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Tisz telt Sződligetiek!
A szep tem ber 6-i fa lu na pon ün ne pel jük köz sé günk szü le tés nap ját. Ez lesz a ne -
gye dik olyan fa lu nap, ami kor pol gár mes ter ként kö szönt he tem majd Önö ket. Ami
azt is je len ti, hogy el telt négy év az óta, hogy Önök en gem a köz ség pol gár mes -
ter ének, a Tisz ta For rás Szö vet ség je lölt je it pe dig ön kor mány za ti kép vi se lő nek
vá lasz tot ták meg. El telt négy év és a vá lasz tók tól ka pott meg bí za tá sunk a köz -
ség ügye i nek fe le lős in té zé sé re ha ma ro san le jár. A Köz tár sa sá gi El nök 2014. ok -
tó ber 12-re ki ír ta az ön kor mány za ti vá lasz tá so kat. Né hány hét múl va Sződliget
vá lasz tó pol gá rai új ra pol gár mes tert és kép vi se lő ket fog nak vá lasz ta ni az el kö vet -
ke ző – az új tör vé nyi elő írá sok sze rint im már – öt éves cik lus ra.

Meg tisz te lő szá mom ra, hogy ép pen köz sé günk szü le tés nap ján kö szön he tem
meg a ma gam és kép vi se lő tár sa im ne vé ben azt a bi zal mat, ami vel négy év vel
ez előtt meg tisz tel tek. Igye kez tünk ez alatt az idő alatt tisz tes ség gel és be csü let -
tel szol gál ni Önö ket és el in dí ta ni Sződligetet egy hos  szú tá von is fenn tart ha tó
fej lő dés út ján. Re mé lem egyet ér te nek ve lem ab ban, hogy sok min dent si ke rült
el ér nünk négy esz ten dő alatt – fel épí tet tük az ár víz vé del mi gá tat, bő ví tet tük és
fel újí tot tuk az óvo dát, sok ut cát tud tunk szi lárd bur ko lat tal el lát ni, van rend őrünk,
tér fi gye lő ka me rá ink, új fő te rünk. A fa lu nak már nem hi te lei, ha nem meg ta ka rí -
tá sai van nak. Egy ször nyű vil la mos sal ugyan ke ve seb bünk van, he lyet te vi szont
szép, ren de zett és élet tel te li Du na-par tunk lett. Ös  sze sen több mint fél milliárd(!)
fo rint pá lyá za ti pénz ből és az Önök adó fo rint ja i ból va ló sul tak meg ezek a be -
ru há zá sok, ame lyek mind an  nyi unk élet mi nő sé gét job bá te szik.

Mind ez per sze nem csak a pol gár mes ter és a kép vi se lők ér de me. Ez egy kö -
zös mun ka ered mé nye, ami nem va ló sul ha tott vol na meg a sződligetiek ös  sze -
fo gá sa, se gít sé ge, e cso dá la tos kö zös ség tá mo ga tá sa nél kül.

Tisz ta lel ki is me ret tel ad juk majd át Sződliget ve ze té sét an nak az új ön kor mány -
zat nak, ame lyet Önök meg fog nak vá lasz ta ni. Ké rem, hogy min den kép pen men -
je nek el sza vaz ni ok tó ber 12-én! Sza vaz za nak fe le lős ség gel és bíz zák a köz ség
szol gá la tát olyan em be rek re, akik min dent meg tesz nek majd azért, hogy Sződ -
liget to vább fej lőd jön és évek múl va is olyan hely le gyen, ami re büsz kék le het -
nek az itt élők. Olyan hely, ahol jó él ni!

Bol dog szü le tés na pot Sződliget!
Ju hász Bé la, 

pol gár mes ter
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November 8-án lomtalanítás!
Fi gye lem, nem a ko ráb ban
meg szo kott mó don tör té nik a
gyűj tés! A köz szol gál ta tó Zöld -
híd Ré gió Kft. ké ri Önö ket,
hogy a la kó hely ük kö ze lé ben
lé vő gyűj tő pont ra szál lít sák a
lo mo kat. Az ut cá ra ki tett lo -
mo kat nem fog ják el szál lí ta ni!

Sok szor, sok he lyen hang zott el pa nasz ként, hogy már a lom ta la ní -
tás meg kez dé se előtt „lomizók” ha da le pi el a te le pü lé sün ket. Szét -
túr ják és meg dézs mál ják az ut cá ra ki tett lo mo kat. Egy-egy ér té ke -
sebb nek tar tott lom hoz oda ül nek és au tó juk meg ér ke zé sé ig óv ják tár -
gyat a ri vá lis csa pat tól.

La kos sá gi fó ru mo kon a sződligetiek gyak ran va ló szí nű sí tet ték azt az
el kép ze lé sü ket is, hogy nem csak egy sze rű „lomizók”, ha nem akár meg -
fi gye lők, bű nö zők nek tip pet adók is fu ri káz nak fel és alá az ut cá kon.
Eze ket az ész re vé te lek rend re to váb bí tot tam a köz szol gál ta tó, Zöld híd
Ré gió Kft. fe lé. A sze me tes cég idén egy új, más te le pü lé sen már be vált
mód szert fog al kal maz ni a pa na szok meg elő zé sé re. Sződligeten hat he -
lyen állí ta nak fel egy-egy gyűj tő pon tot, ahol a cég em be rei vi gyáz zák
majd a 30 m3-es kon té ne re ket. A gyűj tő pon tok jel lem ző en a ko ráb bi
sze lek tív hul la dék gyűj tő szi ge te ken lesz nek ki je löl ve.

Em lé kez te tő ül: Má tyás ki rály ut ca, Új ut ca, Vi o la ut ca, Aká cos ut -
ca, La kó park be já rat és te le pít ve lesz egy a Szent Ist ván u. 29. szám
alatt, a Kö zös sé gi Ház mö göt ti tel ken is.

Ön kor mány za tunk fel ajánl ja se gít sé gét min den idős, be teg, vagy
moz gá sá ban kor lá to zott sződligeti la kos nak. Ké ré sük re ház hoz me -
gyünk és kis te her au tónk kal a gyűj tő pont ra szál lít juk az ös  sze gyűj tött
lo mot. A jel zé sü ket Bá nya vá ri Pál fa lu gond nok vár ja a 0620/942218
te le fo non.

Köz té ri ka me ra rend szer re nyert pá lyá -
za tot az ön kor mány zat. A ka me rák te -
le pí té se szep tem ber ben meg kez dõ dik.

Nem volt olyan ré gen, mi kor be szél -
get tem az egyik szom szé dom mal. El -
mond ta, hogy amed dig a csa lád já val a
sza bad sá gát töl töt te a Ba la ton nál, be -
tör tek a há zá ba. Pénzt, vagy ék sze re ket
nem tar tot tak ott hon, meg hát kü lön ben
sem te he tõ sek. Élik a min den na pi éle -
tü ket, mint mind an  nyi an. A fel fe szí tett
aj tó val a ron gá lá si kár na gyobb volt,
mint az el lo pott tár gyak ér té ke, de
még is va la mi meg vál to zott. Bor zasz tó -
an bán tot ta az, hogy az el kö ve tõk ösz -
 sze tur kál ták a ru hás szek rényt, ki ha ji -
gál ták az ágy ne mû tar tó ból az ágy ne -
mût, ki hú zo gat ták a fi ó ko kat. Be ha tol -
tak a sze mé lyes te ré be. Na pok, he tek
tel tek az zal el, hogy min dent ki mo sott,
fer tõt le ní tett. Ami ta lán még en nél is
ros  szabb volt a meg je lent fé le lem.

Mun ka után, mi kor sö tét ben ha za ér ke -
zett, a ker ten át vág va fé le lem mel néz -
te a bok ro kat. Va jon me lyik mö gött bú -
jik a rab ló? Egy-egy hos  szú hét vé ge
után, ame lyet a tá vol la kó ro ko nok nál
töl töt tek fél ve nyi tot ta ki a be já ra ti aj -
tót. Va jon min den rend ben van. Rá csot,
ri asz tót szer el tett fel, de a fé le lem csak
las san múlt.

Jó hír rel tud tam a szom széd nak
szol gál ni. 2120 te le pü lés adott be pá -

lyá za tot a Bel ügy mi nisz té ri um ál tal ki -
írt pá lyá zat ra és eb bõl 177 te le pü lés
nyert el tá mo ga tást. A nyer tes te le pü -
lé sek kö zött van Szõdliget is! 6,2 mil -
lió fo rint el nyert ös  szeg bõl hat da rab
köz té ri ka me ra ke rül te le pí tés re a te le -
pü lés be ve ze tõ út jai mel lé, va la mint az
is ko lá hoz és a fõ tér re. A ka me rák a ké -
pet egy szer ver re to váb bít ják, ame lyik
több hé tig tá rol ja majd a kép anya got.
Az adat vé del mi elõ írá sok nak meg fe le -
lõ en a fel vé te lek hez csak a rend õr ség -
nek lesz hoz zá fé ré se. Amen  nyi ben va -
la mi lyen bûn cse lek mény tör té nik
Szõd ligeten, ak kor a rend õr ség azon nal
meg tud ja néz ni, hogy kik és mi lyen
rend szá mú au tó val jár tak te le pü lé sün -
kön. A rend õr sé gi ta pasz ta la tok azt
mu tat ják, hogy a be ka me rá zott te le pü -
lé se ket nagy ív ben el ke rü lik a bû nö -
zõk, így még biz ton sá go sabb lesz
Szõd liget.

Ha va la ki el megy vá sá rol ni a sar ki
zöld sé ges hez és vesz egy ki ló al mát,
an nak az ára 350 Ft. Amen  nyi ben azt
mond ja a zöld sé ges nek, hogy 100 ki -
lót sze ret ne ven ni, ak kor egé szen biz -
to san en ged ni fog az ár ból az el adó. El -
kép zel he tő, hogy a nagy ba ni vá sár lás -
nak az lesz az ered mé nye, hogy a ve -
vő meg kap ja 300 Ft/kg áron az al mát.
Ez a pi ac tör vé nye. A zöld ség piac hoz
ha son ló an mű kö dik az áram pi ac is.
Sal gó tar ján gesz tor sá gá val ösz  sze fo gott
egy tu cat te le pü lés – kö zöt tük Sződliget
is – és cso por tos köz be szer zé si el já rás
ke re té ben ver se nyez tet tük meg az
áram pi ac részt ve vő it. A leg ol csóbb
aján la tot az MVM Part ner Zrt. ad ta, így
a kö vet ke ző év ben 722.364 Ft ös  szeg -
gel ke ve sebb áram dí jat kell fi zet nünk.
Az ön kor mány zat kas  szá já ban ma radt
ös  sze get pe dig más fon tos fej lesz tés re
tud juk majd fel hasz nál ni.

Ju hász Bé la
pol gár mes ter

Ol csób bá tet tük
a köz vi lá gí tást

Éven te több, mint fél mil lió fo rint
meg ta ka rí tást si ke rült el ér ni. A
meg ta ka rí tott ös  szeg fej lesz té sek -
re költ he tő.

