ós
du nai véd gát kör nye ze té ben nap -
jaink ban is foly ta tó dik a fej lesz tés,
amely hos  szú tá von a köz ség la kos -
sá gá nak kul tu rált ki kap cso ló dá sát, a

sport- és fesz ti vál tu riz mus ki épí té sét, az ide gen for ga lom nö ve lé sét szol -
gál ja. Még is mi tör té nik itt, kér dez tük Ju hász Bé la pol gár mes tert?

Egy, a ko ráb bi évek ben meg kö tött szer ző dést haj ta tunk vég re, amely
vé le mé nyem sze rint igen előny ős a köz ség ré szé re. A 2006 év ele jé re da -
tált szer ző dés ar ról szól, hogy a Ház mes ter Kft. tu laj don ba kap ja az üz -
let ház alat ti föld te rü le tet és en nek el len té te le zé se alap ján fi nan szí roz za a
Kék Du na Ott hon be já ra tá tól egé szen a Du nai fa sor ma gas sá gá ig tar tó fej -
lesz té sek ki épí té sét.

Mi a mű sza ki tar tal ma a be ru há zás nak?
Sze gély kő vel lesz el lá tott tö mö rí tett kő szó rá sos út ke rül ki ala kí tás ra. Az

út alatt elő ké szí tés re ke rül nek egy to váb bi fej lesz tés hez a köz mű vek. Ez
an  nyit je lent, hogy haszoncsővekben pl. ve ze té kek van nak le fek tet ve
azért, hogy ké sőbb majd egy kan de lá be res vi lá gí tás és tér fi gye lő ka me ra
ke rül jön ki épí tés re. A to váb bi ter vek sze rint, akár egy Du na par ti sé tány
is ki ala kul hat be lát ha tó időn be lül.

Eset leg van más elő nye is a meg ál la po dás vég re haj tá sá nak?
Igen, fel tét le nül! Meg szű nik az a kö zel 15 éve tar tó pe res ke dés, ame -

lyik ed dig gát ja volt a ki kö tő, vagy a sza bad té ri szín pad fej lesz té sé nek.
Ta lán so ha sem fo gom meg tud ni, hogy a 8 éve meg kö tött szer ző dést ko -
ráb ban mi ért nem haj tat ták vég re.

Sződliget be ha tá rolt te rü le ten fek szik. Észa kon Vác, ke le ten az M2, dé -
len Göd és Nyu gat ra a Du na ha tá rol ja. A fi zi kai ha tá rok mi att egy olyan
fej lő dé si utat kell ta lál ni a te le pü lés nek, amely nem ki fe lé ter jesz ke dő ex -
ten zív irány, ha nem a le he tő sé gek jobb ki hasz ná lás ra ala po zó in ten zív fej -
lő dést je lent.

Vé le mé nyem sze rint ilyen ki tö ré si pont le het a Du na part sport- és fesz -
ti vál hely szín né va ló fej lesz té se. A sport lé te sít mé nyek szem mel lát ha tó an,
szin te hó nap ról-hó nap ra fej lőd nek. Most ép pen a te nisz pá lyák szá ma két -
sze re ző dött meg. Ah hoz, hogy ezt a célt el ér jük, inf rast ruk tú rát is fej lesz -
te ni kell. Ha több ezer em ber lá to gat Sződligetre egy-egy ren dez vény re,
ak kor a kul tu rált par ko lást is biz to sí ta nunk kell szá muk ra. A Kék Du na
Ott hon be já ra tá tól a pa tak par tig ke rül nek ki ala kí tás ra a par ko lók, még -
hoz zá ter mé szet ba rát mó don. Az az egy olyan ápolt zöld fe lü let ki ala kí tá -
sán dol go zunk, ahol szük ség ese tén par kí roz ni is le het.

A par ko lók ra pe dig nagy szük ség lesz, hi szen má jus utol só he té ben egy
há rom na pos fesz ti vál lal kezd jük az éva dot. A ren dez vény mot tó ja az eu -
ró pai pol gá rok ta lál ko zó ja.

Pén tek es te klezmer és sram li ze ne töl ti majd be a te ret, szom ba ton Ka -
táng és Hold vi o la kon cert lesz, va sár nap pe dig a KRESZ nap után a Pál
ut cai fi úk mu si cal vál to za tát lát hat ják majd az ér dek lő dők. A mű so rok, a
brüs  sze li pá lyá za tunk nak kö szön he tő en in gye ne sen lá to gat ha tó ak.

Kö szö nöm a be szél ge tést.
TKK

To vább foly ta tó dik az út épí -
tés Sződligeten. Most a Bocs kai
és a Szé che nyi ut ca por men te sí -
té se ké szült el. Ed dig kö zel há -
rom ezer négy zet mé ter föld út ra
ke rült szi lárd bur ko lat az el múlt
há rom és fél év ben.

A Tisz ta For rás Szö vet ség tag jai -
ból ál ló sződligeti ön kor mány zat
egyik leg fon to sabb prog ram ja,
hogy be lát ha tó időn be lül a köz -
ség ös  szes ut cá ja szi lárd bur ko la -
tot kap jon. Ko ráb ban na gyobb di -
na mi ká val ha lad ha tott az út épí tés,
de az új jog sza bály ok sze rint saj -
nos az ön kor mány zat hoz be ér ke -
ző gép jár mű adó csak nem két har -
ma dát to vább kell utal nunk az ál -
la mi költ ség ve tés nek. Így csak ke -
ve sebb he lyi adó be vé tel ből gaz -
dál kod ha tunk. En nek el le né re cé -
lun kat nem ad tuk fel és a ne he -
zebb pénz ügyi le he tő sé gek kö zött
úgy foly tat juk az út épí té si prog ra -
mot, hogy két sza kasz ra bon tot tuk
az út épí tés fo lya ma tát. Az el ső
ütem ben egy ma ka dám út ke rül
ki épí tés re, az az a föld út ra egy
kő/őrölt-aszfaltterítés ke rül tö mö -
rít ve. Esős idő szak ese tén így már
nem lesz bo ká ig sá ros az em ber.
A má so dik ütem ben er re a ma ka -
dám út ra, mint út alap ra ke rül a
me leg-asz fal tos ko pó ré teg. Ezt a
ki pró bált és jól be vált fo lya ma tot
al kal maz tuk már a Jó kai ut ca ese -
té ben is. Most a Bocs kai és a Szé -
che nyi ut ca el ső üte me ké szült el.
Ez az út épí tés is la kos sá gi se gít ség -
gel va ló sult meg: az érin tett 50
ház tar tás egyen ként 30.000 Ft
hoz zá já ru lást fi ze tett, a töb bi költ -
sé get az ön kor mány zat áll ta. A la -
kos sá gi hoz zá já ru lás ös  sze gé re a
csa lá dok kér het tek akár egy éves
rész let fi ze tést is. Az utak tel jes épí -
té si költ sé ge 6,9 mil lió fo rint volt.
Re mé nye im sze rint a la kos ság
rész vé te lé vel a kö zel jö vő ben to -
vább épül het nek a sződligeti utak.

Ju hász Bé la
pol gár mes ter
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Ve rő fé nyes áp ri li si pén tek dél után, gye rek zsi vaj tól volt han gos a sződligeti óvo da ud va ra. Más kor a há -
rom óra után el csen de sü lő ud va ron szü lők, szak em be rek, ér dek lő dők gyü le kez tek. Fél négy kor a pol -
gár mes te ri kö szön tőt az el is me rő ok le ve lek át adá sa kö vet te, majd pe dig a ki csik mű so ra. Szí nes lu fik
ég beemel ke dé se je lez te, el ké szült az óvo da fel újí tá sa.

2014. áp ri lis 11-én ün ne pé lyes ke re tek kö zött át ad ták Sződ -
ligeten a fel újí tott és ki bő ví tett óvo dát. A be ru ház össz költ -
sé ge 124 764 972 fo rint volt, ami ből Eu ró pai Uni ós tá mo -
ga tás 118 526 723 Ft, az ön rész a fenn ma ra dó 6 238 249
Ft volt.

Eb ből a pénz ből 160 négy zet mé ter rel bő vült az óvo da
alap te rü le te (új cso port szo ba, tor na szo ba és azok ki szol gá -
ló hely sé gei), va la mint meg va ló sult a pá lyá zat kö te le ző fel -
té te le ként a tel jes épü let aka dály men te sí té se, ener ge ti kai
kor sze rű sí té se, az beszt men te sí té se, il let ve tel jes át ala kí tás -
ra és fel újí tás ra ke rült az in téz mény kony há ja. A be ru há zás
ezen felül még tar tal maz ta mind a kony ha, mind az újon -
nan ki ala kí tott cso port szo ba, tor na szo ba be ren de zé se i nek,
gé pe i nek költ sé ge it is (ez kö zel 15 mil lió fo rint ba ke rült). A
bő ví tést, fel újí tást hét hó nap alatt vé gez ték el a ki vi te le zők,
eb be be le tar to zott a ré gi nyí lás zá ró cse re, épü let szi ge te lé -
se. A ma nap ság már az beszt tar tal ma mi att ve szé lyes hul -
la dék nak szá mí tó pa lát az beszt men tes te tő fe dő anyag ra
cse rél ték töb bek kö zött.

Az aka dály men te sí tés kap csán két da rab kor lát lift ke rült
el he lye zés re, ez zel meg old va az épü let majd nem min den
hely sé gé nek aka dály men te sí té sét. Ki ala kí tás ra ke rül tek
moz gás kor lá to zott WC-k is, fel ke rül tek a lá tás sé rül te ket se -
gí tő ve ze tő sá vok is. A meg lé vő cso port szo bák aj tó it is ki -
cse rél ték az aka dály men te sí tés szab vá nya i nak meg fe le lő 1
mé te res szé les sé gű re, hogy akár ke rek es  szék kel is be le hes -
sen jut ni a he lyi sé gek be.

A fel újí tás so rán ki de rült, hogy az in téz mény ener gia el -
lá tá sát biz to sí tó ré gi, má ra már el avult rend szer ka pa ci tá sa
nem lesz ele gen dő a bő ví tés után, ezért az ön kor mány zat
4,6 mil lió fo rint tel jes költ ség vál la lás mel lett kon den zá ciós,
tur bó ka zá nok el he lye zé sé vel meg ol dot ta és ez zel biz to sí -

tot ta az in téz mény gaz da sá gos mű kö dé sé hez szük sé ges hát -
te ret.

A be ru há zás sal pár hu za mo san si ke rült ki ala kí ta ni a már
évek óta vá gyott sószobát, mely nek öt le te és az anya gi ak
ös  sze gyűj té se is a szü lők és az óvó nők ál do za tos mun ká já -
nak lett kö szön he tő. A tel jes költ sé get, 1 mil lió fo rint, az
óvo dai ala pít vány ra kü lön fé le ado mány gyűj tő prog ra mo -
kon be folyt ös  szeg ből si ke rült fe dez ni (Mi hály na pi vá sár,
Mé zes ka lács fa lu).

Sződligeten az el múlt négy év har ma dik Eu ró pai Uni ós
pá lyá za ta volt ez a fel újí tá si ös  szeg, elő ző leg a köz ség hi -
va ta lát akadálymentesítették, majd Sződliget ár víz vé del mét
si ke rült meg ol da ni a si ke res pá lyá za tok nak kö szön he tő en.
Az idei év ben még egy uni ós tá mo ga tás sal meg va ló su ló
pro jekt fog meg va ló sul ni, az Eu ró pai Pol gá rok Ta lál ko zó ja,
mely prog ram ke re té ben kul tu rá lis ren dez vé nyek re vár ják
az uni ó ból ér ke ző ven dé gek mel lett a he lyi és kör nyék be li
la ko so kat má jus 20–25. kö zött.
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KRESZ PAR KOT ka pott a he lyi óvo da egy ked ves szü -
lõ, Barta Fe renc jó vol tá ból, aki mint az EURONET
WORLVIDE cég mun ka tár sa kol lé gá i val együtt, mint -
egy szá zan, két nap alatt va rá zsol ták az óvo da ud va rá ra
a ki csik nek a he lyes és sza bá lyos köz le ke dés re ta ní tó pá -
lyát. A cég dol go zói vé gez tek min den föld mun kát, fes -
tést, par ko sí tást. Az ün ne pé lyes áta dón a Pest me gyei
Rend õr Fõ ka pi tány ság mun ka tár sa i nak is meg kö szön ve
a tá mo ga tást ad ta át az em lék la po kat az óvo da ve ze tõ je,
majd pe dig a gye re ke ket egy bo hóc vár ta a tor na te rem -
ben, aki a he lyes köz le ke dés rõl be szél ge tett sok mó ka
köz ben a ki csik kel.