Biz ton sá go sabb 
lesz Sződliget!
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JJóólléésszzeenn  jjáárr ttuunnkk  jjúúnniiuussbbaann
Amint azt 2011-ben, az „Üres-e a fa lu pénz tár cá ja?” cí mű cik kem ben ír tam,
a 2010-es, „meg örö költ” költ ség ve tés hi ány csök ken té sé re több kor lá to zó és
ta ka ré kos ko dó in téz ke dést hoz tunk, ezek kö zött volt a test vér vá ros ok kal kap -
cso la to san be ter ve zett két száz ezer fo rint el vo ná sa is. A negy ven öt mil lió fo -
rint for rás hi ány mel lett ez az ös  szeg nem nagy, de a „sok ki csi sok ra megy” el -
vét be tart va, úgy gon dol tuk, en nél fon to sabb a hi ány mér sék lé se akár ez zel a kis pénz zel is. Így az el múlt há rom
év ben nem tud tuk tar ta ni a kap cso la tot Jólésszel és Csík szent domokossal, sze ren csé re né hány ci vil szer ve zet meg -
tet te ezt és fo lya ma to san ápol ta ezen kö te lé ke ket, pl. a „Ván dor Fa ka nál fő ző ver seny” és a „Nem ze ti Ös  sze tar to -
zás Nap ja – Tri a no ni meg em lé ke zés” ren dez vé nyek ke re té ben.

A má jus ban meg tar tott „Eu ró pai Pol gá rok Ta lál ko zó já”-ra ter mé sze te sen meg hív tuk a test vér vá ro sa ink ve ze tőit
és kép vi se lő it, de csak Csíkszentdomokos kép vi se le te tu dott el jön ni. Jólészről jú ni us 5-én meg hí vás ér ke zett a pol -
gár mes ter és a kép vi se lők ré szé re a jú ni us 14-én tar tan dó, jólészi XI. Fa lu nap ra.

Ilyen elõz mé nyek után in dul tunk el au tó val, jú ni us 14-én né -
gyen: Ju hász Bé la pol gár mes ter, Sza bó At ti la al pol gár mes -
ter, Dvornik Gá bor kép vi se lõ és a nõi nem kép vi se le té ben
jó ma gam: Tari Istvánné, Ida kép vi se lõ. Szép tá ja kon át au -
tóz va, pon to san há rom órá val ké sõbb cso dá la tos he lyen,
csupaszív em be rek vár tak.

Ahogy meg áll tunk, pont a jólészi al pol gár mes ter úr ral:
Zagiba Ti bor ral ta lál koz tunk, aki azon nal be ve ze tett a Hi va -
tal ba. Ott fo ga dott ben nün ket Barci Fe renc pol gár mes ter úr,
a fe le sé ge, töb ben a kép vi se lõk kö zül, a Szõdligeten is több -
ször (leg utóbb a jú ni us 1-jei Tri a no ni meg em lé ke zé sen) fel -
lé pett Jólészi Cházár And rás Ének kar tag jai és má sok. Te rülj-
te rülj asztal(ka), min den föl di jó val meg rak va, koc cin tás ra a
fér fi ak nak vod ka, a höl gyek nek Becherovka, és min den ki nek
sör, sok hab bal, mint Barci úr mond ta, „a ma gya rok nál le -
csap ják a ha bot, pe dig a sör hab bal fi nom!” várt min ket.

14 órá ra át men tünk az I. és II. vi lág há bo rú ban el huny tak
Em lék mû vé hez, ahol a mi kis kül dött sé günk is el he lyez te a
ma gunk kal ho zott ko szo rút. Az Em lék mû vön azon jólészi
pol gá rok ne ve van fel vés ve, akik el tûn tek a két vi lág égés so -
rán, nem tud ni, hol nyug sza nak, és a fa lu min den év ben így
em lé ke zik meg ró luk.

A ko szo rú zás után Zagiba úr ral tet tünk egy sé tát, mi köz -
ben be mu tat ta pár mon dat ban a fa lut és meg em lí tet te a fõ
gond ja i kat is.

Jólész kb. 800 fõs, szín tisz ta ma gyar fa lu, Rozs nyó pe -
rem ke rü le te volt, majd önál ló vá vá lá sa után ka pott egy nagy
„aján dé kot”, két bér há zat, amely ben ro mák lak nak, köz mû
nincs, (kép zel het ni, mi lyen ál la po tok ural kod nak ott!), de a
lak bért sem na gyon fi ze tik. A bû nö zés az óta ko moly gon dot
okoz. A fa lu ban van egy óvo da, temp lom és a Köz sé gi Hi -
va tal. Is ko lá ba már az al só sok is Rozs nyó ra jár nak, bus  szal,
mun ka le he tõ ség, egész ség ügyi el lá tás is csak ott van, hely -
ben nincs. A fa lu, ma gyar sá ga ré vén, ke vés tá mo ga tás ban,
fej lesz tés ben ré sze sül, vi szont cso da szép kör nye zet ben he -
lyez ke dik el: kör ben he gyek öve zik és nem mes  sze, sza bad
szem mel is lát ha tó Krasznahorka (saj nos, le égett és még
hely re nem ho zott) ma gas vá ra.

Meg néz tük Cházár And rás szü lõ há zát, mely ben egy Em -
lék szo ba van, a na gyob bik rész ben ré geb ben az is ko la volt,

most temp lom van ben ne. Cházár And rás ügy véd, me gyei
fõ jegy zõ és gyógy pe da gó gus volt, aki nek a mun kál ko dá sai,
el gon do lá sai alap ján (bár te võ le ge sen nem vett részt a meg -
va ló sí tá sá ban), 1802-ben meg nyílt a Váczi Ki rá lyi Ma gyar
Si ket né ma In té zet, az el sõ ma gyar, ilyen jel le gû in téz mény.

A fa lu na pi mû sor a fut ball pá lyán fel ál lí tott szín pa don zaj -
lott: ének kar ok (a Jólészi és a szom széd fal vak ból ér ke zõk),
szín ját szó cso por tok, tán co sok lép tek fel, Zagiba úr mind -
két fia sze re pelt, a na gyob bik me se mon dás sal (õ már
Szõdligeten is volt elõ adó ként), a ki seb bik fer ge te ges tár sas -
tánc cal. A be já rat nál hos  szú sor fo ga dott ben nün ket, ugyan -
is azok a la ko sok, akik tar toz tak a fa lu nak adó val, lak bér rel,
nem me het tek be, csak ha fi zet tek, az egyéb ként in gye nes
ren dez vény re. Min den ki ka pott sza la got a csuk ló já ra, „XI.
Jólészi nyár, 2014.” fel irat tal, csak a szí nek vál toz tak an nak
függ vé nyé ben, hogy ven dég, la kos, vagy fi ze tõs be lé põ volt.
Hogy ne le gyen fe szült ség, a biz ton sá gi õrök a szom széd fa -
lu ból va lók vol tak.

A mû so rok köz ben pe dig be szél get tünk a he lyi ek kel, a
két pol gár mes ter kü lön is meg tár gyal ta a fa lu ve ze té sé vel já -
ró örö mö ket és gon do kat.

A prog ram es te 20 órá tól a Bi ki ni együt tes – már nem in -
gye nes – Kon cert jé vel, majd tánc mu lat ság gal foly ta tó dott,
de mi eze ken már nem vet tünk részt, gya kor la ti lag 18 órá -
tól kb. más fél órá ig bú csúz kod tunk. Barci úr meg em lí tet te,
volt, ami volt, az a lé nyeg, hogy most itt va gyunk, és jól
érez zük ma gun kat, és a kap cso lat ma rad jon élõ és köz vet -
len. Szlo vá ki á ban is idén, no vem ber-de cem ber kö rül lesz az
ön kor mány za ti vá lasz tás, Õ már csak kép vi se lõ ként fog in -
dul ni.

Vé gül az zal vál tunk el a jólészi ve ze tõk tõl, hogy sze re -
tet tel vár juk Õket a szep tem be ri Fa lu nap ra, és itt, Szõd li ge -
ten foly tat juk a most meg kez dett is mer ke dést.

A ha za fe lé tar tó hos  szú úton ele mez get tük a nap ese mé -
nyeit, a ked ves em be re ket, a szí ves ven dég lá tást, s mind any -
 nyi an meg ál la pí tot tuk, hogy egy na gyon kel le mes, ta nul sá -
gos, szép na pot töl töt tünk el Jólészen, a test vér vá ro sunk ban.

Tari Istvánné, Ida
kép vi se lõ, a Pénz ügyi Bi zott ság el nö ke



...egy csésze kávé... Juhász Béla polgármesterrel
Las san a négy éves cik lus vé gé re érünk, né hány hét múl va ön kor mány -
za ti vá lasz tá sok lesz nek. Itt az ide je a szám ve tés nek. Mi tör tént és
mi nem tör tént Sződligeten négy év alatt? Fej lő dés ről, si ke rek ről, ku -
dar cok ról, po li ti ká ról be szél get tünk Ju hász Bé la pol gár mes ter rel egy
csé sze ká vé mellett…

Egy ki csit men jünk vis  sza az idő -
ben: 2010-ben a Tisz ta For rás Szö vet -
ség meg győ ző több ség gel nyert az ön -
kor mány za ti vá lasz tá son és nem csak
pol gár mes tert ad ha tott Sződligetnek
az Ön sze mé lyé ben, ha nem a tel jes
kép vi se lő tes tü let is tag ja i ból áll ha tott
fel. Ho gyan lát ja ma, négy év táv la tá -
ból, mi nek volt kö szön he tő, hogy a
több ség Ön re és a Tisz ta For rás Szö -
vet ség re sza va zott?

Sződliget az ez red for du ló utá ni
évek ben, de kü lö nö sen a 2010-et meg -
elő ző négy év ben alig fej lő dött. Az ak -
ko ri ön kor mány zat évi kö zel 500 mil -
lió Ft-tal gaz dál ko dott, de ez a ren ge -
teg pénz nem lát szó dott meg a fa lu fej -
lő dé sén. Szin te egyet len mé ter rel sem
bő vült ak ko ri ban az asz fal to zott utak
hos  sza. A kul túr ház egy kis kö zös sé gi
ház zá zsu go ro dott és a fa lu ban élő
em be rek kö zös sé ge is ér dek te len né,
fá sult tá, meg osz tot tá vált. Szin te az
egyet len kéz zel fog ha tó be ru há zás az a
ször nyű sé ges vil la mos volt, ami tel je -
sen el ron dí tot ta Sződliget gyöngy -
szem ét, a Du na-par tot. Rossz volt a
köz biz ton ság, a köz ség mér he tet le nül
el adó so dott, de a fel vett hi te le ket is
nagy részt fel él te az ak ko ri egy re na -
gyobb és egy re drá gább ön kor mány za -
ti bü rok rá cia. Az utak több sé ge a ká -
tyúk tól jár ha tat lan, bal eset ve szé lyes
volt és az érin tett 300 csa lád nak oly
fon tos ár víz vé del mi gát is egy át lát ha -
tat lan ígé ret-hal maz volt csu pán. A
köz te rü le tek több sé ge el ha nya golt volt
és szin te csak el szánt ci vi lek és la kók
tar tot ták azo kat kar ban. Olyan ér zé se
volt az itt élők nek, hogy a fa lu nak egy -
sze rű en nincs gaz dá ja.

Ak ko ri ban még nagy ság ren dek kel
több pá lyá za ti le he tő ség volt, de az
akko ri ön kor mány zat csak tö re dé két
hasz nál ta ki ezek nek – és ak kor sem a
leg ked ve zőbb fel té te lek kel ki írt pá lyá za -
to kon in dult. Em lé kez zünk csak a Fő tér

fel újí tá sá nak ak ko ri ter vé re – több, mint
60 mil lió Ft-ból ter vez ték ezt el vé gez ni,
ami ből kö zel 30 mil li ót kel lett vol na sa -
ját for rás ból, az az hi tel ből kifizetni…

Mind eköz ben, ha kö rül néz tek az
em be rek, azt lát ták, hogy a szom szé -
dos te le pü lé sek – mint pél dá ul Sződ,
Ve res egy ház – lát vá nyo san fej lőd tek.
Fa lu há zak, új utak, cso da szép te rek,
meg újult óvo dák nőt tek ki a föld ből.
Mind-mind pá lyá za ti pén zek ből úgy,
hogy ezek a te le pü lé sek pénz ügyi leg
sta bi lak ma rad hat tak.

Eb ben a hely zet ben, 2010-ben, a
Tisz ta For rás Szö vet ség egy szem lé let -
vál tást ígért Sződliget la kó i nak. Fej lő -
dést, gya ra po dást, a köz ség pénz -
ügyei nek rend be té tel ét, a köz pén zek
ha té kony fel hasz ná lá sát és tisz ta, át lát -
ha tó, de mok ra ti kus mű kö dést. Úgy
gon do lom, hogy a vá lasz tók 2010-ben
azért sza vaz tak ránk, mert ele gük lett
a sok éve tar tó pan gás ból. Hit tek ben -
ne, hogy le het si ke re sen is me ne dzsel -
ni a köz ség fej lő dé sét. Ezt a fel ada tot
a Tisz ta For rás je lölt je i re bíz ták, akik
nem csak ma ga san kép zett, hoz zá ér tő
szak em be rek, ha nem Sződligetet szív -
ből sze re tő lo kál pat ri ó ták is. A vá lasz -
tók bíz tak ben nünk és ez nagy fe le lős -
sé get je len tett. Mi az el ső pil la nat tól
kezd ve úgy ér té kel tük a vá lasz tá si győ -
zel mün ket, hogy ben nün ket nem a fa -
lu ve ze té sé vel, ha nem a szol gá la tá val
bíz tak meg a vá lasz tók. Na gyon fon -
tos nak tar tom ezt és bí zok ben ne, hogy
va ló ban si ke rült át vin ni ezt a szem lé -
le tet a min den na pi mun kánk ba is.

Szép ígé re tek, de mit si ke rült ezek -
ből meg va ló sí ta ni?

Úgy vé lem, hogy a vál la lá sa ink
több sé gét tel je sí tet tük. Sőt, bi zo nyos
te rü le te ken a vál lal tak nál sok kal töb -
bet is. 2014-ben ma ga biz to san mond -
ha tom, hogy az el múlt évek ben
Sződliget fej lő dé si pá lyá ra állt. Egy

olyan hos  szú tá von is fenn tart ha tó fej -
lő dés in dult el a köz ség ben, ami nem
csak nagy ér té kű be ru há zá so kat, a
köz ség anya gi gya ra po dá sát, ha nem
szí nes kul tu rá lis éle tet, ci vil- és kö zös -
sé gi ös  sze fo gást, érez he tő élet mi nő ség
ja vu lást is je lent. A kör nyék be li te le pü -
lé sek la kói pe dig ma már ben nün ket
iri gyel nek. Be le ért ve a két szom szé dos
vá rost, Gö döt és Vá cot is.

Tény leg ma ga biz tos a si ke re ket il le -
tően…

2010-ben ne künk, a Tisz ta For rás -
nak egy rész le te sen ki dol go zott, konk -
rét cé lo kat meg ha tá ro zó prog ra munk
volt. Ezt a prog ra mot ma is el ol vas hat -
ja bár ki az internetes hon la pun kon
(www.tiszatforras.net – a Szerk.) és
pont ról pont ra ha lad va szá mon is kér -
he ti a meg va ló sí tá sát. Az el múlt négy
év ben e prog ram alap ján dol goz tunk
mind vé gig.

Fél milliárd(!) fo rint pá lyá za ti pénzt
hoz tunk Sződligetre négy év alatt. Ez
több, mint egy év tel jes költ ség ve té si
be vé te le. Csak a leg fon to sab ba kat so ro -
lom: fel épült az ár víz vé del mi gát (375
mil lió Ft), bő vült, meg újult az óvo da
(118 mil lió Ft), pol gár mes te ri hi va tal fel -
újí tá sa (13 mil lió Ft), eu ró pai pol gá rok
ta lál ko zó ja (4 mil lió Ft) és a leg utób bi
si ke res pá lyá za tunk tér fi gyelő ka me rák
te le pí té sé re (6,2 mil lió Ft)… és ak kor a
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ki sebb, né hány száz ezer fo rin tot je len -
tő pá lyá za to kat még nem is em lí tet tem.
Ez sződligeti la ko son ként – be le ért ve a
cse cse mő ket is – több, mint 110 ezer
Ft. Ezek csak a pá lyá za ti pén zek ből
meg va ló sult be ru há zá sok. Az út épí té se -
ket, a fő tér fel újí tá sát, a Du na-par ti te -
rep ren de zést és még sok-sok dol got
ezen felül, sa ját erő ből, de hi tel fel vé -
te le nél kül va ló sí tot tunk meg. Nincs a
kör nyé ken még egy te le pü lés, amely
ilyen mu ta tók kal di cse ked het ne.

Ezek va ló ban meg győ ző ada tok. Mi
a tit ka en nek a si ke res gaz dál ko dás -
nak?

Egy részt kö vet ke ze te sek vol tunk. Azt
mond tuk, hogy leg elő ször a köz ség
pénz ügye it kell rend be ten ni. 2010-
ben üres kas  szá val, majd negyven mil -
lió Ft mí nus  szal vet tük át a költ ség ve -
tést. Meg győ ző dé sem, hogy min den
adó fi ze tő pol gár jog gal vár hat ja el,
hogy az adó ját fe le lős ség gel hasz nál -
juk fel. Ez az el vá rás azon ban csak ak -
kor jo gos, ha va la ki nem csak elv ben,
de a gya kor lat ban is adó fi ze tő, az az va -
ló ban be is fi ze ti a ki ve tett adó kat. Hi -
szem, hogy ez így kor rekt. Ezért na -
gyon kö vet ke ze te sen igye kez tünk be -
haj ta ni a he lyi adó kat. En nek ered mé -
nye kép pen so kat ja vult az adó fi ze té si
mo rál és az ön kor mány zat be vé te lei ki -
szá mít ha tó vá és sta bil lá vál tak. Ma már
nem hogy na pi anya gi gond ja ink nin -
cse nek, de szo lid pénz ügyi tar ta lék kal

is ren del ke zik a köz ség. Mind ezt úgy
si ke rült el ér ni, hogy az el múlt négy év -
ben nem ve zet tünk be új adót és nem
vál toz tat tuk a he lyi adók mér té két.

Más részt ab ban is na gyon el szán tak
vol tunk, hogy ha té ko nyan hasz nál juk
fel az itt élők adó fo rint ja it. Szer ző dé sek
tu cat ja it mond tuk fel, tár gyal tuk új ra,
fö lös le ges nek ítélt ki adá sok so rát szün -
tet tük meg. Ki sebb, ol csóbb, ha té ko -
nyabb hi va talt ala kí tot tunk ki. Meg ver -
se nyez tet tük min den be szer zé sün ket.
Már el ső in téz ke dé se ink kel igye kez -
tünk olyan ös  sze fér he tet len sé gi sza bá -
lyo kat, nyílt, át lát ha tó szer ve ze ti ke re tet
lét re hoz ni, ami el len őriz he tő és ki zár ja
bár mi fé le kor rup ció le he tő sé gét.

Az is bi zo nyá ra köz re ját szott, hogy
én egy ko nok em ber va gyok. Nem is -
me rek el bu kott pá lyá za tot. Er re jó pél -
da az ár víz vé del mi gát elő ző cik lus ból
meg örö költ ügye, amit már szin te biz -
to san vesz tett po zí ci ó ból si ke rült meg -
fe szí tett mun ká val nye rő pá lyá zat tá
tenni az „utol só utá ni” pil la nat ban. Az
uniós pol gá rok ta lál ko zó já ra a pá lyá za -
tun kat há rom szor ad tuk be új ra és új ra,
mi re nyer tünk. A tér fi gye lő ka me rák te -
le pí té sé re is har ma dik ne ki fu tás ra lett
nye rő a pá lyá za tunk. Ha eset leg nem si -
ke rül egy pá lyá zat, ak kor nem a ku ká -
ba dob juk, ha nem igyek szünk ki ér té -
kel ni és ta nul ni be lő le, hogy leg kö ze -
lebb ne kö ves sük el ugyan azt a hi bát.

Ed dig a fej lő dés ről be szélt, de szin -
te csak a pénz ről, a gaz dál ko dás ról
esett szó. Ön sze rint tény leg csak az
anya gi ja vak gya ra po dá sát je len ti a
„fej lő dés”?

Ter mé sze te sen nem. „Fej lő dés” alatt
az em be rek élet mi nő sé gé nek a ja vu lá -
sát ér tem. Ezek sok szor na gyon egy -
sze rű, mond hat ni tri vi á lis dol gok. Né -
ha elég, ha egy ut cá ban meg szűn tet -
jük az egy irá nyú köz le ke dést, ha az
nem ve szé lyez te ti a köz le ke dés biz -
ton sá gát, és az ott la kók nak nem kell
há rom ház töm böt kör be-kör be au tóz -
ni uk, hogy be áll has sa nak a há zuk elé.
Ez is ja vít ja az éle tük mi nő sé gét.

De az is szé gyen volt, hogy Sződ -
ligeten tíz ut cá ból mind ös  sze hat nak
volt szi lárd bur ko la ta. A leg több em -
ber Pest re jár dol goz ni, eset leg szó ra -
koz ni. Mi lyen do log az, ha sá ros ci pő -
ben ál lít be az iro dá ba, vagy a szín -
ház ba? Nyá ron pe dig a por tól szen ve -
dett a la kos ság. Ma sem va gyunk még

tel je sen ké szen. A Pe tő fi ut cá ból még
nyí lik né hány ut ca, amely re szi lárd
bur ko lat kell. En nek el le né re ma már
tíz ut cá ból ki lenc por men te sí tett.

De, hogy tény leg ne csak anya gi be -
ru há zá sok ról be szél jünk, na gyon tet -
szik, hogy egy re több és egy re ak tí vabb
kul tu rá lis- és ci vil szer ve ze tek mű köd -
nek Sződligeten. Van köz tük, ame lyik
a nem ze ti ha gyo má nyo kat ápol ja, van,
amely tú rá kat, má sok fa ül te té se ket, fő -
ző ver senyt szer vez nek. A fi a ta lok „sze -
rel mes szom ba tot”, a nyug dí ja sok
klub dél utá no kat. Van nak tánc ház ba
já rók, okos nők nek va ló prog ra mok,
mű vé szet-ked ve lők, mé zes ka lács fa lut
épí tők, hor gá szok, spor to lók, éne ke -
sek, ze né szek, ki csik és na gyok, fi a ta -
lok és idő sek. Ter mé sze te sen az ön kor -
mány zat is sok prog ra mot szer vez és
so kat tá mo gat va la mi lyen mó don.

A sződligeti Du na-part ra is mét visz -
sza tért az élet – alig van olyan hét vé ge,
hogy ne len ne va la mi lyen ér de kes prog -
ram. A he lyi vál lal ko zók ös  sze fog tak és
a sport pá lyá kat tel je sen meg újí tot ták.
Csak nem szá zan rúg ják rend sze re sen a
bőrt a fo ci pá lyán 5-től 50 éve sig. A ki -
kö tő ben gye re kek ta nul nak evez ni, a
rét re csa lá dok jár nak le pik ni kez ni, vagy
ré gi ba rá tok be szél get ni egy jót egy po -
hár sör mel lett. Cso dá la tos sok szí nű ség,
nagy sze rű em be rek, ös  sze tar tó kö zös sé -
gek, ahol min den ki meg ta lál hat ja a ne -
ki leg ked ve sebb fog la la tos sá got.