ÓVO DA SZÉ PÍ TÉS RE gyûl tek ös  sze a szü lõk és a Ci -
vi lek Szõd li getért Egye sü let tag jai 2014. áp ri lis 27-én
va sár nap. Sen ki nem  ér ke zett üres kéz zel, vi rág pa lán tá -
kat, bok ro kat, meg szám lál ha tat lan zöld nö vényt aján lot -
tak fel a meg szé pült óvo dá nak a részt ve võk. Míg az
anyu kák, höl gyek a nö vé nye ket ül tet ték, ad dig a fér fi ak
az ön kor mány zat ál tal fel aján lott és meg vá sá rolt anya -
gok ból tám fa lat épí tet tek, il let ve meg ol dot ták a csúsz da
át he lye zé sét is. Min den ki nek ez úton is kö szön jük mun -
ká ját!
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Beszámoló Dunakanyar Népmûvészeti
Versenyrõl

Nagy ko rú vá vált a sződligeti Gár do nyi
Gé za Ál ta lá nos Is ko la te het ség gon do -
zó mű he lyé ből – Bá li Péterné ének-ze -
ne sza kos ta nár nő ál do za tos mun ká ja
nyo mán – ki bon ta ko zó kez de mé nye -
zés: az in téz mény éven te se reg szem -
lé re hív ja a me se mon dó, a né pi kéz -
mű ves, a né pi éne kes, a nép tán cos és
a né pi hang sze res ze nei ha gyo má nyo -
kat ápo ló is ko lák leg jobb ja it. 2014
már ci u sá ban im már hu szad szor ren -
dez het tük meg a ver senyt; nem kis fej -
tö rést okoz va az is ko la ve ze tő i nek és
a szer ve ző gár dá nak: a kö zel öt száz
gyer mek ven dég lá tá sát mi kép pen old -
juk meg; a tu cat nyi ver seny hely szín -
nek, a sze rep lők fo ga dá sá nak tu dunk-
e a ver seny rang já nak mél tó kö rül mé -
nye ket biz to sí ta ni. Így az tán – a plé bá -
nos úr szí ves se gít sé gé vel – a né pi
hang sze res be mu ta tót kény sze rű en a
ró mai ka to li kus plé bá nia épü le té be
köl töz tet ve, el ke rül tük az épü let ben
ki ala ku ló tor ló dást. A ren dez vény
anya gi for rá sa it – pá lyá za ti for rá sok hí -
ján – a Klebelsberg In téz mény fenn tar -
tó Köz pont Vá ci Tan ke rü le te, az is ko la
ala pít vá nya , Óno di Sza bó Mi hály, a
Táncházegyesület és az Aki du dás csa -
pat tá mo gat ta, ezért be kel lett ér nünk
az zal az egy sze ri, de büsz kén vál lal -
ha tó ered mén  nyel, hogy az a szel le mi
véd nök ség most a leg főbb erő for rá -
sunk, ame lyet idén a Ha gyo má nyok
Há za tá mo ga tó szán dé ka, no meg az
igé nyes szak ma i sá got kép vi se lő zsű ri -
tag ok kép vi sel tek.

Em lí tés re mél tó, hogy az 1986 óta
meg ren de zett Du na ka nyar Nép mű vé -
sze ti Ver seny nek nem csu pán a je le -
ne, de a múlt ja sem min den na pi.
Tánc há zunk ban egy kor ifj. Csoóri
Sán dor és Havasréti Pál húz ták a talp -
alá va lót, a zsű ri ben Eredics Gá bort,
Ba logh Sán dort, dr. Tari Luj zát, más -
kor Dé vai Já nost, Fá bi án Évát,
Mohácsi Al ber tet, Já nos Haj nal kát lát -
tuk ven dé gül. Nem cso da hát, hogy
Sződ ligeten né hány éve a ré gió leg -
nép sze rűbb „Csip ke bo gyó” tánc há za
mű kö dik: a pro fes  szi o ná lis ér té ket
kép vi se lő Csé csi Kata-Ónodi At ti la
há zas pár ve ze té sé vel. Az idei zsű ri
mun ká já ban is olyan or szá gos te kin -
té lyű elő adók és pe da gó gu sok dol -
goz tak, mint na pos ese ményt a Nép -
mű vé szet If jú Mes te re, Csiki Ló ránt
né pi kéz mű ves ját szó há za, a „Fel szál -
lott a pá va” dön tő jé ben sze rep lő és
pél da kö ve tő en te het sé ges Zsikó Zol -
tán, a szám ta lan elő adói díj jal büsz -
kél ke dő „Zurgós” Navratil And rea,
vagy az or szá gos nép dal ének lé si ver -
se nyek fő szer ve ző je, Nits Már ta. A
me se mon dók zsű ri jé ben dr. Ju hász
Ka ta lin nép rajz ku ta tó és Ka zin czy -dí -
jas pe da gó gu sok, be széd mű ve lő
szak em be rek ül tek, Fa ze kas Lászlóné
és Tekes Ro zá lia, de a vá ci kon zer va -
tó ri um né pi ének tan szé ke is je len
volt, Agod Aliz ta nár nő sze mé lyé ben.
Ber ta Ale xand ra, Ju ni or Prí ma Dí jas
ci te rás, nép dal éne kes és Kis Cson -
gorné a je les Vass La jos Nép ze nei

Szö vet sé get kép vi sel te a ren dez vé -
nyen. Az egész a tes tet-lel ket moz gás -
ba len dí tő tánc ház és a kö zös dal ta -
nu lás tet te em lé ke ze tes sé.

Az idei ver seny re re kord lét szá mú
részt ve vőt re giszt rál tunk: 474 elő adó
(meg más fél száz men tor és kí sé rő szü -
lő) ér ke zett, szin te az or szág min den
ré gi ó já ból. A szat má ri táj egy sé get kép -
vi se lő Má té szal ká tól egé szen a dél-al -
föl di Sze ge dig. De Pa lóc föld (Eger,
Rimóc, Nagy oro szi, Sal gó tar ján), a
Galga-völgye (Galgagyörk) So mogy
(Szek szárd), a Nyír ség (Nyír egy há za),
a Tápió men te (Sze le és Szentmárton),
a Kun ság (Kecs ke mét, Nagy kő rös,
Izsák, Ti sza fü red) is kép vi sel tet te ma -
gát. Az tán a tá vo li Gyulaj, Várdomb-
Alsónána is ko lái is el jöt tek, mi képp a
Du na ka nyar hoz – föld raj zi lag erő seb -
ben kö tő dő ré gió – Bu da örs,
Biatorbágy, Du na ke szi, Kis ma ros,
Szokolya, Rád, Üröm, Tö rök bá lint,
Száz ha lom bat ta, Szent end re, Ve res -
egy ház, Göd és Vác fi a tal sá ga. Ki emel -
ke dő szín vo na lú pro duk ci ók ban idén
sem volt hi ány. Egy-egy ka te gó ri á ban
töb ben is ki emelt arany és arany mi nő -
sí tést sze rez tek, és az ezüs tö sök, bron -
zo sok szá ma sem cse kély. Di csé rő ok -
le ve lek is gaz dá ra ta lál tak. A tel jes ség
igé nye nél kül, íme, a ki emelt arany el -
is me rést érő sze rep lők so ra.

Nép tánc, né pi já ték ka te gó ri á ban a
bu da pes ti Szent Ist ván Ált Isk. Járd ki
lá bam tánc cso port ja, a sal gó tar já ni
Ma dách Folk Ka ma ra; Me se- és bal la -
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Kö szö net nyil vá ní tás
A Szõdligeti Gár do nyi Gé za Ál ta lá nos Is ko la „Szõdligeti Is ko lás Gyer me -
ke kért Ala pít vá nya” kö szö ne tet mond tá mo ga tó i nak, akik a 2014. már ci us
1-jén meg ren de zett Jó té kony sá gi bál ke re té ben tá mo ga tó je gyet, be lé põ je gyet
vá sá rol tak, vagy bár mi lyen fel aján lás sal hoz zá já rul tak a ren dez vény ki tû zött
cél já hoz.

A ku ra tó ri um a ren dez vény és a „Mé zes ka lács fa lu” be vé te lé bõl meg tud -
ta vá sá rol ni  az ide gen nyel vi te rem in for ma ti kai esz kö ze it (1 db in te rak tív
táb lát, 1 db projektort, te rem han go sí tást, és 24 da ra bos fe lel te tõ rend szert).

Az is ko la Szin kó pa csa pa ta az IV. Or szá gos Komp lex Ének-ze -
nei Mű velt sé gi ver se nyen vesz részt. 2 for du ló után ma xi má lis
pont szám mal a ré gi ós dön tő be ju tott. Tag jai: Pus kás Pet ra 5. o.,
Gönczöl Já nos 7. o., Kiss Fan ni 8. o.

da mon dás ka te gó ri á ban az eg ri Kalas
Mart ina és a szek szár di Kövesdi Mar -
cell; Né pi hang sze res ka te gó ri á ban a
galgagyörki Pej kó zenekar,a má té szal -
kai Far kas Milán–Hompolth Zelnfi
Ger gő ci te ra ket tős, va la mint a gö di
Mokos Csongor–Csányi Ke le men du -
da ket tős; Egyé ni és cso por tos nép dal -
ének lés ka te gó ri á ban a né met nem ze -
ti sé gű biatorbágyi Kis fecs kék, és
Kéknefelecs cso port, a száz ha lom bat -
tai Kis bo dzák, a rét sá gi Kövi Fló ra, a
sződligeti Pus kás Pet ra, a kismarosi
Mar ga ré ta cso port, a biatorbágyi Csip -
ke bo kor ének együt tes, a száz ha lom -
bat tai Rozner Éva, a ti sza fü re di Sza bó
Er zsé bet meg a tápiószentmártoni Silló
Ré ka sze re pelt ki emel ke dő szín vo na -
lon. Ők a jö vő re mény sé gei.

A Du na ka nyar nép mű vé sze ti Ver se -
nyen, a Kéz mű ves ka te gó ri á ban a két
arany dí jat kap tak a sződligeti ta nu lók.

1. Üve ges Re be ka, Kröel-Dulay Vi -
o la (7. o.)

2. Plank Pan na, Pus kás Pet ra, Belák
Bor bá la, Kiss Vi rág, Mé szá ros Csen ge,
Kósa Vi vi en, Baj kán Krisz ti na (5. o.)

A ver seny szín vo na la év ről év re
emel ke dik. A ver senyt kez det től fog va
lel ki és szel le mi párt fo gá sa alatt se gí tő
zsű ri tag, a Ma gyar Örök ség-dí jas Bu -
dai Ilo na ta nár nő köz is mert szi go rú sá -
ga mel lett is re ményt kel tő biz ton ság -
gal bú csú zott: „foly tas sá tok, amed dig
csak le het!”

Dó ra Zol tán

AAzz   AAllaa   pp íí tt   vváá   nnyyii   BBááll   rróó ll
Alap ve tő en na gyon jó do log nak tar tom ezt a ren dez vényt. Nem csak
azért, mert kö zös erő vel se gít jük is ko lán kat, ha nem azért is, mert kö -
zös ség ko vá cso ló ere je van. Min den ki együtt van, a fi nom éte lek, jó ze -
ne, cso dá la tos han gu la tot te remt ve az es té nek. Ez most sem volt más -
képp!

Az es te az zal in dult, hogy mi, nyol ca dik osz tá lyos di á kok (nyi tó -
szám gya nánt) an gol ke rin gőz tünk. Osz tály fő nö künk ko re og rá fi á já val
és év fo lya munk kö zös ös  sze fo gá sá val szü le tett meg ez a tánc, mely
meg ala poz ta az es te han gu la tát. Ne kem sze mély sze rint ez egy fe let -
tébb meg ha tó él mény volt.