Tény leg olyan hely lett Sződliget,
ahol jó él ni. No, hát ez is fej lő dés és
ugyan olyan fon tos – ha nem fon to sabb
– mint az anya gi ja vak. Egyéb ként meg -
győ ző dé sem, hogy a két do log együtt jár
és ki egé szí ti egy mást. Pél dául biz to san
nem len ne ilyen élet a Du na-par ton, ha
az nem len ne ren de zett és tisz ta.

Sződliget ma ga a Kánaán… Tény leg
nincs sem mi olyan, amit nem si ke rült
az el múlt négy év ben meg va ló sí ta ni,
ami ku darc volt, vagy amit más kép pen
csi nál na?

Sződliget ter mé sze te sen még nem a
Ká na án, de tény leg egy fej lő dő, ren de -
zett, eu ró pai szín vo na lú élet mi nő sé get
biz to sí ta ni ké pes kis köz ség lett. Ha a
fa lut mé lyen meg rá zó ku dar cok nem is,
de olyan dol gok vol tak az el múlt négy
év ben, ami ket szí ve sen meg csi nál tunk
vol na, de nem volt rá le he tő sé günk.
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Pél dá ul az is ko la épü le té re rá fér ne
egy ala pos fel újí tás, kor sze rű sí tés. Ez
na gyon sok pénz be ke rül ne. Ár gus sze -
mek kel fi gyel tük a pá lyá za to kat, hogy
ezt va la ho gyan fi nan szí roz ni tud juk,
de saj nos nem volt ilyen pá lyá zat.

A ki kö tő jo gi hely ze tét sem si ke rült
meg nyug ta tó an ren dez ni. A sok-sok
év vel ez előtt ös  sze ku szá ló dott tu laj do -
ni vi szo nyo kat nem tud tuk ki bo goz ni
és a Ma gyar Ál lam tól vis  sza sze rez ni a
ki kö tő tu laj don jo gát.

A je len le gi kö zös sé gi ház is na gyon
ki csi. Mél tat lan a fa lu hoz, hogy egy
ko mo lyabb ki ál lí tást, egy 40-50 fős
kul tu rá lis prog ra mot már nem tu dunk
hol el he lyez ni. Na gyon nagy szük ség
len ne egy szín vo na las fa lu ház ra.

Jó len ne – jó lett vol na – a Fő tér má -
sik ol da lát is olyan szép pé va rá zsol ni,
mint aho gyan az a Pe tő fi szo bor nál már
el ké szült. Most nem volt több re pénz, de
re mé lem a má so dik ütem ben a temp lom
kö rü li ré sze is meg újul hat majd a tér nek.

So rol jam még?...

Biz to san le het ne még hos  szan so -
rol ni. Mint aho gyan ne künk – és fel te -
he tő en a fa lu min den la kó já nak is –
len ne né hány öt le te, hogy mi min dent
le het ne még csi nál ni. Mi van pél dá ul
a mun ka hely te rem tés sel?

Né ze tem sze rint egy ön kor mány zat
nem te remt het mun ka he lyet, mert nem
pi a ci sze rep lő. Bár az ön kor mány zat
te rem het von zó fel té te le ket a vál lal ko -
zá sok le te le pe dé sé hez és mű kö dé sé -
hez, mun ka he lyet csak vál lal ko zá sok
tud nak te rem te ni.

Ko ráb ban volt egy bíz ta tó kez de mé -
nye zés, ami kor egy je len tős nyom da -
ipa ri vál lal ko zás ter ve raj zo ló dott ki a
Göd del ha tá ros te le pü lés ré szen. Ön -
kor mány za tunk tel jes mell szé les ség gel
tá mo gat ta – és tá mo gat ja – ezt a kez -
de mé nye zést, de a Zöld ha tó ság és a
Föld hi va tal ed dig még saj nos nem ad -
ta ál dá sát a te rü let mű ve lés aló li ki vo -
ná sá ra és át mi nő sí té sé re. Pe dig na gyon
jót ten ne Sződliget fej lő dé se szem pont -
já ból egy ilyen üzem ide te le pü lé se.

Ugyan ak kor az M2 mel let ti te rü le -
ten vi szont ha ma ro san át adás ra ke rül
egy olyan kis gyár, amely szán tó föl di
nö vé nyek ho za má nak nö ve lé sé hez ké -
szít majd bio-tápanyagot. Ez a zöld me -
zős be ru há zás is több mint tíz he lyi la -

kos nak biz to sít hat majd mun kát és
ipar űzé si adót is itt fog fi zet ni. E be ru -
há zás már a kez det kez de tén is biz to -
sí tott be vé telt a köz ség nek, ugyan is az
ön kor mány zat tól vá sá rol ták meg az
üzem szá má ra a tel ket.

Be szél jünk a jö vő ről, a kö vet ke ző
négy év fel ada ta i ról is! Mi lyen ter vei
van nak az el kö vet ke ző évek re? Ké szül
új ra meg mé ret ni ma gát a kö zel gő ön -
kor mány za ti vá lasz tá son?

Én úgy gon do lom, hogy egy vá lasz -
tott tiszt ség vi se lő, vá lasz tott tes tü let
mun ká já nak iga zi ér té ke lé se a vá lasz tás.
Ha a pol gár mes tert, a kép vi se lőt új ra
meg vá laszt ják a sza va zó pol gá rok, az
azt je len ti, hogy elé ge det tek vol tak a
mun ká já val. So rol hat juk mi ol da la kon
ke resz tül, hogy men  nyi min dent tet tünk
azért, hogy rá szol gál junk a bi za lom ra,
az iga zi ér té ke lé sét an nak, amit meg tet -
tünk – vagy ép pen nem tet tünk meg – a
vá lasz tók ad ják a sza va zás nap ján. Ez a
de mok rá cia – és én de mok ra ta va gyok.
Pol gár mes ter, po li ti kus, aki mé lyen hisz
a de mok rá cia ere jé ben és ér té ke i ben.

Igen, sze ret ném meg mé ret ni ma -
gam. A Tisz ta For rás Szö vet ség pol gár -
mes ter-je lölt je ként in dul ni sze ret nék
Sződligeten a kö vet ke ző ön kor mány -
za ti vá lasz tá son.

„A Tisz ta For rás Szö vet ség je lölt je -
ként” – ezt ki hang sú lyoz ta. Ön ál lí tó -
lag párt po li ti ká val is fog lal ko zik. Kor -
rekt nek tart ja, hogy nem a párt ja szí -
ne i ben in dul?

Ne kem köz gaz dász és po li to ló gus a
vég zett sé gem és a po li ti ka az éle tem.
Bár ma Ma gyar or szá gon ál ta lá ban a

po li ti kum meg íté lé se a bé ka fe ne ke
alatt van, én még is hi szek ab ban, hogy
le het ezt a mun kát tisz tes ség gel is csi -
nál ni. Va ló ban, az Együtt-PM párt nak
va gyok a vá lasz tó kö ri ve ze tő je. De
sze ret nék vis  sza kér dez ni: Ta pasz tal ta-
e va la ha, va la ki azt, hogy be hoz tam
Sződligetre a párt po li ti kát? Volt-e itt az
én meg hí vá som ra bár mi lyen ve ze tő
párt po li ti kus? Hoz tam-e bár mi lyen
ügy ben is olyan dön tést, amely ben
nem Sződliget ér de kei, ha nem az én
párt szim pá ti ám ér he tő tet ten?

Van egy po li ti kai ér ték ren dem, amit
nyíl tan vál la lok. Ugyan ak kor nem hi -
szem, hogy lé te zik bal-, vagy jobb ol -
da li asz fal tút, vagy fő tér, eset leg kor -
mány pár ti, vagy el len zé ki Du na-part.
Egy Sződliget mé re tű te le pü lé sen a
pol gár mes te ri, az ön kor mány za ti mun -
ka nem le het párt po li ti ká val át itat va. A
be szél ge té sünk ele jén már mond tam:
én ezt egy szol gá lat nak tar tom. Itt egy
kö zös sé get kell szol gál ni és nem pár -
tos kod ni. Azt gon do lom, hogy Sződ -
ligeten na gyon szi go rú an csak a köz -
ség és a lo kál pat ri ó ta ci vil szer ve zet, a
Tisz ta For rás Szö vet ség ér té ke it kép vi -
se lem és ezt így tar tom he lyes nek. Ha
pe dig sen ki nek nem ár tok itt Sződ -
ligeten ez zel, ak kor ugyan mi ért ne
fog lal koz hat nék a po li ti ká val más hol?

A pol gár mes ter ség az egy szak ma?
Van olyan em ber, aki misz ti fi kál ja.

Van, aki min dig hi va tás ról be szél, meg
el hi va tott ság ról. Sze rin tem ez ugyan -
olyan mun ka, mint bár mely más. Amit
ter mé sze te sen le het el hi va tot tan, lel ki -
is me ret tel, szak ér te lem mel és alá zat tal
is vé gez ni, mint ahogy min den más
mun kát is. Itt a fő nök a vá lasz tó pol gár,
aki négy éven ként az „X” meg fe le lő el -
he lye zé sé vel mond ja el a vé le mé nyét
a mun kám ról.

A po li ti kán kí vül van más hob bi ja is?
Sze re tem a ve te rán jár mű ve ket. Van

egy 26 éves Mer ce de sem és egy 42 éves
mo to rom. Év ről-év re ve te rán jár mű ta -
lál ko zót is szer ve zek au gusz tus utol só
he té ben Sződligeten. Ré geb ben ej tő er -
nyőz tem – 150 al ka lom mal ug rot tam,
de má ra sport ként csak a fo ci ma radt.

A fo ci ban si ke res?
Igen. A ma gyar vá lo ga tott ban ját -

szom. A ma gyar pol gár mes te rek vá lo -
ga tott já ban... ☺

Folytatás a 7. oldalról.



Szõdliget Község Önkormányzatának jóvoltából 2014 szeptemberétõl a Gárdonyi Géza Általános Iskolában tanuló
gyerekek étkezési díját csekkel, illetve átutalással lehet rendezni. Az önkormányzat ezt egy majd hatszázezres szoftver
vásárlásával tudta megoldani.

Csekkel csöngetnek
Még nyár van. Nekem kicsit nyaralás minden reggel, uzsonna készítés, tornazsák keresés és idõre érjünk oda nélkül. Persze
reggeli kell, ebéd se árt, vacsora meg kétszer … de mégis, üdítõ a reggel nyert nyugalom fél órája kávéval a kezemben az
esti tatárdúlás közepén…

No eddig jutottam elmélkedésemmel, hogy valahogy odakanyarodjak az amúgy száraz hírként is leközölhetõre, miszerint
szeptembertõl a szõdligeti iskolában csekken vagy átutalással lesz rendezhetõ a gyerekek étkezése.

A hír hátterében egy majd hatszázezres szoftver áll, több munkaóra elõkészítés.
De ezen túl kedves befizetõ szülõk érzik a hír nagyságát? Nincs havi logisztika, ki késsen el a munkahelyérõl, mert sorba

kell állni a kis ablak elõtt több tíz sorstárssal egyetemben melegben, hidegben, huzatban, fülledtben, pont annyit számolgatva
markunkba, hogy ne legyen gond a visszaadás.

Egy csekk a többi közé a sorba, vagy egy gombnyomás és a gyerek eszik, gond nélkül, már csak a reggeli és a vacsora
(serdülõknél duplázva) a feladat mit egyen, mikor vegyem, mikor fõzzem kérdésekkel…de az egy másik cikk kérem, most
örüljünk ennek, részemrõl igazán…

Egy többgyermekes anyuka Szõdligetrõl
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Kel le mes nyá ri dél után ra be szél tünk
meg egy ta lál ko zót a Kö zös sé gi Ház -
ba. Vi dá man és jó ked vű en ér ke zett
min den ki, ki csit meg fá rad tan a na pi
te en dők től. Mert min den ki dol gos,
fon tos nap után volt.

Ami kor a négy év ről és a ta nács
mun ká já ról kér dez tem őket egy más
sza vá ba ér ve so rol ták a fel ada to kat,
ered mé nye ket. Kü lö nö sen fon tos fel -
ada tuk nak tart ják a kap cso lat tar tást a
lakókkal,tudják mi lyen fon tos tud ni a
dol gok ról és el mon da ni a hí re ket
akár a bolt előtt a zöld sé ges nél vagy
a ren de lő ben az or vos ra vár va. Úgy
ér zik, bi za lom mal for dul nak hoz zá -
juk is me rő se ik és ők, mi vel min den
köz sé gi ügyet meg tár gyal nak ve lük,
hi te les vá la szo kat tud nak ad ni.

A tes tü let a tá jé koz ta tás mel lett
vé le mé nyü ket is ki ké ri az ak tu á lis
ügyek ben. Az ő ja vas la tuk volt a fa -
lu ele jén fel ál lí tott üd vöz lő táb lák és
a par ko ló he lyek bő ví té se a fő té ren.

Kon zul ta tív, ja vas lat te vő jog kör ük
mel lett fel ada ta ik is van nak, töb bek
kö zött tel jes ha tás kör rel in té zik a

Tisz ta ud var, ren des ház ki tün te tést.
Őszin tén ed dig nem is gon dol tam
be le a ki lo mé te rek be, amit le gya lo -
gol év ről év re a csa pat, fel ku tat va a
leg szebb ker te ket a köz ség ben. (Az -
óta már az or szá gos mé di á ba, konk -

ré tan a Kos suth rá di ó ba is el ju tott a
dí junk hí re, 2014. au gusz tus 18-án
pol gár mes ter úr ral  in ter jú ké szült).
Az idei dí ja kat 2014. szep tem ber 6-
án a fa lu na pon ad ják át a ta nács tag -
jai.

Fontos az idősek véleménye!
A gyerekeim füzetet vezetnek arról,milyenek nem szeretnének lenni felnőtt és idős korukban. Nekem van az
agyamban egy fiók ahova azokat a dolgokat teszem,milyen szeretnék majd lenni öt, tíz, húsz év múlva. A sződligeti
idősek tanácsának kompániája úgy ahogy van beköltözött a fiókomba.
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A má jus ban ön erő ből el ké szült új fő te rét Sződliget iga zán
ki hasz nál ja. A Fő té ri es ték so ro zat majd min den pén tek re
kel le mes szó ra ko zást nyújt a köz ség la kó i nak. House of
grooves együt tes fel lé pé se után a sze szé lyes idő já rás el mos -
ta a fo ci vb ki ve tí té sét, de két hét múl va már a Shadows
Magic T. Band kon cer tet kel le mes idő ben hall gat hat ta az
ér dek lő dő kö zön ség. Au gusz tus 8-án pe dig fer ge te ges ut -
ca bá lon rop hat ta ki csi, nagy, idős, fi a tal a Tutti együt tes
mu zsi ká já ra a tán cot. A szó ra koz ni vá gyók tom bo lát is vá -
sá rol hat tak, kö szön he tő en a he lyi vál lal ko zók nak, majd
negy ven ér té kes nye re mény re mé nyé ben. Ez úton is kö -
szön jük min den ki nek a fel aján lá so kat!

Pén te ken, au gusz tus 15-én is át ala kult a tér, még pe dig
pres  szó han gu lat köl tö zött a dísz kö vek re. A jó té kony sá gi
ren dez vény há zi gaz dá ja So mo gyi Ist ván volt a köz ség tisz -
te let ben ál ló pol gá ra, aki sok jó tu laj don sá ga mel lett a két
vi lág há bo rú kö zöt ti bár mu zsi ka lel kes elő adó ja. Ezen az
es tén, 20 órá tól, a ked ves ven dé ge ket bó lé val, kok tél lal és

je ges ká vé val is kí nál tuk és az ita lo kért fel aján lott ös  szeg -
gel az óvo dát és is ko lát tá mo gat ta a ren dez vény. So mo gyi
Ist ván és ze nész ba rát ja is tisz te let díj nél kül a jó cél nak fel -
ajánl va tu dá sát mu zsi kált ezen az es tén.

A ren dez vé nyek foly ta tód nak, lap zár ta utá ni idő pont -
ban, au gusz tus 29-én is mét a fő tér lesz a hely szí ne egy
Cseh Ta más em lék est nek, majd pe dig más nap a Du na-part -
ra vár juk a Tisz ta For rás ci vil szer ve zet ren dez vé nyé re, az
im már ti ze dik, ju bi le u mi ve te rán au tós ta lál ko zó ra az ér -
dek lő dő ket. Sződliget min den ren dez vé nye, így az utol já -
ra em lí tett au tós ta lál ko zó is, ami 9 óra kor kez dő dik, in -
gye nes.

30-án csak a nyá ri hó na pok nak, de a ren dez vé nyek nek
nem lesz vé ge, szep tem ber 5-én ki ál lí tás nyí lik Vertel And -
rea és Szal ma Edit mun ká i ból, majd más nap dél után a fa -
lu nap ra vá runk min den kit. A ren dez vé nyek so rát a szep -
tem ber 12-13-14-én meg ren de zés re ke rü lő sör fesz ti vál
zár ja (rész le tes prog ra mok az új ság utol só lap ja in).

PPeezzss   ggőő  éé lleett   SSzzőőddll iiggeetteenn!!

Rész let a 2014. au gusz tus 22-i rend kí vü li tes tü le ti ülés egyik elõ ter jesz té sé bõl:
„Az utób bi idõ ben egy re több meg ke re sés ér ke zett hi va ta lunk hoz az ügy ben, hogy va ló já ban ho va is tar to zik a Vác-Dél

te le pü lés rész. Köz igaz ga tá si lag ez a te rü let Vác vá ro sá hoz tar to zik, ám a la kók en nek sem mi lyen elõ nyét nem él ve zik, ér zé -
sük sze rint õk a vá ros „mos to ha gyer me kei” és sok kal in kább sze ret né nek hi va ta lo san is Szõdligethez tar toz ni. En nek szá -
mos oka van. A te le pü lés rész tá vol esik a vá ros tól, ez je len tõ sen meg ne he zí ti az ott la kók min den nap ja it. A gyer me ket ab ba
az óvo dá ba kell vin ni, ami hez te rü le ti leg tar to zik, ám ez ha tal mas te her sok csa lád szá má ra, ugyan is nem min den csa lád ren -
del ke zik jo go sít ván  nyal és sa ját au tó val. Ez a prob lé ma még azon ese tek ben is mi kor or vos ra, gyógy szer re len ne szük sé ge
az em be rek nek. Vé le mé nyük sze rint sok kal kön  nyebb a be ju tás Szõdliget köz pont já ba, ahol min den egy he lyen meg ta lál ha -
tó, mint be utaz ni Vác ra és órá kat ke rin ge ni a vá ros ban, hogy el jus sa nak a pos tá ra, is ko lá ba vi gyék a gye re ke ket és meg vá -
sá rol ják a min den na pi élt hez szük sé ges dol go kat. A szõdligeti csat la ko zás mel let szól még az az érv is, hogy az ár ví zi vé de -
ke zés ben Szõdliget min den ben a la kók ren del ke zé sé re állt, mi kor nagy szük ség volt a se gít ség re, el len ben Vác tól sem mi lyen
tá mo ga tást nem kap tak. A la kók ab ban bíz va for dul tak a kép vi se lõ-tes tü let hez, hogy a prob lé mát si ke rül meg ol da ni, és a
mind két fél szá má ra elõ nyös Szõdligethez va ló csat la ko zás ról po zi tív dön tés szü le tik.”

Ho va tar toz zon Vác-Dél?
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RÖ VID HÍ REK RÓ KAVE SZÉLY
Több be je len tés ér ke zett au -
gusz tus hó nap ban az ön kor -
mány zat hoz, hogy ró kák ga ráz -
dál kod nak a köz ség ha tá rá ban
és te rü le tén. Az ap ró ál la to kat is
pusz tí tó ál la tok lak hely ét több
he lyen a gát vo na lán is fel fe dez -
ték. Az ön kor mány zat el in dí tot -
ta az en ge dé lyek be szer zé sét az
ál la tok lik vi dá lá sá hoz.

OKOS NŐK KLUBJA
Érdekes és élményekben gazdag, vidám hangulatú kiránduláson vettek
részt a klub tagjai családjukkal, barátaikkal együtt a nyár elején.
Úticéljuk Ozora volt, Ozorai Pipo várának megtekintése, illetve a dégi
Festetics kastélyt és a kastély kertjét látogatták meg a kirándulók.

Ba ra nyai At ti la a fi a tal
ju do te het ség 2012.
szep tem ber 12-én
pró bál ta ki ma gát elő -
ször eb ben a sport ág -
ban. Rá ter mett sé ge és
ki ma gas ló te het sé ge
ha mar meg mu tat ko -
zott, már 2012. de -
cem ber 8-án, el ső ver -
se nyén, az Óbu dán
meg ren de zett Mi ku lás
ku pán el ső he lye zést
ért el. Ez után nem volt
meg ál lás, a ver se nye ken sor ra nyer -
te At ti la az ér me ket.

1. Óbu dai Mi ku lás év zá ró
aranyérem

2. Óbu dai di ák olim pia I. hely
(arany érem)

3. szint fel mé rő Bu da pest arany -
érem

4. Kosice nem zet kö zi ju do ver -
seny IV. hely (ko moly sé rü lés mi att
le lép tet ve és nem en ged ték to vább
küz de ni)

5. Diósd re gi o ná lis di ák olim pia
IV. hely (is mét ko moly sé rü lés mi -
att le lép tet ve nem en ged ték to vább
küz de ni)

6. Paks or szá gos ver seny, re gi o -
ná lis di ák olim pia III. he lye zett
(bronz érem)

7. Batz Ippon Energy ku pa I. hely
(arany érem)

Meg jegy zen dő, hogy a Mi ku lás
ku pá tól a diósdi ver se nyig csak fél
év telt el. At ti la a ná la kép zet tebb,
il let ve már négy öt éve ak tí van ver -
seny ző gye re kek kel szem ben nyert,
ami re a leg ko mo lyabb ma gyar or -
szá gi edzők is fel fi gyel tek (ál ta lá -
ban két há rom év kell, ami re jön -
nek az ered mé nyek a ver se nye ken).
Rá adá sul az egyik ver se nyen sé rü -
lést is szen ve dett, ami mi att (Diósd)
hó na pok ra vis  sza kel lett vo nul nia a
ver se nyek től és az edzé sek től. A
sok ki ma ra dás mi att hos  szú, aka dá -
lyok kal te li mi ni má lis edzé sek után
az idén má jus 17-én meg ren de zés -
re ke rült 2. Batz ku pán At ti la a
Szép völgy ju do szí ne i ben kép vi sel -
te Sződligetet. A sok ki ha gyás és
súly cso port vál tás (egy kor osz tál  lyal
fel jebb ke rült a 16-17 éve sek kö zé)
el le né re a do bo gó leg fel ső fo ká ra
áll ha tott! Fon tos meg je gyez ni,

hogy a ver se nye ken a
gye re ke ink min dig a
la kó he lyü ket, adott
eset ben Sződ li ge tet
kép vi se lik, nem pe dig
sa ját ma gu kat, ami re
ők na gyon büsz kék.
Gon dol junk be le,
hogy a ver se nyek re ál -
ta lá ban 15-20 fős csa -
pa tok ér kez ne te le pü -
lé sen ként a ver se -
nyek re és a mi sződ -
ligeti 3-4 fős kis csa -

pa tunk két arany és két ezüst érem -
mel tért ha za! Hig  gyék el na gyon
fel eme lő ér zés! Je len leg az edzé sek
Sződligeten meg szűn tek, így a fel -
ké szü lést a ve res egy há zi ju do klub
se gí ti. Szep tem ber től vi szont a Vá -
con újon nan in du ló csel gáncs
klub ban (Vá ci for ma se) foly tat ja
pá lya fu tá sát. A to váb bi ak ban sok
si kert és ki tar tást kí vá nunk ne ki!