Ez után kö vet ke zett a va cso ra. A sza ká csok a kony há ban sü rög tek,
fo rog tak, hogy el ké szül je nek az éte lek és min den ven dég asz ta lá ra jus -
son a fő étel ből és a des  szert ből is. A nyol ca dik év fo lyam itt is se gí tett.
Ki vit tük és be szed tük a tá nyé ro kat, mi köz ben tom bo lát árul tunk. Mi -
kor a ven dé gek jól lak tak el kez dő dött az iga zi mu lat ság. Tánc ra per dült
ki csi, nagy, majd pi cit „be se gí tet tünk” az éne kes pro duk ci ó nak és
együtt éne kel tünk. Az es te fo lya mán még fel lép tek has tán co sok, majd
Kiss Fan ni 8. A osz tá lyos ta nu ló éne ké vel el káp ráz tat ta a kö zön sé get.
A tom bo la nye re mé nyek is gaz dá ra ta lál tak.

Egy át mu la tott es te után, haj nal ban, azt hi szem min den részt ve vő
szép em lé kek kel tér he tett ha za.

Gyura Ré ka 8/a.
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...csésze kávék... Grécziné Szabó Valival
Va li val be szél get ve meg bi zo nyo sod tam ar ról, hogy nem csalt fu tó
be nyo má som: va ló ban egy bol dog em ber rel ta lál ko zom, va la hány -
szor a Ház tar tá si Bolt ban vá sá ro lok. Mi a tit ka? Van egy ál ta lán ti -
tok? – Va li min den eset re azt vall ja: „ne ag gódj a hol na pért, min -
den nap nak meg van a ma ga gond ja”; amit ő úgy ér tel mez, hogy
so kan a múlt ban él nek vagy a jö vő re vár nak, ho lott a bol dog ság -
hoz elég, ha a má val tö rő dünk.

Kezd jük ta lán a gye rek ko rod dal,
meg az zal, mi ért ép pen Sződligeten
kö töt tél ki.

Nóg rád me gye a szű kebb ha zám.
Érsekvadkerten ne vel ked tem, és ott is
lak tam 25 éves ko ro mig. Hár man va -
gyunk test vé rek. Én, a kö zép ső, af fé le
ka kukk to jás ként vé gez tem ke res ke del -
mit, mert mind két test vé rem pe da gó -
gus lett. A csa lá dunk nagy és ös  sze tar -
tó, ma is so kat va gyunk együtt.
Anyukámék né gyen vol tak test vé rek,
Apukámék hár man. Gyak ran ös  sze já -
runk, mert szin te min den hét vé gé re jut
egy csa lá di ün nep. A fér jem szin tén
nóg rá di, Pa tak ra va ló si. Ami kor ös  sze -
há za sod tunk, Du na ke szi re köl töz tünk,
egy pi ci la kás ba. Ha mar ki nőt tük, és
mi vel mind a ket ten ker tes ház ból jöt -
tünk, azt is kezd tünk ke res ni a kör nyé -
ken. Fon tos szem pont volt, hogy kö zel
le gyen a Du na, mert a fér jem szen ve -
dé lyes hor gász. Vé gül Sződligeten ta -
lál tunk ott hon ra, és sze ren csénk re a la -
kás árá ból ép pen ki tud tuk fi zet ni. Ez
ti zen öt éve tör tént. A lá nyo mat az is -
ko la má so dik osz tá lyá ba már ide írat -
tuk, a fi am pe dig itt kezd te az óvo dát.
Na gyon meg sze ret tük a fa lut. Em lék -
szem, an nak ide jén a fo gad ta tás is szí -
vé lyes volt. A mos ta ni Kö zös sé gi Ház -
ban mű kö dött ak kor még a hi va tal, és
a be je lent ke zést Meskó Ve rá nál in téz -
tük, aki na gyon ked ve sen üd vö zölt
min ket.

De te már nem csak sződligeti la -
kos vagy, itt is dol go zol.

Ami kor ide köl töz tünk, még Vá cott
dol goz tam a Na szály Áru ház ban.
Egyik nap a fér jem az zal jött ha za,
hogy lát ta ki ír va: a Ház tar tá si Bolt ba
el adót ke res nek. Je lent kez tem per sze,
pe dig ki csit tar tot tam tő le, mert a tár -
sa sá got a mun ká ban is sok ra be csü -
löm, nem akar tam so ha egye dül dol -
goz ni egy üz let ben. A gye re kek mi att
vál lal tam tu laj don kép pen – és nem

bán tam meg! Na gyon meg sze ret tem,
és ma gá nyos nak sem ér zem ma gam.
Szin te so sem va gyok egye dül, min dig
be jön va la ki, van ki vel szót vál ta ni.
Mond hat juk, hogy gya kor la ti lag min -
den ki meg for dul az üz let ben, és né ha
egész kis fó rum ala kul ki; az em be rek

nem csak ve lem, egy más sal is be szél -
get nek, hí re ket cse rél nek. Egész nap
nagy a jö vés-me nés, és a for ga lom év -
ről év re nő. Eh hez per sze a ked ve ző
ára ink is kel le nek. A fő nö köm na gyon
ügyes, ren ge te get uta zik, hogy mi nő -
sé gi, de ol csó árut ku tas son fel, ugyan -
is ő is sződligeti volt va la ha, és szív -
ügye, hogy az it te ni ek jó árut kap ja -
nak.

Hogy te lik egy na pod?
Ko rán ke lek, el ké szí tem az in du lás -

hoz szük sé ges dol go kat a gye re kek -
nek. A fér jem már 5-kor el megy. Én bi -
cik li vel já rok. Nyolc kor nyi tok, dél -
után egy és ket tő kö zött van ebéd szü -
ne tem, és es te hat fe lé érek ha za. Ez
az egy óra ebéd szü net na gyon jó, mert
ak kor tu dok az evés mel lett be vá sá rol -
ni is. Es te ál ta lá ban együtt va cso rá -
zunk, bár saj nos az utób bi idő ben a lá -
nyom ké sőbb ér ha za a mun ká ból,
ezért őt nél kü löz nünk kell. Az tán el -
vég zem az ott ho ni te en dő ket. Ha mar
el te lik az a kis idő.

Nem ne héz egész nap áll ni?
Nem. Ke ve set va gyok egy hely ben,

jö vök-me gyek, de az ál lást is jól bí rom
egy elő re.

A sza bad időd ben mit csi nálsz szí -
ve sen?

Ab ból hét köz nap nem sok ma rad,
de ami van, azt leg szí ve seb ben ol va -
sás sal töl töm. A fér jem, és most már a
fi am is rend sze re sen jár hor gász ni a
Du ná ra vagy a kör nyék be li ta vak ra.
Na gyon sze re tek utaz ni, gya kor la ti lag
bár ho vá, de a leg job ban ten ger re vá -
gyom. Sze ren csé re több ször volt már
al kal mam el jut ni oda. El men nék azért
még szí ve sen Gö rög or szág ba, In di á ba,
Spa nyol or szág ba vagy akár új ra Olasz -
or szág ba.

Sződligeten az a jó, …
… hogy az em be rek nyi tot tak. Ná -

lam az üz let ben min den ről szó esik,
sok fi a tal jön be, és egy re újabb em -
be rek kel is mer ke dem meg. Mond -
ják, hogy a kö zös sé gi ség hi ány zik a
fa lu ból, de ezt én nem ér zé ke lem.
Igaz, nincs is időm an  nyi ra el jár ni
va la ho va. Ér de kes, a ba rá ta im in -
kább a gye rek ko rom ból ma rad tak
meg, de jó is me rő söm Li ge ten is
szám ta lan akad. Az tán na gyon sze -
re tem a he lyi ka to li kus plé bá nia han -
gu la tát, az atyák nyi tott sá gát. Én hí -
vő va gyok, és rend sze re sen já rok a
mi sék re. A gye re ke im is vol tak el ső -
ál do zók, de most nem an  nyi ra gya -
ko rol ják a val lást. Re mé lem, majd
vis  sza tér nek hoz zá.

Van va la mi, amit más kép pen sze -
ret nél? Ami vel nem vagy elé ge dett?

Nem is tu dom. Már mond tam: én
iga zán a má ban élek, nem ag gó dom
fe les le ge sen. Ta lán ezért ér zem jól ma -
gam a vi lág ban.

Kö szö nöm, hogy be szél get het tünk.
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Von zó dá som a fil me zés hez, fény ké -
pe zés hez édes apám kel tet te fel ben -
nem, if jú ko rom ban. Ak ko ri ban rit ka -
ság nak, sőt kü lönc ség nek szá mí tott a
fil me zés. Egy részt Ma gyar or szá gon
nem volt kön  nyű be sze rez ni a szük sé -
ges tech ni kai kel lé ke ket, más részt ke -
vés szak mai is me ret anyag állt ren del -
ke zés re. A szu per 8-as fil me zést túl lép -
ve, a ki lenc ve nes évek ele jén tér tem át
az ak kor új nak szá mí tó S VHS rend -
szer re.

A meg lé vő – ta pasz ta la ti úton szer -
zett – is me re te i met el mé lyít ve ope ra -
tőr-szer kesz tő ké pe sí tést sze rez tem.
Ez zel egy idő ben fe le sé gem mel sa ját
cé get ala pí tot tunk la kó he lyün kön, Du -
na ke szin, Ví zió Stú dió né ven.

Egy pá lyá za ti mun ká nak kö szön he -
tő en kel tet tük fel Ger gely Sán dor, a vá -
ci ES TV ve ze tő jé nek fi gyel mét és aján -
lott kö zös mun kát szá mom ra, en nek
már több mint húsz éve.

Az óta ké szí tem a Vác kör nyé ki te le -
pü lé sek ese mé nye i ről szó ló hí re ket, ri -
por to kat, köz ve tí té se ket.

Fe le sé gem mel, aki új ság író, pe da -
gó gus, 34 éve élünk együtt. Két gyer -
me künk van, fi unk And rás in for ma ti -
kus, lá nyunk Fló ra, fel nőtt kép zé si
szak em ber, mű ve lő dés szer ve ző.

Cris: Min den in ter jú ala nyom tól
meg kér de zem, mi len ne a há rom kí -
ván sá ga?

G.A.: Sze rény em ber nek tar tom ma -
gam, nem is tu dom mit kívánnék…
talán, mi vel a szá mom ra a gye re ke im
a leg fon to sab bak, szá muk ra kí ván nám,
hogy ta lál ják meg az élet ben a
boldogságukat…és ta lán má so dik nak
ma gam nak, hogy én is mi nél to vább
tud jam vé gez ni a mun ká mat, amit na -
gyon szeretek…ennyi, nincs har ma dik.

Cris: El ké szült mun kái kö zött van
ked ven ce?

G.A.: Na gyon jó öt let nek tar tot tam
a sződligeti mű vé sze ket be mu ta tó
port ré so ro za tot. Je len leg már a ki len -
ce dik he lyi mű vész be mu ta tá sa ké szült
el, amit a Tv adá son kí vül az in ter -
neten, a YouTube-on is lát hat nak. Min -
den mű vész öröm mel fo ga dott, örül tek
a le he tő ség nek és sze rin tem a te le pü -
lés jó hí rét is kel tik, hogy ilyen sok mű -
vész él itt. Iga zán büsz ke le het Sződ -
liget ar ra, hogy en  nyi ked ves és lel kes
mű vészt mond hat ma gá é nak. Sze re -
tem eze ket a fil me ket ké szí te ni, ma -
gam ré szé ről kö szö nöm a le he tő sé get
Pol gár mes ter úr nak és a té ma ja vas la tot
Ön nek.

Az tán, el kez dünk be szél get ni, min -
den ről, hol előt te, hol utá na el han goz -
va az új ság írók ré me mon dat: de ezt
ne ír ja le. Nem írom, fi gye lek, men  nyi
ka land dal, alá zat tal és sok eset ben tit -
kok tu dá sá val, vic ces és örök re be zárt
meg fi gye lé sek kel jár a ka me ra má sik
ol da lán. A film fo rog, be szél nek a ké -
pek és ez a lé nyeg.

Gom bos And rás nak bár mi kor szó -
lunk, meg old ja a ka me ra je len lét ét, le -
gyen hét köz nap, hét vé ge, ün nep nap,
reg gel, vagy éj sza ká ba nyú ló es ti ren -
dez vény, hogy Önök nek vi hes se a hírt
ka me rái ál tal.

Cris

A KA ME RA MÖ GÖTT
Sok min dent nem, de azt tu dom, ha Gom bos And rást vá rom, biz to san nem fo -
gok el uta sí tó vá laszt kap ni, ven dég lá tói kér dé sem re, mi sze rint: „Kér egy ká -
vét?” And rás rég óta je len van a sződligeti köz élet ben, de több mint két éve már
min den je len tő sebb ese mény ről tu dó sít a He ted hét Ma ga zin cí mű mű so rá ban.
Az ön kor mány zat ál tal ka pott meg bí zás nak kö szön he tő en, az ál ta la ké szí tett
fel vé te lek lát ha tó ak a UPC ká bel há ló za ton az Elektro Szig nál Te le ví zió (ES) csa -
tor ná ján. Fel ké szül ten ér ke zik, ru tint mu tat, át ad ja jegy ze tét ön ma gá ról és tu -
laj don kép pen sze ret né is meg úsz ni a to váb bi kér dé se ket. Pró bá lom tisz te let ben
tar ta ni a szak ma be li ké ré sét, de azért pár ti tok ra kí ván csi len nék. De előbb jöj -
jön a le jegy zett pá lya kép:

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

Sződliget Község Önkormányzata által, civil szervezetek, csoportok részére
kiírt pályázatának eredményei:

Női Nyugdíjas Klub 20 ezer Ft
Sződligeti Katolikus templom Kórusa 20 ezer Ft
Okos Nők Klubja 20 ezer Ft
Vackor Természetjárók Köre 50 ezer Ft
CISZE 20 ezer Ft
Sződligeti Sporthorgász Egyesület 20 ezer Ft
Dunakanyar Rendezvény Iroda 20 ezer Ft
Polgárőrség 20 ezer Ft
Sport Mozgás Élet Tömegsport Egyesület 25 ezer Ft
Sződligeti Képzőművészek és Előadóművészek Baráti Köre 40 ezer Ft
Férfi Nyugdíjas Klub 20 ezer Ft
Dancer Shadows Táncklub óvodás tánciskola terembérleti díj elengedése
Tündérkert Lovarda  Sportegyesület 25 ezer Ft
Sződligeti Iskolás Gyermekekért Alapítvány – Csipkebogyó táncház ren dez -

vényeinek terembérleti díj elengedése
A tavalyi kétszázezer forinthoz képest az idei évben a Képviselő Testület

egyharmadával több, háromszázezer forintot osztott ki a pályázók között.
Örvendetes, hogy évről évre egyre több civil szerveződés indul a pályázaton
(tavaly 10, az idén 14 pályázó volt), még ha ez az egy-egy szervezet számára
a pályázott összeghez képest kevesebb nyereményt is eredményez. Minden
szerveződésnek jó munkát kívánunk, gratulálunk az elnyert összeghez,
támogatáshoz, s kívánjuk, hogy szervezetük részére a leghasznosabban tudják
felhasználni!
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2014. 05. 20. (kedd)
IISSMMEERRKKEEDDÉÉSSII   NNAAPP

15.00 Külföldi vendégeink fogadása

2014. 05. 21. (szerda)
PPOOLLIITTIIKKAAII   ÉÉSS   KKÖÖZZGGAAZZDDAASSÁÁGGII   NNAAPP

09.00–18.00 KIRÁNDULÁS
Zöld Híd Szemétfeldolgozó megtekintése

Gödöllő Kastélymúzeum megtekintése 
(a kirándulásra korlátozott számban
lehet jelentkezni
a kovacscris@freemail.hu e-mail címen)

2014. 05. 22. (csütörtök)
SSZZOOCCIIÁÁLLIISS   ÉÉSS   TTÁÁRRSSAADDAALLMMII   NNAAPP

10.00–11.00 Nyugdíjhelyzet Magyarországon
és a testvértelepülések országaiban;
beszélgetés a nyugdíjas klub tagjaival,
helyszín: Közösségi Ház

11.00–13.00 Az édesanyák és kisgyerekek
helyzete Magyarországon; beszélgetés az
óvónőkkel, védőnőkkel, gondozási
központ munkatársaival, anyukákkal,
helyszín: Sződligeti Óvoda; az újonnan
felújított és bővített (Uniós pályázatból)
óvoda megtekintése

17.00 Dr. Tóth Csaba előadása: Vegyszermentes
élet; helyszín: Közösségi Ház

2014. 05. 23. (péntek)
ZZÖÖLLDD  NNAAPP

9.00–13.00 Ökoturisztika és
környezeti nevelés
konferencia
(Duna–Ipoly Nemzeti
Park szervezésében)
helyszín: Közösségi Ház;
Védjegyes Piac és „Zöld
leszek” környezetbarát termékek
bemutatója

17.00 A sződligeti felújított Szabadság tér
ünnepélyes átadása, óvodások,
iskolások műsora (zene, tánc,
tornabemutató)

18.00 IS…REAL! Projekt koncert

20.00 SRAMLIKINGS koncert

(büfé, kürtös kalács, különleges cigány
ételek)

EEUURRÓÓPPAAII   PPOOLLGGÁÁRROOKK  TTAALLÁÁLLKKOOZZÓÓJJAA
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2014. 05. 24. (szombat)
EEUURRÓÓPPAAII   PPOOLLGGÁÁRROOKK  NNAAPPJJAA

10.00–13.00 Sportversenyek
Vendégünk dr. Zacher Gábor 

(előadás a Kék Duna Idősek Otthonának
ebédlőjében); polgármester válogatott
barátságos labdarúgó mérkőzése
Helyszín: Dunapart

15.00  Európai polgárok vetélkedője a helyi
civil szervezetek és meghívott vendégek
csapatai között; közben színpadi
produkciók:

15.00  DANCER SHADOWS tánciskola;
SILVERSTAR tánciskola

16.00  KATÁNG koncert

17.00  Harmonika zene

18.00  BLUES FATERS koncert
Folyamatos programok: kirakodóvásár,
eszem-iszom, vidámpark

20.00  HOLDVIOLA koncert 

2014. 05. 25. (vasárnap)

10.00 KRESZ-nap

16.00 Görög táncbemutató, táncház

18.00 Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk
musical, Szép Ernő Színház
előadásában (Szabadtéri Színpad),
főszerepben: Solti Ádám, a népszerű
Barátok közt TV sorozat Ádámja

További információk:
www.szodliget.hu, kovacscris@freemail.hu,

facebook: Sződliget, ahol jó élni

„„EEUURROOPPAARRTTYY””  22001144..   0055..   2200––2255..   SSZZŐŐDDLLIIGGEETT



Az idén már ci us 15-én is nagy si ke re
volt az im már ha gyo má nyos nak mond-
ha tó Pil vax Ká vé ház nak. A ren ge teg
fel aján lás nak és a sok vá sár ló nak kö -
szön he tő en több mint öt ven ezer fo rint
gyűlt ös  sze a leg ki seb bek ját szó te ré -
nek és prog ram ja i nak tá mo ga tá sá ra.

Volt min den, mi szem száj nak in ge re

Az OKOS NŐK klub já nak már ci u si
elő adá sán a szlo vák nép vi se let tel is -
mer ked het tek meg a lá to ga tók.

Nagy si ke re volt a há rom szom ba -
ton meg tar tott Jobb agy fél te kés rajz -
tan fo lyam nak. A si ker re va ló te kin tet -
tel újabb tan fo lyam in dul jú ni us ban.

A cso port tag jai...

...és mun kái

A szín ház ked ve lők egy újabb szo -
ba szín há zi elő adást néz het tek meg
már ci us ban az in téz mény ben Fe nyő -
ige cím mel.

Rész let az elõ adás ból

A ki ál lí tás ked ve lők Kol lár Lász ló
mun ká it te kint het ték meg áp ri lis ban,
má jus ban pe dig Békefi And rás gra fi kái
lát ha tók az in téz mény fa la in.

Kol lár Lász ló ki ál lí tá sá nak meg nyi tó ja

Békefi And rás ki ál lí tá sá nak meg nyi tó ja

AA  KKöözzöösssséégg ii   HHáázz  hhíí rree ii
14

Billentyűs vagy? Azzá szeretnél válni?

Színpadra vágysz? Bandában akarsz játszani?
Az alapoktól az improvizációig mindent megtanítok NEKED!

HAMMOND orgonán+zongorán+szintetizátorokon
Első alkalom: ingyenes szintfelmérés, Sződligeten.

+36 70 238 2017

Élõ ben nép vi se let ben
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SÁR KÁNY KÉ SZÍ TÕ 
tá bor Szõdligeten

2014. jú ni us 16–20. 
és jú li us 14–18.

6–100 éves ko rig vár ják a tá bor szer ve zõi 
a gye re ke ket, fel nõt te ket, csa lá do kat.

Az idei év ben meg ren de zés re ke rü lõ tá bor ban a ha -
gyo má nyos kéz mû ves fog lal ko zá sok mel lett a fõ te vé -
keny ség a PA PÍR SÁR KÁNY ké szí tés lesz a tûz zo mán -
co zás, agya go zás, ba ti ko lás és báb ké szí tés mel lett. A tá -
bort egy gö rög dél után nal fog ják zár ni a részt ve võk.

Há rom szo ri ét ke zés sel a tá bor 18 800 Ft/fõ
Je lent kez ni, ér dek lõd ni a 06-30-270-0989-es te le fon -

szá mon vagy a kovacscris@freemail.hu e-mail cí men le -
het.

A Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol gá lat
az idén is meg szer ve zi nyá ri gyer mek tá bo rát.

A részt ve vő ket nagy sze re tet tel vár juk szí nes 
prog ram ja ink ra

jú ni us 30.–július 24. kö zött.

A tá bor ide je alatt so kat fo gunk ki rán dul ni, mo -
zog ni. Tar tunk kéz mű ves fog lal ko zást és ját szunk.

Cé lunk, hogy a sződligeti gyer me kek ne a szá mí -
tó gé pek előtt tölt sék szü ni de jü ket, ne csel leng je nek.

Ha gyo má nya ink hoz hí ven az idén is in te rak tív
prog ra mok kal, kö tet len be szél ge té sek kel biz to sít juk
a kel le mes ki kap cso ló dást, az ön fe ledt szó ra ko zást.

A rész le tes prog ra mot ha ma ro san meg hir det jük a
Gon do zá si Köz pont, Sződliget Facebook ol da lán,
Sződliget Köz ség Hi va ta los Hon lap ján, va la mint az
in téz mé nyek hir de tő táb lá in.

Gon do zá si Köz pont mun ka tár sai

NYÁRI TÁBOROK
a Gárdonyi Géza Általános Iskola

szervezésében 2014-ben

2014. június 16–20. Napközis tábor
(1–4. osztályosoknak)

2014. június 23–27. Angol kézműves tábor
(1–5. osztályosoknak)

2014. jún. 30.–júl. 5. Hittan tábor
2014. július 21–25. Bogács – IDÖK Tábor
2014. augusztus 10–15. Erzsébet tábor a Balatonon
2014. augusztus 25–29. Tánctábor

ISMÉT JOBB AGYFÉLTEKÉS
RAJZTANFOLYAM

Szűcs Emília festész vezetésével 
2014. június 6–7., 13–14. 

Sződliget Közösségi Házban 
(pénteken 16-20 óráig, 
szombaton 9-17 óráig)

A tanfolyam ára: 6500 Ft
Jelentkezni a kovacscris@freemail.hu, 
06-30-511-6260, vagy személyesen 
a könyvtárban lehet május 30-ig.

TÁRSASTÁNCTÁRSASTÁNC
TANFOLYAMTANFOLYAM

INDUL AINDUL A
KÖZÖSSÉGIKÖZÖSSÉGI

HÁZBANHÁZBAN

A tanfolyam alatt a klasszikus táncok alaplépéseit
sajátíthatják el a jelentkezõk profi versenytáncos
segítségével. A tanfolyam idõpontját a jelentkezõ

párok igényeihez alakítjuk.
A korlátozott hely miatt egy-egy kurzusra 4 pár
jelentkezését várjuk a kovacscris@freemail.hu, 
30-511-6260, illetve személyesen a könyvtárban

folyamatosan.
Lehetõség van kezdõ és haladó csoportok

alakítására is.