Edző: Szé che nyi Lin da
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KKrr ii sszztt iinnaa ...ha ki mond juk ezt a ne vet Sződligeten, szin te min den ki azon nal Tóthné Ko -
vács Krisz ti ná ra, a Kö zös sé gi Ház ve ze tő jé re gon dol. A fa lu kul tu rá lis éle té -
nek szür ke emi nen ci á sá ra, aki nél kül nincs sem mi lyen ren dez vény a köz ség -
ben. Ez az új ság is nagy részt az ő mun ká já nak és szer ve ző kész sé gé nek kö -
szön he ti rend sze res meg je le né sét.

Bár egy új ság ban nem szo kás az új sá got írók ról cik ket meg je len tet ni, most
ki vé telt tet tünk, mert úgy gon dol tuk, hogy amit ő csi nál, az en nél sok kal, de
sok kal több. Ami kor le ül tünk be szél get ni és kér dez get ni éle té ről, mun ká já -
ról, ak kor elénk tet te az aláb bi írást, amel  lyel a Ma gyar Nép mű ve lők Egye -
sü le te ál tal ki írt „Az én szto rim” pá lyá za ton má so dik he lye zést ért el.

Ez után már szin te nem is volt mi ről kér dez ni. Az aláb bi so rok min dent el -
mon da nak az éle té ről, a hi va tá sá ról, a mun ká já ról, a si ke re i ről és a ku dar -
ca i ról. Ké ré sünk re hoz zá já rult, hogy le kö zöl jük nyer tes pá lya mű vét, amely
nem csak egy nép mű ve lő cso dá la tos hit val lá sa, de az el múlt né hány év
sződligeti kul tu rá lis éle té nek is hi te les korrajza…

Idő szá mí tá som előtt: Ami kor még nem tud tam, mi le -
szek, ha nagy le szek, és él tem a gyer me ki lét gond ta lan éle -
tét is lát ha tó volt már va la mi a vé nám ból. Kis do bos ként, út -
tö rő ként ál lan dó szer ve zés ben vol tam a szer ve zet ben. A kö -
zép is ko lá ban már vál lalt új ság szer kesz tő ként, szín ház jegy -
árus ként – így min den elő adá son törzs ven dég gént részt ve -
vő kul tú ros ként – él tem ak tív éle tem.

Nyi la doz va: A ma gyar-nép mű ve lés sza kon, Szom bat he -
lyen, már konk rét gon do la ta im vol tak a köz mű ve lő dés ről,
köz tük: a „vé ge ken” ér dem a te rem tés nem a csil lo gó jó lét -
ben. Hi va tás tu da tom gyor san a mun ká ba űzött, le ve le zős -
nek áll tam és még gye rek ként (20 éve sen) let tem nép mű ve -
lő, ko rom be li fi ú kat mű vel ve egy mű sza ki fő is ko la kol lé giu -
má ban, Du na új vá ros ban.

Ki nyíl va: Az tán fa lu ra köl töz tünk, if jú anya ként meg -
kap tam a vé ge ket, cse rép kály hás, li nó le u mos, sül  lye dő
szín pa dos, vi rág ko rá ban a kör nyék leg na gyobb, így a je -
len ben ki fűt he tet len mű ve lő dé si ház for má já ban. Gyor -
san ki de rült, a vil lany há ló zat élet ve szé lyes s így én csak
sa ját fe le lős ség re nyi tot tam a há zat. Nem so ká ig. Szé pen
mond va át he lyez tek, csú nyán kirúgtak… túl lá za dó vol -
tam.

Ka lan do zás: Ta ní tot tam ál ta lá nos-, kö zép is ko lás és fő is -
ko lai szin ten éve ken át…

Meg ér ke zés: Az tán pá lyáz tam. Négy ezer fős kis te le pü lés
kö zel Pest hez még kö ze lebb Vác hoz. Ap ró, de tisz ta, rend -
be tett két szo ba, nem össz kom fort Kö zös sé gi Ház és Könyv -
tár né ven, öt ven mé ter re a hi va tal ál tal el fog lalt eme le tes
„pa lo ta”, a köz ség ös  sze fo gá sá ból épült volt mű ve lő dé si
ház ár nyé ká ban. Meg nyer tem. Mint ki de rült, egy pár éve
tör tént bot rá nyos ren dez vény után az el hí re sült te le pü lés
mu mus ál lá sá ra sen ki nem mert pá lyáz ni, aki meg mert, az
olyan mes  szi ről jött ide gen lett vol na, hogy nem volt re á lis
a szán dék.

Hi he tet len? A könyv tár ban egy nyolc van év fe let ti né nit
lel tem, aki büsz kén fe szí tett a P be tű ig a pol co kon he ve rő
ide jét múlt köny vek kö zött, va la mi kor ve ze tett po ros lel tár -
köny vek és sok eset ben már ha lot ta kat szá mon tar tó ol va -
só kar to nok tár sa sá gá ban. A „hol az abc töb bi be tű je alatt
fu tó iro da lom?” kér dé sem re adott vá lasz: hát ez fért be, ezt
hoz ták be a fiúk… után érez tem, itt se lesz min den fe né kig
tej föl. Mint ki de rült, a már több mint fél éve tör tént át köl -
töz te tés kor (szép nagy épü let ből, ki csi há zi kó ba) a fogd meg
em be rek pa kol ták át a köny ve ket az abc sor ba tett böl cses -
sé ge ket az ele jén kezd ve. Ami kor el fo gyott a hely az új, ki -
sebb he lyen (a P be tű nél), a töb bi köny vet egy rak tár ba zú -
dí tot ták to vább. Büsz ke könyv tá ros né ni met ez nem za var -
ta, an nál in kább meg je le né sem és ha tá ro zott fel lé pé sem az
ál lo mány se lej te zé sét és rend be té tel ét il le tő en.

Le het fo koz ni: Mind ez sem mi nek bi zo nyult az zal a harc -
cal szem ben, amit a stá tu szom mal kap cso la to san ve ze tőim -
mel har col tam. Szak ma be li nek nem kell ma gya ráz ni egy
egy sze mé lyes in téz mény ben dol go zó (mel lé ke sen rá tes tál -
va új ság és min den fa lu ren dez vény) 24 órá ban dol go zik,
hét köz nap és hétvégén… szé pen mond va kö tet len mun ka -
idő ben, nem túl je len tős ös  sze gért. Per sze ez né ha (sok szor)
nem fed te a már em lí tett öt ven mé ter re lé vő hi va ta li se reg
mun ka ide jét, ami nek kö vet kez te té se (csu pa jó in du lat ból) az
lett, én nem is dol go zom le a mun kaidőmet… kö vet kez -
mény ként tá vo zá som kor te le fo non kel lett je len te nem ve ze -
tőm nek ha za in du lá som és nap köz be ni, nem a mun ka he lye -
men töl tött időt fü zet be ve zet nem és az adott he lyen, ahol
va gyok, alá írás sal és pe csét tel iga zol tat nom.

És még: Rend be tett könyv tár, nö vek vő ér dek lő dés, szín -
vo na la sabb fa lu ren dez vé nyek, új klu bok, elé ge dett ci vi -
lek… mit sem ér de kel te az ak ko ri a kat, sok kal in kább: mi -
nek fű tök an  nyit, mi ért nem mon dom azt, amit mon da nom
kel le ne és mi ért nem si ke rül ra vasz mó don ki ten ni ál lá som -
ból egy, ket tő, há rom, ná lam sok kal meg fe le lőbb je löl tet be -
ül tet ve a hir te len mi lyen jó ál lá som ba. Nem si ke rült.

LETT EGY HázaM
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Ma már… el ült a po li ti ka i lag kis sé szí ne zett szél, ci vi lek
van nak a pá lyán, ért ve a köz mű ve lő dés, kul tú ra lé nye gét.
Vi rul a Ház, él nek az ol va só kar to nok tulajdonosai… nem
dol goz ni já rok, dol gom van. Min den szak ma be li nek ezt kí -
vá nom, még ha har minc évig is tar tott ide el jut nom. Mond -
ha tom, van egy Kö zös sé gi Há zam, ami bár ma már csak
szín tér, de ve lem azo no sít ják. Ezért a jo gi lag jog ta lan, de
ér zel mi leg még is igaz bir tok jel: HázaM.

Ahol… vi rul az élet, ma már túl sá go san is, egy más nak
ad ják a ki lin cset a fog lal ko zá sok, kü lön lo gisz ti kai fel adat,
hogy mi kor ta ka rít sunk a prog ra mok kö zött, hogy le gyen
ide je a pad ló nak fel szá rad ni. Nincs csak egy te rem, így a
ki ál lí tást nem meg néz ni ér kez nek a ven dé gek, ha nem lát -
ják, ha akar ják, ha nem. Két hét alatt na gyobb mű ve lő dé si
há zak di cső sé gé re is vál na, ahá nyan lát ják a ki ál lí tott da ra -
bo kat (dur va szá mí tás sal 140-150 em ber). Ap ró, de ba rát -
sá gos ter münk nép sze rű sé ge egy re na gyobb, egy év re elő -
re be telt a ki ál lí tá si nap tár. Leg fi a ta labb an go lul ta nu lónk
alig há rom éves a leg idő sebb 84 lesz. Bár ki ihat egy te át,
ká vét, még ha en nek né ha a ka na lak rej té lyes el tű né se is az
ára. So se fogy nak el a fil te rek, ká vé bab sze mek, mert min -
dig több, amit hoz nak, mint amit fo gyasz ta nak, őszin tén
gon dolt, ven dé ge im. Az új füg gönyt te rem bér lé sért, a fa lat
szülinapi va cso rá ra va ló ös  sze gért fes tik. Már ci us 15-én jó -
té kony sá gi Pil vax nyí lik, ahol a gye re kek ját szó te ré re, prog -
ram ja i ra gyűj tünk.

Őszintén… nem tu dom, hogy csi ná lom, csi nál juk. Most,
le ír va és má sok un szo lá sá ra kí vül ről néz ve mun kál ko dá so -
mat cso dál ko zom rá mun kám ered mé nyé re. Hoz ta éle tem,
meg én még ezt ta nul tam ott a fő is ko lán, nép mű ve lői idő -
szá mí tá som kez de tén.