PPRROOGGRRAAMMOOKK,,   TTÁÁBBOORROOKK
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RÖ VID HÍ REK

Új ab la kok a Kö zös sé gi
Ház ban. A ta va lyi év ben
a könyv tár ab la ka i nak és
a be já ra ti aj tó cse ré je
után az idei év ben a fa -
lak új ra fes té se mel lett a
nagy te rem ab lak cse ré je
is meg tör tént. Az új nyí -
lás zá rók mel lett új füg -
gö nyök vá sár lá sá ra is
nyílt le he tő ség.

A Ci vi lek Sződligetért Egye sü let im már ötö dik al ka -
lom mal szer ve zett fa ül te tést a Ge men ci ZRT. ál tal
kez de mé nye zett „Min den szü le tett gyer mek után ül -
tess egy fát” ak ci ó hoz csat la koz va. Ez év ben a Szent
Ist ván ut cai ját szó tér te rü le té re szer vez ték a te le pí tést,

amely nek so rán 35 if jú
sződligeti ap ró ság tisz te -
le té re ül tet tek fá kat. Az
ese mé nyen na gyon sok
szü lő (gye re kes tül) fo gad -
ta el a meg hí vást és sze -
mé lye sen vett részt a fa -
ül te tés ben.

Meg ala kult a Sződligeti Kép ző -
mű vé szek és Elő adó mű vé szek
Ba rá ti Kö re. Az ala pí tó és pár to -
ló ta gok egy pá lyá zat nak kö szön -
he tő en ki rán du lás sal, és egy azt
kö ve tő va cso rá val ün ne pel ték
meg meg ala ku lá su kat. A tár sa ság
cél ja a he lyi mű vé sze ti élet szer -
ve zé se, tá mo ga tá sa to váb bi fej -
lesz té se. Ez úton is vár ják a köz -
ség ben élő, al ko tó mű vé szek je -
lent ke zé sét, il let ve min den kit, aki
pár tol ni, se gí te ni sze ret né a mű -
vé sze ti élet fej lesz té sét köz sé -
günk ben. To váb bi in for má ció kér-
he tő: kardosmozaik@t-email.hu,
sze mé lye sen a Kö zös sé gi Ház -
ban.

SZE ME TET gyűj töt tek 2014. áp ri lis 5-én a la kó park
la kói, ci vil kez de mé nye -
zés ként, la kó hely ük és a
pa tak kö zöt ti te rü le ten. A
jó han gu la tú prog ra mon
ki csik és na gyok egy aránt
szor gal ma san tisz tí tot ták
szű kebb kör nye ze tü ket.

Kül föl di si kert mond hat ma gá é nak köz sé günk mű vé -
sze Kar dos Ti bor. Vác vá ros test vér te le pü lé se
Otrokovice hív ta meg há rom má sik mű vés  szel együtt
egy kö zös ki ál lí tás ra a szob rász mű vészt.

Pszichológiai tanácsadás
Havonta egy alkalommal, előre egyeztetett

időpontban, hétfőn 15.30–17.30-ig
a sződligeti Gondozási Központban.

A szolgáltatás ingyenes!

Cím: 2133 Sződliget, Szabadság tér 11.

Érdeklődés és időpont egyeztetés a következő
telefonszámokon: 27/352-246, 30/48 59 298



Tovább folytatódott 
az erdõsítés 

a kerékpárút mellett

2013-ban 24.080 db méz gás éger és szür ke
nyár fa cse me te ke rült te le pí tés re a Du na par -
ti er dő ben a ke rék pár út men tén. Eb ben az év -
ben to vább foly ta tó dott a te le pí tés. Újabb
22.000 db fa cse me te ke rült föld be már ci us -
ban.

A ke rék pár út men tén ta lál ha tó el öre ge dett,
bal eset ve szé lyes akác er dő az élet és va gyon -
biz ton ság meg őr zé se mi att 2011-ben le ter me -
lés re ke rült. A te rü let a Du na-Ipoly Nem ze ti
Park ré sze, ezért a kö te le ző új ra te le pí tés csak
ős ho nos fa faj ták kal tör tén he tett meg. A vi zes
előhelyeket ked ve lő méz gás éger és szür ke nyár
fa faj ták te le pí té sét  ja va sol ták az er dé sze ti szak -
em be rek, er dő mér nö kök. Ön kor mány za tunk
pá lyá za tot nyúj tott be a Me ző gaz da sá gi és
Vidék fej lesz tés Hi va tal hoz az er dő szer ke zet -
vál tás tá mo ga tá sá ra. A pá lyá za ton több, mint
4 mil lió fo rint, vis  sza nem té rí ten dő tá mo ga tást
kap tunk, amely 100%-ban fe de zi a te le pí tés
költ sé ge it.

A te le pí tés 2013 ta va szán meg kez dő dött, de
nyá ri ha tal mas ár víz ben a meg eredt kis fák fe le
el pusz tult. A be kö vet ke zett károk mér sék lé sé re
az MVH-hoz vismajor pá lyá za tot nyúj tott be az
Ön kor mány zat. A ká ro kat meg vizs gál va az
MVH is mét tá mo gat ta a pá lyá za tun kat.

Így már sem mi lyen aka dá lya nem volt an -
nak, hogy 2014 ta va szán foly ta tód jon a meg -
kez dett er dő sí tés, il let ve az el pusz tult kis fák nak
pót lá sa a már te le pí tett sor kö zök ben. Már ci us
vé gé ig 22.000 db méz gás éger és szür ke nyár
fa cse me te ke rült is mét a föld be!

Kér jük, óv ja, véd je a ter mé sze tet, hogy a
min ket kö ve tő nem ze dé kek is él vez hes sék!

To vább épül, szé pül 
a Du na-par ti sport komp le xum
A köz sé gi ön kor mány zat 2011-ben kö tött együtt mű -
kö dé si szer ző dést a he lyi tö meg sport egye sü let tel.
Azt, hogy ez a meg ál la po dás mennyi re hasz nos Sződ -
ligetnek, nem csak a meg újult pá lyá kon rend sze re sen
és szer ve zet ten spor to ló csak nem száz fi a tal bi zo -
nyít ja, de az is, hogy az egye sü let tel je sí tet te, sőt már
túl tel je sí tet te a szer ző dés ben elő írt be ru há zá si kö te -
le zett sé ge it. Nem ré gi ben újabb nagy be ru há zást fe -
jez tek be a Du na-par ton – tel je sen új já é pí tet ték a te -
nisz pá lyát és a ko ráb bi két sze re sé re bő ví tet ték azt.

Áp ri lis 13-án ad ta át a já té ko sok nak a Sport, Moz -
gás, Élet Tö meg sport Egye sü let az új te nisz pá lya-
komp le xu mot. A ré gi pá lyá kat el bon tot ták és úja kat
épí tet tek a he lyük re. A ko ráb bi két pá lya he lyett im -
már négy mo dern, baj nok sá gok le bo nyo lí tá sá ra is al -
kal mas mé re tű pá lyán le het te ni szez ni. Az új pá lya új
ke rí tést, új ala po zást, új sa la kot ka pott és au to ma ta
ön tö ző rend szer is be épí tés re ke rült. Mint min den ed -
di gi épí té sük nél, itt is tö re ked tek az aka dály men tes
ki ala kí tás ra, hogy a pá lyák akár ke rek es  szék kel is
meg kö ze lít he tők, sőt, akár hasz nál ha tók is le gye nek.
A több mil lió fo rint ér té kű be ru há zás nak kö szön he -
tő en az egyik leg na gyobb és leg kor sze rűbb te nisz -
cent rum jött lét re a kör nyé ken, ami re mél he tő leg sok
te ni szez ni vá gyót fog a sződligeti Du na-part ra csá bí -
ta ni. Pá lyát (idő pon tot) az interneten, az egye sü let
hon lap ján le het fog lal ni.

Ugyan csak sport egye sü le ti hír, hogy a ka jak-ke nu
szak osz tály ban spor to ló gye re kek a té li tor na ter mi és
uszo dai edzé sek után a nyá ri sze zon ban már víz re
tud nak száll ni. Ezt a sport egye sü let ál tal a ka jak-ke -
nu szö vet ség től nem ré gi ben el nyert több mint egy mil -
lió fo rint ér té kű tá mo ga tás te szi le he tő vé, ami nek kö -
szön he tő en be tud tak sze rez ni és az elő írá sok nak
meg fe le lő en fel sze rel ni egy kí sé rő mo tor csó na kot és
né hány sport ha jót is. Így a gye re kek biz ton sá go san,
szak edző fel ügye le te mel let tud nak a Du nán evez ni.

SPORT HÍ REK
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Új pe da gó gu si ki tün te tés
ala pí tá sa

A sződligeti pe da gó gu sok el is me ré sé re egy új ki -
tün te tést ala pí tot tak a kép vi se lők. Már az idei fa -
lu na pon át adás ra ke rül a Sződligeti Ka ted ra Díj.

Ko dály Zol tán mond ta: „egy nem zet kul tú rá ját
nem az ha tá roz za meg, hogy ki az ope ra ház igaz -
ga tó ja, ha nem hogy ki a fa lu ta ní tó ja”. Eb ből a
bölcs gon do lat ból ki in dul va ja va sol tam pol gár -
mes ter ként egy új el is me rés, a Sződligeti Ka ted ra
Díj meg ala pí tá sát. A kép vi se lők át érez ve az ügy
sú lyát, egy han gú an tá mo gat ták az elő ter jesz tést,
ezért már az idei fa lu na pon (szep tem ber 6-án) ki -
tün te tés ben ré sze sül há rom sződligeti pe da gó gus,
a tar tó san és ki emel ke dő en vég zett pe da gó gu si
mun ka el is me ré se ként. A ren de let sze rint egy ta -
nár, egy ta ní tó és egy óvo da pe da gó gus ré sze sül
éven te a dí ja zás ban.

A ki tün te tés ado má nyo zá sát kez de mé nyez he ti:
a) a pol gár mes ter,
b) a kép vi se lő-tes tü let tag jai és bi zott sá gai,
c) in téz mé nyi ta nács,
d) a köz ség ben mű kö dő tár sa dal mi szer ve ze tek,
e) a köz ség ben be je len tett la kó hel  lyel ren del -

ke ző la kók.
A ki tün te tés el ső sor ban er köl csi el is me rés, nem

jár anya gi ja va dal ma zás sal, azon ban a ki tün te tés -
hez ju ta lom is ad ha tó. A ju ta lom mér té ké re a
Pénz ügyi Bi zott ság tesz ja vas la tot az éves költ ség -
ve tés is me re té ben és elő ter jesz tést ké szít a Kép -
vi se lő-tes tü let nek. A ja vas la to kat a fa lu na pot
meg elő ző tes tü le ti ülé sig ké rem a Pol gár mes te ri
Hi va tal ba el kül de ni szí ves ked je nek.

Ju hász Bé la
pol gár mes ter

VA GYON VÉ DE LEM

2014. el ső ne gyed év ében nem tör tént ki emelt bűn -
cse lek mény Sződligeten, azon ban to vább ra is sze ret -
nénk fel hív ni min den ki nek a fi gyel mét az ér té kek vé del -
mé re. A köz te rü le ten ál ló gép ko csik utas te ré ben ne
hagy ja nak „szem előtt” ér té ke ket, hi szen al ka lom szü li
a tol vajt, akik el ső sor ban eze ket a hely ze te ket hasz nál -
ják ki. Vá sár lás köz ben pe dig so ha te gyék pult ra vagy
ko sár ba a pénz tár cá ju kat, mert a szem fü les bol ti tol va -
jok eze ket is gyor san ki fi gye lik.

BAL ESET-MEG ELŐ ZÉS

A jó idő be kö szön té vel egy re több ke rék pá ros és mo -
to ros je le nik meg az uta kon. A lá tá si vi szo nyok azon -
ban még nyá ron sem ide á li sak min dig, ezért a két ke re -
kű jár mű vel köz le ke dő ket fo ko zot tabb óva tos ság ra int -
jük. Nem le het elég szer hang sú lyoz ni a „lát ni és lát sza -
ni” fel hí vás fon tos sá gát. A ke rék pá ro so kat fő ként pir ka -
dat kor és a szür kü le ti idő ben ne he zebb ész lel ni, ezért
fon tos, hogy ko ra reg gel és a ké ső dél után köz le ke dő bi -
cik li sek meg fe le lő vi lá gí tás sal ren del kez ze nek. La kott te -
rü le ten kí vül pe dig éj jel és kor lá to zott lá tá si vi szo nyok
kö zött ún. lát ha tó sá gi mel lényt is vi sel ni ük kell.

A mo tor ral út ra ke lők fi gyel mét is sze ret nénk fel hív ni
ar ra, hogy kü lö nö sen ta vas  szal gyor san meg vál toz hat az
idő já rá si hely zet. A szél ső sé ges idő já rá si vi szo nyok a
biz ton sá gos köz le ke dést is be fo lyá sol hat ják, mely rá juk
néz ve kü lö nö sen ér vé nyes. A hir te len ki ala ku ló zi va ta -
rok ugyan is fo ko zott bal eset ve szél  lyel jár hat nak, a meg -
vál to zott út vi szo nyok mi att.

Ter mé sze te sen to vább ra is ki emelt fi gyel met for dí tunk
a gyors haj tók ki szű ré sé re, hi szen a or szá gos szin ten a
ha lá los bal ese tek 1/3-a a se bes ség túl lé pé se mi att kö vet -
ke zik be.

Min den ki nek bal eset men tes köz le ke dést kí vá nunk!

Tá jé koz ta tom Önö ket, hogy a Zöld Híd
Kft. 2014 áp ri li sá tól ok tó ber vé gé ig a
zöld hul la dé kot is el szál lít ja, min den pá -
rat lan pén te ken.

Ezt is ugyan úgy a sze me tes ku ka mel lé
kell ki rak ni, mint a sze lek tív hul la dé kot, az
er re a cél ra meg vá sá rol ha tó zsá kok ban.
Eze ket a zsá ko kat 51 Ft-ért a kö vet ke zõ
he lye ken vá sá rol hat ják meg:

– Ház tar tá si és fes ték bolt, So mo gyi Ba -
csó u. 29.

– Bö be Élel mi szer, Meggy fa u. 18.
– Bo ros tyán ABC, Or szág út 2.
– ETA Bolt, Du nai fa sor

Ugyan eze ken a he lye ken több let -
hul la dék gyûj tõ zsá ko kat is vá sá rol hat -
nak 465 Ft-ért, amen  nyi ben a he ti sze -
mét meny  nyi ség nem fér ne el a sze mét -
gyûj tõ ku ká ban. A sze lek tív hul la dék -
gyûj tõ zsá kok to vább ra is in gye ne sek.

Aki nek to váb bi kér dé se len ne, meg -
néz he ti a Zöld Híd Kft. hon lap ját, vagy
fel hív hat ja ügy fél szol gá la tu kat a 06-
40/201-026-os te le fon szá mon.

Ju hász Bé la
pol gár mes ter

TISZ TELT LA KOS SÁG!

KÉK HÍ REK



19

SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYEK:

1. számú szavazókör:
(részvételi arány: 72,28%)

A névjegyzékekben szereplõ
választópolgárok száma: 980 fõ
Szavazóként megjelentek száma: 708 fõ
Átjelentkezett választópolgárok száma: 61 fõ
Átjelentkezett választópolgárként
megjelentek száma: 59 fõ
Urnában lévõ lebélyegzett szavazólapok: 708
Érvénytelen szavazólap: 5
Érvényes szavazólap: 703

Országos listás eredmény:
1. MCP – 0
2. A HAZA NEM ELADÓ

MOZGALOM PÁRT – 6
3. SERES MÁRIA ÉS

SZÖVETSÉGESEI – 7
4. FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT – 2
5. ÚDP – 1
6. FIDESZ-KDNP – 297
7. SEM – 1
8. LMP – 48
9. JESZ – 4

10. ÚMP – 0
11. MUNKÁSPÁRT – 0
12. SZOCIÁLDEMOKRATÁK – 4
13. KTI – 3
14. EGYÜTT 2014 – 3
15. ZÖLDEK PÁRTJA – 4
16. ÖSSZEFOGÁS – 0
17. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP – 188
18. JOBBIK – 140

Egyéni listás:
1. Nagy Sándor (MUNKÁSPÁRT) – 0
2. Kiss Zsolt János 

(MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) – 200
3. Harrach Péter Pál 

(FIDESZ-KDNP) – 288
4. Lakatos Istvánné (KMSZ) – 2
5. Karnis Gáborné (TEMPO) – 3
6. Zsigmond Attiláné (ÚMP) – 0
7. Fehér Zsolt (JOBBIK) – 145
8. Dr. Dákay Zoltán (A HAZA NEM

ELADÓ MOZGALOM PÁRT) – 4
9. Nógrádi Ferenc

(SZOCIÁLDEMOKRATÁK) – 4
10. Vitéz Attila (ZÖLDEK PÁRTJA) – 3
11. Bánhegyi Ildikó Mária (MKSZU) – 0
12. Vojnovits Erzsébet (KTI) – 0
13. Himmerné Wetzl Annamária (ÖP) – 1
14. Nagy Szilárd Benjámin (SEM) – 4
15. Dr. Agócs-Jesztei Ágnes (MRPP) – 1
16. Kõfalvi László (JESZ) – 3
17. Dengelegi klára Zsuzsanna (LMP) – 34

18. Batáné Burik Anna (MGP) – 0
19. Moravcsik Attila (SMS) – 11

2. számú szavazókör:
(részvételi arány: 65,5%)

A névjegyzékekben szereplõ
választópolgárok száma: 1026 fõ
Szavazóként megjelentek száma: 672 fõ
Urnában lévõ lebélyegzett szavazólapok: 672
Érvénytelen szavazólap: 3
Érvényes szavazólap: 669

Országos listás eredmény:
1. MCP – 0
2. A HAZA NEM ELADÓ

MOZGALOM PÁRT – 2
3. SERES MÁRIA ÉS

SZÖVETSÉGESEI – 4
4. FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT – 0
5. ÚDP – 0
6. FIDESZ-KDNP – 312
7. SEM – 4
8. LMP – 43
9. JESZ – 0

10. ÚMP – 1
11. MUNKÁSPÁRT – 2
12. SZOCIÁLDEMOKRATÁK – 5
13. KTI – 0
14. EGYÜTT 2014 – 0
15. ZÖLDEK PÁRTJA – 6
16. ÖSSZEFOGÁS – 2
17. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP – 189
18. JOBBIK – 98

Egyéni listás:
1. Nagy Sándor (MUNKÁSPÁRT) – 7
2. Kiss Zsolt János 

(MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) – 196
3. Harrach Péter Pál 

(FIDESZ-KDNP) – 299
4. Lakatos Istvánné (KMSZ) – 0
5. Karnis Gáborné (TEMPO) – 2
6. Zsigmond Attiláné (ÚMP) – 0
7. Fehér Zsolt (JOBBIK) – 106
8. Dr. Dákay Zoltán (A HAZA NEM

ELADÓ MOZGALOM PÁRT) – 3
9. Nógrádi Ferenc

(SZOCIÁLDEMOKRATÁK) – 2
10. Vitéz Attila (ZÖLDEK PÁRTJA) – 12
11. Bánhegyi Ildikó Mária (MKSZU) – 0
12. Vojnovits Erzsébet (KTI) – 0
13. Himmerné Wetzl Annamária (ÖP) – 0
14. Nagy Sziláred Benjámin (SEM) – 3
15. Dr. Agócs-Jesztei Ágnes (MRPP) – 0
16. Kõfalvi László (JESZ) – 0
17. Dengelegi Klára Zsuzsanna (LMP) – 39
18. Batáné Burik Anna (MGP) – 3
19. Moravcsik Attila (SMS) – 3

3. számú szavazókör:
(részvételi arány: 66,0%)

A névjegyzékekben szereplõ
választópolgárok száma: 800 fõ
Szavazóként megjelentek száma: 528 fõ
Urnában lévõ lebélyegzett szavazólapok: 528
Érvénytelen szavazólap: 7
Érvényes szavazólap: 521

Országos listás eredmény:
1. MCP – 0
2. A HAZA NEM ELADÓ

MOZGALOM PÁRT – 1
3. SERES MÁRIA ÉS

SZÖVETSÉGESEI – 7
4. FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT – 0
5. ÚDP – 0
6. FIDESZ-KDNP – 228
7. SEM – 1
8. LMP – 26
9. JESZ – 1

10. ÚMP – 0
11. MUNKÁSPÁRT – 5
12. SZOCIÁLDEMOKRATÁK – 2
13. KTI – 1
14. EGYÜTT 2014 – 0
15. ZÖLDEK PÁRTJA – 6
16. ÖSSZEFOGÁS – 3
17. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP – 128
18. JOBBIK – 115

Egyéni listás:
1. Nagy Sándor (MUNKÁSPÁRT) – 5
2. Kiss Zsolt János 

(MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) – 135
3. Harrach Péter Pál 

(FIDESZ-KDNP) – 222
4. Lakatos Istvánné (KMSZ) – 0
5. Karnis Gáborné (TEMPO) – 1
6. Zsigmond Attiláné (ÚMP) – 2
7. Fehér Zsolt (JOBBIK) – 109
8. Dr. Dákay Zoltán (A HAZA NEM

ELADÓ MOZGALOM PÁRT) – 2
9. Nógrádi Ferenc

(SZOCIÁLDEMOKRATÁK) – 3
10. Vitéz Attila (ZÖLDEK PÁRTJA) – 4
11. Bánhegyi Ildikó Mária (MKSZU) – 0
12. Vojnovits Erzsébet (KTI) – 0
13. Himmerné Wetzl Annamária (ÖP) – 2
14. Nagy Sziláred Benjámin (SEM) – 1
15. Dr. Agócs-Jesztei Ágnes (MRPP) – 0
16. Kõfalvi László (JESZ) – 1
17. Dengelegi Klára Zsuzsanna (LMP) – 26
18. Batáné Burik Anna (MGP) – 0
19. Moravcsik Attila (SMS) – 8

4. számú szavazókör:
(részvételi arány: 71,33%)

A névjegyzékekben szereplõ
választópolgárok száma: 757 fõ

Szavazóként megjelentek száma: 540 fõ
Urnában lévõ lebélyegzett szavazólapok: 540
Érvénytelen szavazólap: 7
Érvényes szavazólap: 533

Országos listás eredmény:
1. MCP – 0
2. A HAZA NEM ELADÓ

MOZGALOM PÁRT – 0
3. SERES MÁRIA ÉS

SZÖVETSÉGESEI – 2
4. FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT – 0
5. ÚDP – 0
6. FIDESZ-KDNP – 215
7. SEM – 3
8. LMP – 29
9. JESZ – 1

10. ÚMP – 0
11. MUNKÁSPÁRT – 0
12. SZOCIÁLDEMOKRATÁK – 3
13. KTI – 1
14. EGYÜTT 2014 – 2
15. ZÖLDEK PÁRTJA – 6
16. ÖSSZEFOGÁS – 0
17. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP – 176
18. JOBBIK – 97

Egyéni listás:
1. Nagy Sándor (MUNKÁSPÁRT) – 3
2. Kiss Zsolt János  

(MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) – 177
3. Harrach Péter Pál 

(FIDESZ-KDNP) – 211
4. Lakatos Istvánné (KMSZ) – 0
5. Karnis Gáborné (TEMPO) – 0
6. Zsigmond Attiláné (ÚMP) – 0
7. Fehér Zsolt (JOBBIK) – 103
8. Dr. Dákay Zoltán (A HAZA NEM

ELADÓ MOZGALOM PÁRT) – 0
9. Nógrádi Ferenc

(SZOCIÁLDEMOKRATÁK) – 1
10. Vitéz Attila (ZÖLDEK PÁRTJA) – 12
11. Bánhegyi Ildikó Mária (MKSZU) – 1
12. Vojnovits Erzsébet (KTI) – 2
13. Himmerné Wetzl Annamária (ÖP) – 0
14. Nagy Sziláred Benjámin (SEM) – 4
15. Dr. Agócs-Jesztei Ágnes (MRPP) – 0
16. Kõfalvi László (JESZ) – 0
17. Dengelegi Klára Zsuzsanna (LMP) – 24
18. Batáné Burik Anna (MGP) – 0
19. Moravcsik Attila (SMS) – 4

Szõdliget, 2014. április 23.

dr. Törõcsik Edit
HVI vezetõ

Választási eredmények – 2014. április 6., 
országgyûlési képviselõk választása

Szõdligeten sikeresen és eseménymentesen zajlott a 2014. április 6. napjára kitûzött országgyûlési képviselõk választása.
Ezúton szeretném megköszönni a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak lelkiismeretes, pontos és precíz munkáját, melyre
az Európa parlamenti képviselõk választásán ismételten számítunk!
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1. na pi ren di pont: Szõdliget Köz ség Ön kor mány zat 2013.
évi költ ség ve tés vég re haj tá sá ról és a pénz ma rad vány el szá -
mo lás ról szó ló ren de le te (zár szám adá si ren de let)

Ju hász Bé la: Kér de zem a Pénz ügyi Bi zott ság El nö két, hogy
tár gyal ták-e ezt a na pi ren di pon tot?