Au gusz tus 20. 
ün nep ség a fõ té ren

Szõdliget Köz ség Ön kor mány za tá nak ün ne pi mû so ra
2014. au gusz tus 20-án az egy há zak ün ne pi Is ten tisz te le -
té vel kez dõ dött, amit az új ke nyér sze lé se és kö zös el fo -
gyasz tá sa kö ve tett.
Az ün ne pi mû sor ke re té ben Bács kai Edit a Pénz ügyi  Bi -
zott ság tag ja mon dott be szé det, majd pe dig Nász Re ná -
ta ope ra éne kes cso dá la tos elõ adá sát él vez het ték a részt -
ve võk.

Így tervezze a családi
programokat 

a 2014/15-ös tanévben
(az iskolai tanítási szünetek

tervezete)

Őszi szünet: 2014. október 27-től 31-ig,
előtte utolsó tanítási nap: október 22., szerda
utána első tanítási nap november 3., hétfő

Téli szünet: 2014. december 22-től 
2015. január 2-ig
előtte utolsó tanítási nap december 19., péntek
utána első tanítási nap 2015. január 5., hétfő

Tavaszi szünet: 2015. április 2-től 7-ig

Nyári szünet: 2015. június 16-tól

Piros betűs ünnepek, munkaszüneti napok, ami -
kor nincs tanítás: október 23. (csütörtök), novem -
ber 1. (szombat), december 24-25-26. (szerda-
csütörtök-péntek), január 1. (csütörtök), húsvét:
április 6. (hétfő), munka ünnepe: május 1. (péntek),
pünkösd: május 25. (hétfő)



Tisztelt Választópolgárok!

A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával
a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek 2014. évi általános választásának idõpontját

2014. október 12. napjára (vasárnapra)
tûzte ki.

1. VÁ LASZ TÓK NYIL VÁN TAR TÁ SA
A vá lasz tó pol gár ok nak a név jegy zék be tör tént fel vé tel ük rõl szó ló ér te -

sí tést a Nem ze ti Vá lasz tá si Iro da 2014. au gusz tus 16–25. kö zött kül di meg.
Az a vá lasz tó pol gár, aki nem kap ja meg az ér te sí tõt, vagy azt el ve szí ti ke -
rü le ti vá lasz tá si iro dá tól 2014. ok tó ber 10-én 16.00 órá ig új ér te sí tõt igé -
nyel het.

A sza va zó kö ri név jegy zék 2014. jú li us 24. nap já tól 2014. ok tó ber 10.
(pén tek) 16.00 órá ig te kint he tõ meg a Pol gár mes te ri Hi va tal ban (Bé ke tér
1.) a Vá lasz tá si Iro dán hi va ta li mun ka idõ ben. Név jegy zék kel kap cso la tos
kér dé sek a 452-4145 te le fon szá mon te he tõk fel.

a) Az a vá lasz tó pol gár, aki la kó he lye mel lett leg ké sõbb a vá lasz tás ki tû -
zé sét meg elõ zõ 30. na pig – jú ni us 23-ig – tar tóz ko dá si he lyet is lé te sí tett,
be je len tett tar tóz ko dá si he lyén át je lent ke zés sel sza vaz hat. A vá lasz tó pol -
gár la kó he lye sze rin ti vá lasz tá si iro da az át je lent ke zõt a ké re lem alap ján tör -
li a lak cí me sze rin ti sza va zó kö ri név jegy zék bõl, egyi de jû leg fel ve szi a tar -
tóz ko dá si he lye sze rin ti sza va zó kö ri név jegy zék be.

A vá lasz tó pol gár leg ké sõbb 2014. ok tó ber 10-én (pén tek) 16.00 órá ig
kér he ti az át je lent ke zést, il let ve vis  sza vé tel ét a lak cí me sze rin ti név jegy zék -
be.

Az át je lent ke zés sze mé lye sen aján lott le vél ben, a www.valasztas.hu hon -
la pon, vagy ügy fél ka pus re giszt rá ció ese tén a www.magyarorszag.hu hon -
la pon kér he tõ. A ké re lem nyom tat vány igé nyel he tõ a Vá lasz tá si Iro dán.

A ké re lem nek tar tal maz nia kell a vá lasz tó pol gár tar tóz ko dá si he lyé nek
cí mét.

A vá lasz tó pol gárt ak kor is vis  sza kell ven ni a la kó he lye sze rin ti sza va -
zó kör név jegy zé ké be, ha leg ké sõbb 2014. ok tó ber 10. 16.00 órá ig a tar tóz -
ko dá si he lyét meg szün te ti.

b) Az a vá lasz tó pol gár, aki a sza va zó kö ri név jegy zék ben sze re pel, de
egész sé gi ál la po ta, fo gya té kos sá ga, il let ve fog va tar tá sa mi att nem tud el -
men ni a sza va zó-he lyi ség be, moz gó ur nát kér het. A moz gó ur na irán ti ké -
rel met 2014. ok tó ber 10-én 16.00 órá ig a Vá lasz tá si Iro dán le het be nyúj -
ta ni, sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán -
ok irat ba fog lalt meg ha tal ma zás sal (tel jes bi zo nyí tó ere jû az ok irat, ha azt
sa ját ke zû leg ír ták és alá ír ták, a nem sa ját ke zû leg írt ok ira ton két ta nú alá -
írá sá val vagy ügy véd el len jegy zé sé vel ta nú sít ja, hogy azt a nyi lat ko zó ír ta
alá. A ta núk lak cím ét az ok ira ton fel kell tün tet ni.), aján lott le vél ben, a
www.valasztas.hu hon la pon, vagy ügy fél ka pus re giszt rá ció ese tén a
www.magyarorszag.hu hon la pon. A sza va zás nap ján moz gó ur nát már csak
a sza va zat szám lá ló bi zott ság tól le het kér ni. A ké re lem nek a sza va zás nap -
ján a sza va zat szám lá ló bi zott ság hoz leg ké sõbb 15.00 órá ig be kell ér kez -
nie.

c) A fo gya té kos ság gal élõ vá lasz tó pol gár kér he ti, hogy aka dály men tes
sza va zó he lyi ség ben sza vaz has son a ké rel met a Vá lasz tá si Iro dá hoz kell be -
nyúj ta ni 2014. ok tó ber 10-én 16.00 órá ig.

A név jegy zék kel kap cso la tos va la men  nyi ké re lem nek tar tal maz nia
kell a vá lasz tópol gár ne vét, szü le té si ne vét, szü le té si he lyét, any ja ne vét,
sze mé lyi azo no sí tó ját, to váb bá a vá lasz tó pol gár meg ad hat ja a pos ta cím ét,
ema il cí mét vagy te le fax szá mát, aho va a ké rel mé vel kap cso la tos ér te sí tés
meg kül dé sét ké ri. Az ada to kat a sze mé lyi iga zol vány ban sze rep lõ ada tok -
kal meg egye zõ en kell meg ad ni. A nem meg fe le lõ adat köz lés a ké re lem el -
uta sí tá sát von ja ma ga után.

2. JE LÖ LÉS
Az egyé ni ön kor mány za ti kép vi se lõ je löl tet, pol gár mes tert 2014. szep -

tem ber 8-án 16.00 órá ig le het aján la ni az er re a cél ra rend sze re sí tett aján -
ló íven.

Az aján ló íve ket 2014. au gusz tus 25. és 2014. szep tem ber 8. kö zött
igé nyel he tik a je löl tek, il let ve a je lö lõ szer ve ze tek.

Az aján ló ívek sor szá mo zot tak, a Vá lasz tá si Iro da hi te le sí tõ bé lyeg zõ jé -
vel el lá tot tak, és az át adá suk át vé te li elis mer vény ki ál lí tá sá val tör té nik. Csak
hi te le sí tett aján ló ív vel le het aján lást gyûj te ni. Az aján ló íven az aján lást gyûj -
tõ sze mély is fel tûn te ti ne vét és alá írá sát.

A vá lasz tó pol gár az aján lá sát az aján ló íven te he ti meg. A vá lasz tó pol -
gár a la kó he lye sze rin ti vá lasz tó ke rü let ben jo go sult je löl tet aján la ni. Az aján -
ló ív re fel kell ve zet ni az aján ló vá lasz tó pol gár csa lá di és utó ne vét, lak cím -
ét, sze mé lyi azo no sí tó ját, any ja ne vét. Az aján ló ívet a vá lasz tó pol gár sa ját
ke zû leg ír ja alá, de az ada ta it más is rá ve zet he ti az aján ló ív re. A vá lasz tó -
pol gár je lö lé si faj tán ként több je löl tet is ajánl hat. Egy je löl tet csak egy aján -
lás sal tá mo gat hat. Az aján lás nem von ha tó vis  sza.

A je löl tet leg ké sõbb 2014. szep tem ber 8-án 16.00 órá ig le het be je len -
te ni – a meg fe le lõ szá mú aján lást tar tal ma zó aján ló ívek le adá sá val együtt –
a He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság nál.

3. SZA VA ZÁS
Sza vaz ni a sza va zás nap ján 06.00 órá tól 19.00 órá ig, ki zá ró lag sze mé -

lye sen, a vá lasz tó pol gár la kó he lye, át je lent ke zés ese tén tar tóz ko dá si he lye
sze rin ti sza va zó kör ben le het.

A sza va zó kör sor szá ma és cí me a név jegy zék be tör té nõ fel vé tel rõl szó -
ló ér te sí tõn sze re pel.

Sza vaz ni a kö vet ke zõ ér vé nyes igazolvány(ok) be mu ta tá sá val le het:
– lak cí met tar tal ma zó (ré gi tí pu sú) sze mély azo no sí tó iga zol vány vagy
– lak cím iga zol vány ÉS - sze mély azo no sí tó iga zol vány vagy
– út le vél vagy
– 2001. ja nu ár l-jét kö ve tõ en ki ál lí tott ve ze tõi en ge dély.
Az „Ér te sí tõt” sza va zat szám lá ló bi zott ság mun ká já nak meg kön  nyí té se

ér de ké ben szin tén cél sze rû fel mu tat ni.
Azok a vá lasz tó pol gár ok, akik nek lak cí me a lak cím be je len tés re vo nat -

ko zó jog sza bály ér tel mé ben csak az adott te le pü lés meg ne ve zé sét tar tal -
mazza.

Sza vaz ni há rom sza va zó la pon le het. Az egyik sza va zó la pon az egyé ni
vá lasz tó ke rü le ti ön kor mány za ti kép vi se lõ je löl tek, a má sik sza va zó la pon a
pol gár mes ter je löl tek, a har ma dik sza va zó la pon a fõ pol gár mes ter je löl tek
sze re pel nek.

Min den sza va zó kör ben a sza va zó lap ok ki töl té sé hez két-két sza va zó fül -
ke áll a vá lasz tó pol gár ok ren del ke zé sé re. A sza va zó lap ok ki töl té se alatt csak
a sza va zó tar tóz kod hat a fül ké ben. A vá lasz tó pol gár, ha nem tud ol vas ni, il -
let ve tes ti fo gya té kos sá ga, vagy bár mely más ok aka dá lyoz za a sza va zás -
ban, ak kor ál ta la vá lasz tott se gí tõt – en nek hi á nyá ban a sza va zat szám lá ló
bi zott ság két tag já nak együt tes se gít sé gét – ve he ti igény be.

A lá tás sé rült vá lasz tó pol gár, amen  nyi ben azt elõ ze te sen for ma nyom tat -
vá nyon kér te, Braille -írás sal el lá tott sza va zó sab lont ve het igény be a sza va -
zás se gí té se cél já ból.

ÉR VÉ NYE SEN sza vaz ni csak a hi va ta los sza va zó la pon sze rep lõ egy
egyé ni je lölt re, pol gár mes ter je lölt re, a je lölt ne ve alat ti, mel let ti vagy fe let -
ti kör be tol lal írt két, egy mást met szõ vo nal lal (+ vagy X).