Tari Istvánné: Igen a Pénz ügyi Bi zott ság tár gyal ta, egy ja ví -
tást kér tünk, amit meg is kap tunk, a Pénz ügyi Bi zott ság el fo ga -
dás ra ja va sol ja a zár szám adá si ren de le tet-ter ve ze tet.

Ju hász Bé la: A Pénz ügyi Bi zott ság vé le mé nyét fi gye lem be
vé ve ja va so lom a ren de let-ter ve zet elõ ter jesz tés sze rin ti el fo ga -
dá sát. Ké rem, sza vaz zunk!

Szõdliget Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te 4 igen
sza va zat tal (egy han gú lag) a ren de le tet el fo gad ta.

2. na pi ren di pont: Az in gat lan tu laj do no sok nál ke let ke zett
te le pü lé si szi lárd hul la dék ke ze lé sé vel kap cso la tos hul la dék -
ke ze lé si köz szol gál ta tás ról és a köz tisz ta ság ról szó ló ren de -
let meg al ko tá sa

Ju hász Bé la: A szol gál ta tó kér te, hogy a he lyi ren de le tünk -
ben sza bá lyoz zuk, hogy a te le pü lé sen üdü lõ ként nyil ván tar tott
in gat la nok ese té ben a tu laj do no sok köz üze mi szám lák má so la -
tá nak a szol gál ta tó hoz tör té nõ be nyúj tá sá val iga zol ják, hogy év
adott idõ sza ká ban a tu laj do nát ké pe zõ üdü lõ ben nincs elekt ro -
mos áram, il let ve víz fo gyasz tás. Ha nincs kér dés, ész re vé tel, át -
adom a szót a Pénz ügyi Bi zott ság El nö ké nek a dön tés is mer te -
té sé re.

Tari Istvánné: A Pénz ügyi Bi zott ság tár gyal ta és el fo ga dás -
ra ja va sol juk a ren de le tet.

Ju hász Bé la: Szõdliget köz ség te rü le tén 15 re giszt rált üdü lõ -
tu laj do nos van, ez el sõ sor ban azo kat a te le pü lé se ket érin ti ér zé -
ke nyeb ben ahol túl nyo mó részt üdü lõ ként nyil ván tar tott in gat -
la nok ta lál ha tó ak. A Pénz ügyi Bi zott ság vé le mé nyét fi gye lem -
be vé ve ja va so lom a ren de let-ter ve zet elõ ter jesz tés sze rin ti el -
fo ga dá sát. Ké rem, sza vaz zunk!

Szõdliget Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te 4 igen
sza va zat tal (egy han gú lag) a ren de le tet el fo gad ta.

3. na pi ren di pont: Szõdliget Köz ség Ön kor mány zat Kép -
vi se lõ-tes tü let ének ren de le te a köz sé gi ki tün te té sek ala pí tá -
sá ról és ado má nyo zá sá ról

Ju hász Bé la: A ren de let meg al ko tá sát én kez de mé nyez tem.
Az elõ zõ Kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen ja va sol tam a Tisz telt Kép -
vi se lõ-tes tü let nek, hogy Szõdliget Köz ség ben tar tó san és ki -
emel ke dõ en vég zett pe da gó gi ai mun ka el is me ré sé re Szõdligeti
Ka ted ra ki tün te tõ cí met ala pít son. Fen ti ek mi att vált szük sé ges -
sé egy ren de let ben sza bá lyoz ni a ki tün te tõ cí mek ala pí tá sát, el -
ne ve zé sét, az ado má nyo zás rend jét, és az ado má nyo zan dók kö -
rét, A ko ráb bi ren de let be tör tént a Ka ted ra Díj ki tün te tõ cím be -

il lesz té se. Amint az el ne ve zés bõl a ki tû nik a dí jat pe da gó gu sok
kap ják. Egy ta ní tó, egy ta nár és egy óvo da pe da gó gus.

Szõdliget Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te 4 igen
sza va zat tal (egy han gú lag) a ren de le tet el fo gad ta.

4. na pi ren di pont: Be szá mo ló a Rend õr ka pi tány ság 2013.
évi mû kö dé sé rõl

Ju hász Bé la: Kö szön jük, hogy a Rend õr ka pi tány Úr meg tisz -
telt a je len lé té vel, át adom a szót.

Latorovszki Gá bor: Bi zo nyá ra Önök is meg kap ták azt az írá -
sos be szá mo lót, ame lyet Pol gár mes ter Úr nak el küld tem. Ezt
sze ret ném rész le te sen is mer tet ni. (Fel ol vas sa, is mer te ti a be szá -
mo lót a Vá ci Rend õr ka pi tány ság 2013. évi te vé keny sé gé rõl. A
be szá mo ló a jegy zõ könyv mel lék le tét ké pe zi.) Át adom a szót
Gyõrffy Sza bolcs kör ze ti meg bí zott nak.

Gyõrffy Sza bolcs: Kör ze ti meg bí zott ként Szõdligeten,
Szõdön, va la mint Csörögben lá tom el fel ada to mat. Sze ret ném
meg kö szön ni Önök nek, hogy mun kám meg kön  nyí té sé re biz to -
sí tot tak ne kem iro dát, ahol az ügy irat ok fel dol go zá sa fo lyik. Tá -
jé koz ta tom a Tisz telt Kép vi se lõ-tes tü le tet, hogy a szõdligeti pol -
gár õr ség gel 42 eset ben lát tam el szol gá la tot a te le pü lé sen, 985
órát töl töt tem a köz te rü le ten. Szõdligeten a kö zel múlt ban el fo -
gás ra ke rül tek ke rék pár tol va jok és üzem anyag tol va jok. Öröm -
mel tá jé koz ta tom, hogy a P+R par ko ló ban is csök kent a ke rék -
pár lo pá sok szá ma. Ezen kí vül el fo gás ra ke rült a te le pü lé sen há -
rom kö rö zött sze mély. 2013. nya rán el fo gás ra ke rült egy fér fi,
aki nél több – el tu laj do ní tott – tárgy ke rült meg ta lá lás ra. Ár víz -
nél fo lya ma tos volt a rend õri je len lét, il let ve a te me tõk el len õr -
zé se. 2013. év ben 126 ügy irat ese té ben tör tént adat gyûj tés és
31 sze mélyt hall gat tunk meg ta nú ként. 

Ju hász Bé la: Kö szön jük Rend õr ka pi tány Úr nak és Kör ze ti
Meg bí zott Úr nak a tá jé koz ta tást. Az utób bi idõ ben na gyon meg -
sza po ro dott bi zo nyos tí pu sú bûn cse lek mé nyek szá ma. Pár hét -
tel ez elõtt a Re ze da ut cá ban egy ház elõtt par ko ló au tó nak ki -
vet ték a ka ta li zá to rát.

Latorovszki Gá bor: Saj nos át fo gó, egész Pest me gyé re ki ter -
je dõ prob lé má ról van szó. Vá con is több ször elõ for dult. Eb ben
az eset ben az el tu laj do ní tott ka ta li zá to ro kat vagy to vább ad ják
és be épí tik új ra gép ko csi ba, vagy szí nes fém ként ér té ke sí tik. Egy
ka ta li zá tor ára 100–150 ezer fo rint kö zött van.

Tari Istvánné: Az ál ta lá nos is ko lá ban is tar ta nak elõ adást?
Latorovszki Gá bor: Ter mé sze te sen, ha fel ké rés ér ke zik, ak -

kor igen.
Ju hász Bé la: Sze ret ném meg kö szön ni a Rend õr ka pi tány Úr

és a Kör ze ti Meg bí zott Úr mun ká ját. Ör ven de tes nek tar tom,
hogy a te le pü lé sün kön csök kent a bûn cse lek mé nyek szá ma. Bi -
zo nyá ra kö szön he tõ ez an nak is, hogy a P+R par ko ló ban – a ja -
ví tást kö ve tõ en – már jól mû kö dik a ka me ra rend szer. Pá lyáz -
tunk to váb bi 8 ka me ra te le pí té sé re is 7,8 mil lió fo rint ér ték ben,

Kép vi se lõ-tes tü le ti ülés be szá mo ló ja
2014. áp ri lis 17-én Ju hász Bé la pol gár mes ter úr kö szön töt te a kép vi se lõ-tes tü le tet, kü lön ki emel ve Latorovszki
Gá bor Rend õr ka pi tány Urat és Gyõrffy Sza bolcs kör ze ti meg bí zot tat, a meg je lent ven dé ge ket és a te le ví zió né -
zõ it. Na pi rend elõtt tá jé koz tat ta a meg je len te ket, hogy a fris sen meg ala kult Szõdligeti Kép zõ mû vé szek és Elõ -
adó mû vé szek Ba rá ti Kö re az Ön kor mány zat tal, mint kö te le zett ség vál la ló val kö zö sen 100.000 Ft pá lyá za ti pénzt
nyert, ami hez gra tu lált. A le járt ha tár ide jû ha tá ro za tok kal kap cso la tos be szá mo lók meg hall ga tá sa és el fo ga dá -
sa után rá tér tek a na pi ren di pon tok tár gya lá sá ra.
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ha ez a pá lyá zat nem si ke rül ak kor sa ját for rás ból sze ret nénk a
ka me ra rend szert ki épí te ni. Egy ka me ra pró ba üzem alatt mû kö -
dik már a fõ té ren. 

To váb bi ész re vé tel nem lé vén, ja vas lom a ha tá ro za ti ja vas lat
elõ ter jesz tés sze rin ti el fo ga dá sát. 

Ké rem, sza vaz zunk!
Szõdliget Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te 4 igen

sza va zat tal (egy han gú lag) a ha tá ro za tot el fo gad ta.

5. na pi ren di pont: Be szá mo ló a kép vi se lõ-tes tü let ál tal át -
ru há zott ha tás kö rök gya kor lá sá ról – a Tes tü let el fo gad ta s
meg sza vaz ta.

6. na pi ren di pont: Be szá mo ló a bel sõ el len õr zés 2013. évi
ta pasz ta la ta i ról, a bel sõ el len õr zé si ös  sze fog la ló je len tés el -
fo ga dá sa

Ju hász Bé la: Át adom Jegy zõ As  szony nak a szót.
Dr. Törõcsik Edit: Tá jé koz ta tom a Tisz telt Kép vi se lõ-tes tü le -

tet, hogy a bel sõ el len õr zés a 2013. év ben olyan sú lyos sza bály -
ta lan sá got, hi á nyos sá got nem ál la pí tott meg, amely bün te tõ, sza -
bály sér té si, fe gyel mi, vagy kár té rí té si fe le lõs ség re vo ná si el já rás
kez de mé nye zé sét tet te vol na szük sé ges sé. Ap róbb ész re vé te lek
ter mé sze te sen van nak, de a bel sõ el len õr zés nek az a dol ga, hogy
a leg ap róbb hi á nyos sá go kat is fel tár ja, mi pe dig a jö võ ben fo ko -
zott fi gyel met for dí tunk ar ra, hogy ezek is meg szûn je nek. Az in -
téz ke dé si terv rész le te sen tar tal maz za a kö zel jö võ ben vég re haj -
tan dó fel ada to kat. A sza bály za tok el ké szí té sé ben, ak tu a li zá lás -
ban köz re mû köd nek, el ké szí tik a sza bály za tok váz la tát.

Ju hász Bé la: Át adom a szót a Pénz ügyi Bi zott ság El nö ké nek
a dön tés is mer te té sé re.

Tari Istvánné: A Pénz ügyi Bi zott ság a ha tá ro za ti ja vas la tot
el fo ga dás ra ja va sol ja. 

Ju hász Bé la: To váb bi ész re vé tel nem lé vén, a Pénz ügyi Bi -
zott ság ja vas la tá nak fi gye lem be vé te lé vel ja va so lom a ha tá ro -
za ti ja vas lat elõ ter jesz tés sze rin ti el fo ga dá sát. Ké rem, sza vaz -
zunk!

Szõdliget Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te 4 igen
sza va zat tal (egy han gú lag) a ha tá ro za tot el fo gad ta.

7. na pi ren di pont ként az Észak-Kelet Pest és Nóg rád Me -
gyei Re gi o ná lis Hul la dék gaz dál ko dá si és Kör nye zet vé del mi
Ön kor mány za ti Tár su lás do ku men tu ma i nak mó do sí tá sá ról
sza va zott a Tes tü let.

8. na pi ren di pont: Be szá mo ló a Pol gár mes te ri Hi va tal
mun ká já ról

Ju hász Bé la: Át adom a Jegy zõ As  szony nak a szót.
Dr. Törõcsik Edit: A be szá mo ló el sõ 9 ol da la a Kö zös Hi va -

tal fel adat és ha tás kör ét, a Pol gár mes ter, Al pol gár mes ter, Jegy -
zõ, Al jegy zõ, va la mint a köz tiszt vi se lõk fel ada ta it ha tá roz zák
meg. A Kö zös Hi va tal tár gyi és sze mé lyi fel tét ele i rõl, mû kö dé -
sé rõl, fel ada ta i ról szó ló be szá mo lót a 9. ol dal tól ol vas hat ja a
Tisz telt Pénz ügyi Bi zott ság. Az ügy irat ok szá ma a 2012. év hez
ké pes csök kent. Az ügy irat for gal mi ada tok csak a szõdligeti hi -
va tal ra vo nat ko zik.

Ju hász Bé la: Mi nek kö szön he tõ az ügy irat for ga lom ilyen
drasz ti kus csök ke né se.

Dr. Törõcsik Edit: Jegy zõi ha tás kö rö ket von tak el. Át ke rült
a já rás hoz az ápo lá si díj és a közgyógyellátás.

Ju hász Bé la: Közgyógyellátással kap cso lat ban a szõdligeti
pol gár mes te ri hi va tal ban fo lyik ügy in té zés?

Dr. Törõcsik Edit: Nem, közgyógyellátással kap cso la tos ügy -
in té zés a vá ci já rá si hi va tal ban fo lyik. Ná lunk csak a mél tá nyos -
sá gi közgyógyellátás ma radt.

Ju hász Bé la: Ha va la ki gép jár mû adó te kin te té ben igény be kí -
ván ja ven ni a moz gás kor lá to zot tak nak já ró adó men tes sé get ho -
vá kell for dul nia?

Dr. Törõcsik Edit: A gép jár mû adó-men tes ség irán ti ké rel met,
mel lé kel ve a sú lyos moz gás kor lá to zott ság té nyét alá tá masz tó
szak vé le ményt, szak ha tó sá gi ál lás fog la lást, iga zo lást, ha tó sá gi
ha tá ro za tot, az el sõ fo kú ha tás kör ben el já ró ön kor mány za ti adó -
ha tó ság hoz kell be nyúj ta ni. Ha ez zel kap cso la tos kér dés van, a
kol le gák rész le tes fel vi lá go sí tást tud nak ad ni.

Ju hász Bé la: Jegy zõ As  szony! Van még olyan ügy amely a
te le pü lé si ön kor mány zat ok jegy zõ i tõl át ke rült a já rá si hi va tal -
hoz?

Dr. Törõcsik Edit: Igen, a nor ma tív ápo lá si díj a já rá si hi va -
ta lok hoz ke rült, de a te le pü lé si ön kor mány zat ok ál la pít ják meg
to vább ra is a mél tá nyos sá gi ala pon meg ál la pí tás ra ke rü lõ ápo -
lá si dí jat. 

Ju hász Bé la: Ha jól tu dom, az ál lam tól nem kap nak az ön -
kor mány zat ok nor ma tí vát a mél tá nyos sá gi ápo lá si díj hoz. Azt
sze ret ném még kér dez ni a Jegy zõ As  szony tól, hogy a já rá si
rend szer ki ala kí tá sa ügy fél ba rát tá tet te a rend szert.

Dr. Törõcsik Edit: Az ügy fe lek ide jön nek hoz zánk – a pol -
gár mes te ri hi va ta lok ba – és csa lód nak, hogy mi nem tu dunk se -
gí te ni. El mond juk ho vá kell men ni, és ho gyan tud ják el in téz ni
az ügye i ket. Ál ta lá ban az ügy fe lek nek nem tet szik, hogy Vác -
ra kell men ni és nem tud ják hely ben in téz ni. So kak nál ne héz -
sé get je lent az úti költ ség. De itt hely ben el ve szem és to váb bí -
tom a ké rel mü ket a já rá si hi va tal fe lé, ez zel költ sé günk ke let -
ke zik, a kol lé gák nak plusz mun kát je lent, mi köz ben a já rá si hi -
va tal hoz tar to zik. Ne künk ez olyan költ ség, amit más ra is pl.
fel újí tás ra költ het nénk.

Ju hász Bé la: A hi va tal tett lé pé se ket kor mány ab lak lét re ho -
zá sá ra.

Dr. Törõcsik Edit: Igen, sze ret tünk vol na kor mány ab la kot, a
fel té te lek adot tak vol tak, Pol gár mes ter Úr el is mond ta, hogy az
ön kor mány zat vál lal ja az eb bõl adó dó plusz költ sé ge ket. Egy
ügy se géd re is szük ség len ne, aki se gít sé get nyúj ta na az ügy fe -
lek nek, de saj nos egyi ket sem kap tuk meg. 

Ju hász Bé la: Kö szö nöm Jegy zõ As  szony. To váb bi ész re vé tel
nem lé vén, a Pénz ügyi Bi zott ság ja vas la tá nak fi gye lem be vé te -
lé vel ja va so lom a ha tá ro za ti ja vas lat elõ ter jesz tés sze rin ti el fo -
ga dá sát. Ké rem, sza vaz zunk!

Szõdliget Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te 4 igen
sza va zat tal (egy han gú lag) a ha tá ro za tot el fo gad ta.

9. na pi ren di pont: Tör vé nyes sé gi fel hí vás na pi ren di pont
té má ja: Szõdliget Köz ség Ön kor mány za ta ala pí tó ja a Ke let-Pest
Me gyei Or vo si Ügye le tet Biz to sí tó Ön kor mány za ti Tár su lás nak,
ez zel kap cso la tos tör vé nyes sé gi lé pé se ket sza vaz tak meg a kép -
vi se lõk a hi va tal hoz ér ke zett fel hí vás nak meg fe le lõ en.

A Tes tü le ti ülés tel jes jegy zõ köny ve meg te kint he tõ a köz ség
hon lap ján (www.szõdliget.hu), il let ve nyom ta tott for má ban a
Pol gár mes te ri Hi va tal ban, ügy fél fo ga dá si idõ ben.
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A Ci vi lek Sződligetért Egye sü let szer ve zé sé ben – eb ben
az év ben is út já ra in dult a Ván dor Fa ka nál Fő ző ver seny.
Re kord szá mú csa pat in dult a ver se nyen, konk ré tan hu -
szon egyen ne vez tek be a már nyol ca dik al ka lom mal
meg ren de zett vi dám, jó han gu la tú ma já lis ra. Kü lön kö -
szö net il le ti a Sződligeti Is ko lás Gyer me ke kért Ala pít -
ványt, akik még vi dám né pi ze né vel is ked ves ke dett a
részt ve vők nek.

A részt ve vők név so ra ABC sor rend ben:
– „A Csa pat”
– Ba ran go lók
– Cisze
– Gon do zá si Köz pont
– Gu lyás csa lád
– Jólész csa pa ta Szlo vá ki á ból
– Job bik Sződligeti Szer ve ze te
– „Két la ki ak”
– Kék Du na Ott hon
– Női Nyug dí jas Klub
– Okos Nők
– „Pa vi lo no sok”
– „Se vil la, se ka nál”
– Sződligetiek Ba rá ti Kö re
– Sződligeti Is ko lás Gyer me ke kért Ala pít vány
– Sződligeti Nyug dí jas Fér fi ak Ba rá ti Kö re
– Tisz ta For rás Szö vet ség
– Vac kor Ter mé szet já rók
– Václigetiek ba rá ti Kö re
– Zöld óvo da
– Zagy va csa lád
A meg mé ret te tés tár gya eb ben az év ben a vad hús ból

ké szült éte lek vol tak. Ké szült is itt vad disz nó, őz, vad -
ga lamb, vad nyúl a leg kü lön bö zőbb mó don, a leg vál to -
za to sabb kö ret tel és a leg tit ko sabb re cept sze rint.

Ne héz dol ga volt a zsű ri nek (dr. Sipos Ta más dan dár -
tá bor nok, a Sza bad tű zi Lo vag rend kép vi se le té ben, Fó -
nagy Ist ván vá ci ven dég lá tós, Ónódi Sza bó Lász ló sza -
kács, Kis Fe renc vad hús nagy ke res ke dő), de dön te ni kel -
lett. Ér té kes kü lön dí jak és aján dék cso ma gok ke rül tek át -
adás ra. Kö szö net a szpon zo rok nak ez út tal is. Min den
csa pat ki vá lót al ko tott és min den csa pat nyert ezen a
ver se nyen.

A Sződligeti Ván dor Fa ka nál ez út tal is to vább ván do -
rolt. A zsű ri ér té ke lé se sze rint a har ma dik he lye zett lett
a Gu lyás csa lád (vaj da sá gi fá cán le ves), a má so dik dí jat
a Tisz ta For rás Szö vet ség (szar vas ra gú er dei gom bá -
val+krumpli lán gos) kap ta. A fa ka nál je len le gi büsz ke
nyer te se és őr ző je a Zagy va csa lád lett a vad disz nó pör -
költ „stroganoff” mó don ké szült éte lé vel. A Vac ko ro so -
kat a zsű ri el nö ke meg hív ta egy fő ze lék fő ző ver seny re.

Ez úton is gra tu lá lunk!

A szer ve zők ra gasz kod tak a ha gyo má nyok hoz, me -
lyet a jö vő ben is meg kí ván nak őriz ni. A ren dez vényt
Sződliget pol gár mes te re Ju hász Bé la úr nyi tot ta meg, a
dí ja kat Sződliget or szág gyű lé si kép vi se lő je Harrach Pé -
ter úr ad ta át.

Szpon zo ra ink vol tak:
– Sződliget Köz ség Ön kor mány za ta
– Üveg ház Ét te rem
– Schröck Ist ván
– Midl Kft.
– Koch’s Tor ma Kft.
– Fó nagy Ist ván
– Dr. Sipos Ta más
– Ber ki Ti bor Hús bolt
– Ház tar tá si bolt Sződliget
– CBA Sződliget
– Gyógy szer tár Sződliget
– Zöld ség bolt Sza bad ság Tér
– Tün de Vi rág üz let
– Bo ros tyán Vi rág üz let
– Rá bai Cuk rász da
– Prestige Fod rász üz let
– Csányi Zsolt Mas  százs kuc kó
– György In gat lan
– Dr. So mo gyi Kft.

Min den szer ve ző nek, együtt mű kö dő nek, szpon zor -
nak ez úton is kö szö ne tet mond a ren dez vény szer ve ző -
je, aki ezt az egé szet nyol ca dik éve ke ve ri, ka var ja, ki -
fő zi:

dr. So mo gyi Ist ván

VIII. Vándor Fakanál Fõzõverseny
Ha má jus el se je, ak kor Ván dor Fa ka nál Sződligeten, nem volt ez más ként az idén se. Az aláb -
bi írás ban So mo gyi Ist ván so kak nak meg kö szö ni munkáját, de el ső ként hadd te gyem én ne ki.
Kö szön jük ked ves Ist ván mun ká dat!
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