Bu da pest, 2014. jú li us 28.

Dr. Prehlik La jos
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Cris: Me sél jen ma gá ról.
Sz.I.: Bu da pes ten szü let tem, a nagy

be at nem ze dék fia va gyok, így az tán nem
cso da, hogy ér dek lõd tem, mint min den
fi a tal a ze ne iránt. Kis gye rek ként he ge -
dül ni jár tam, de nem vol tam va la mi szor -
gos di ák, több ször el kés tem az órák ról,
mert job ban iz ga tott a je ges, szó dás, aki
ak ko ri ban lo vas ko csi val rót ta Bu da pest
ut cá it. Hat éve sen na gyobb él mény volt a
lo vas ko csin ül ni, mint a he ge dû vo nó ját
húz gál ni. Ti zen éve sen két évig jár tam ze -
ne is ko lá ba, gi tárt ta nul ni, de az tán ha mar
rá jöt tem, so ha nem le szek be at sztár így
ab ba hagy tam a ta nul má nyo kat.

Cris: Meg bán ta?
Sz.I.: Igen, így fel nõtt fej jel már bá -

nom, nem vé let len, hogy ha bár csak
ama tõr módon, de vis  sza ka nya rod tam a
ze né hez.

Cris: Ho gyan is mer ke dett meg a
Shadow T. Magic Band tag ja i val?

Sz.I.: Ru das Ist ván az együt tes rit mus -
gi tá ro sa ta lált rám az interneten. A töb -
bie ket már raj ta ke resz tül is mer tem meg.
Az óta iga zi ba rát ság szö võ dött kö zöt -
tünk.

Cris: Az éle te más fe lé so dor ta. Ho -
gyan lesz va la ki bõl lo vas kasz ka dõr?

Sz.I.: Vé let le nül, meg az is me ret sé gek
ré vén. Lo va gol tam, spor tol tam így ta lál -
tak rám. Ak ko ri ban még nem volt kép zés,
egy más tól ta nul tuk a trük kö ket, fo gá so -
kat.

Cris. Mit kell tud ni egy lo vas kasz ka -
dõr nek?

Sz.I.: Nem csak lo va gol ni. Ve re ked ni,
vív ni, ma gas ból zu han ni, ko re og ra fált
moz gást vé gez ni stb.

Cris: An  nyi ra ter mé sze te sen be szél
ezek rõl a dol gok ról.

Sz.I.: Igen, én so se tar tot tam kü lön le -
ges do log nak a mun kám. Ez is csak egy
mun ka a ma ga szép sé ge i vel és árny ol da -
la i val. Ami kor meg hal lot ta va la ki, mit
dol go zom rög tön a sok pénzt lát ták a zse -
bem ben, de azt nem, hogy a lo va in kat, ha
volt mun ka, ha nem, gon doz ni, etet ni,
ido mí ta ni kel lett. Is tál ló bér let, ko vács, ál -
lat or vos, stb. A vé dõ fel sze re lé sek is a mi
költ sé günk volt. Sok szor haj nal ban kel -
tem, hogy a for ga tás idõ pont já ra oda ér -
jek az adott hely szín re. De ezt nem pa -
nasz ként mon dom, csak érez tet ni sze ret -
ném hogy ez is mun ka és nem min dig
csil lo gás ahogy azt so kan hi szik.

Cris: Azért biz tos van nak em lé ke ze tes
szto ri jai?

Sz.I.: Ren ge teg van, el mon dok egy
vic ce set. A Hor to bá gyon for gat tunk. Egy
föld út mel lett, az árok par ton ül dö gél tem
egy kol lé gám mal, je le nés re vár va.

Egy szer csak ar ra jött egy pa raszt bá -
csi, aki igen csak rá cso dál ko zott a sok em -
ber re, lám pák ra, fur csa szer ke ze tek re.
Ami kor oda ért hoz zánk meg kér dez te,
hogy „Ugye ezek fil me sek?” Mond tuk
igen. Ma guk is? Mi is! Szí né szek? Nem,
kasz ka dõ rök va gyunk, vá la szol tam. Ezen
egy pi cit el gon dol ko dott a bá csi. Az mi -
cso da? Kér dez te. Mond tam hogy van a
film ben egy ve re ke dés je le net és azt mi
ket ten csi nál juk. Per sze nem iga zá ból,
ha nem csak imi tál juk. Er re a bá csi:
Jaaa....!

Szó val ma guk olyan bo hóc fé lék,
ugye? Igen bá csi, azok va gyunk, mond -
tam! Köz ben küz döt tem a fel tör ni aka ró
rö hö gés sel. Nem ki ne vet ni akar tam a bá -
csit, csak an  nyi ra ara nyos, és va la hol ta -
lá ló volt a de fi ní ció.

Cris: Mi a leg ne he zebb a kasz ka dõr -
ség ben?

Sz.I.: Ha egy meg ter ve zett ak ci ó nál
ho mok szem ke rül a gé pe zet be. Ilyen kor
hig gadt nak kell ma rad ni és akár imp ro vi -
zál va de vé gig kell csi nál ni a je le ne tet.
Ilye nek a csa ta je le ne tek pél dá ul. Bár mi
elõ for dul hat. Volt olyan for ga tás ahol na -
gyon ne héz te re pen mi kasz ka dõ rök men -
tünk elõl, utá nunk a kör nyék sta tisz ta lo -
va sai, no ott az éle tün ket fél tet tük, hi szen
ha bár me lyi künk lo va fel bu kik a te rep
mi att, a mö göt tünk jö vök nem tud nak
meg áll ni.

Cris: Em lí tet te, hogy ma guk au to di -
dak ta mó don ta nul ták a szak mát. Ma
már is ko la van. Kit tart a szak ma nagy -
já nak?

Sz.I.: Piroch Gá bort, õ egé szen Hol -
lywood-ig ju tott. Írt is egy köny vet Kasz -
ka dõr nek szü let tem cím mel.

Cris: Kasz ka dõr bõl szí nés  szé lett.
Sz.I.: Igen, ahogy ki öre ged tem a kasz -

ka dõr ség bõl egy re több szí né szi sze re pet
kap tam, fõ leg oszt rák, nyá ri szín há zak -
ban. So se köl töz tem el, de 17 évig ját -
szot tam Auszt ri á ban.

Cris: Min den in ter jú ala nyom tól
meg kér de zem há rom kí ván sá gát.

Sz.I.: Sze ren csés, bol dog em ber nek
tar tom ma gam, nem is tu dom, mit kí ván -
hatnék…legyen békesség,szeressük egy -
mást em be rek, és ak kor nagy baj nem le -
het!

Cris: Szám ta lan kér dés ben nem ma -
radt, de a so rok vé ge sek, kö szö nöm a be -
szél ge tést.

SZÕDLIGETI ARCOK
Em lé kez nek, az el múlt Hír for rás ban azon el mél ked tem,
men  nyi ér de kes em ber lak hat Szõdligeten. Kér tem szól -
ja nak, je lez zék, ha a kör nye ze tük ben, szom széd juk ban
vagy akár ön ma guk ban má sok szá má ra is ér de kes em -
ber re lel nek. Szám ta lan ri port ala nyom ke let ke zett.
Most Szimhár Ist ván nal be szél ge tek, akit a vé let len so -
dort elém az egyik nagy si ke rû SZÕDLIGETI ES TÉN.
Ist ván ze nélt a Shadows Magic T. Band együt tes ben és
csak vé let le nül egy ked ves pesti(!) is me rõs ré vén tud tam
meg, hogy az õ ci vil fog lal ko zá sa lo vas kasz ka dõr, majd
pe dig szí nész volt.
Gon dol hat ják, más nap már a fe hér pa pí rom és tol lam
tár sa sá gá ban fag gat tam a mi kén tek rõl.
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AAZZ  IIDDEEII   GGYYEERRMMEEKKTTÁÁBBOORR  EESSEEMMÉÉNNYYEEII
Ha gyo má nya ink hoz hí ven az idén is meg ren de zés re ke rült a
Gyer mek jó lé ti Szol gá lat és Csa lád se gí tõ Szol gá lat négy he tes
nyá ri tá bo ra. Cé lunk az volt, hogy ma ra dan dó él mé nyek ben ré -
sze sít sük a gye re ke ket, ahe lyett hogy cél ta la nul csel leng nek az
ut cá kon vagy gör nyed nek nap hos  szat a szá mí tó gé pek elõtt.
Olyan le he tõ sé ge ket is ke res tünk, a kul tu rá lis prog ra mok mel -
lett, ame lyek biz to sít ják, hogy mi nél töb bet játsz has sa nak, mo -
zog ja nak a sza bad ban. Már az el sõ hé ten ott ho no san érez ték ma -
gu kat, fel sza ba dul tak, ér dek lõ dõ ek vol tak. Na gyon ak tí van vet -
tek részt a kéz mû ves fog lal ko zá so kon, sa ját ke zû al ko tá sa i kat
öröm mel vit ték ha za. Fel aján lás ré vén he ten te jár tunk el a he -
lyi fitnesz te rem be, ahol Unger Tí mea aerobik ok ta tó val ze nés
tor nán vet tek részt, kenguztak a gye re kek. A Szõdligeti Tö meg -
sport Egye sü let a te nisz és a fut ball pá lyát ren del ke zé sünk re
bocsájtotta. Gönczöl Já nos ve ze té sé vel ki pró bál hat ták a sár -
kány ha jó zást is. Ön kén tes se gí tõnk, Parádi Me lin da szer ve zé -
se ál tal iz gal mas kincs ke re sõ ka land já ték rész ve või le het tek a
szõdligeti gye re kek. A já ték si ke res le bo nyo lí tá sát töb ben is
se gí tet ték a fa lu ból. Bódi Istvánné, Dr So mo gyi Istvánné,
Szücs Ferencné, Dö mö tör Józsefné és Bá nya vá ri Pál.
Többször ki rán dul tunk bus  szal, vo nat tal. El lá to gat tunk a Mar -
git szi get re és a Bu dai vár ba. Meg néz tük a Demona cí mû fil -
met a Cinema City ben. Vá con a Memento Mori ki ál lí tás vi lág -
hí rû mú mi á it tár lat ve ze tõ mu tat ta be cso por tunk nak. A vá ci
Tûz ol tó sá gon is jár tunk, kö zel rõl vizs gál ták meg a gye re kek a
tûz ol tó au tó kat, ki pró bál ták az esz kö zö ket, meg néz tek egy pró -

ba ri asz tást. Gö döl lõi ki ruc ca ná sunk al kal má val be te kin tést
nyer het tek a Zöld-Híd Ré gió min den na pi mun ká já ba. Meg ér tet -
ték a sze lek tív hul la dék gyûj tés fon tos sá gát. Egy egész na pos ki -
rán du lás al kal má val a vácrátóti Velo-tanyán lo va gol tak, sé ta ko -
csi káz tak, bog rá csoz tak, meg is mer ked tek a ta nya si élet szép sé -
ge i vel. Meg lá to gat tuk a Du na ke szi Re pü lõ te ret, ahol ta pasz talt
pi ló ta tar tott ne kik elõ adást, el ma gya ráz ta és be mu tat ta, hogy
mû köd nek a üzem anyag nél kü li gé pek a ma gas ban. Biz ton sá -
gos uta zá su kat a ki rán du lá sok al kal má val, lel kes ön kén te sek és
gya kor la ti ide jü ket töl tõ gim na zis ta fi a ta lok se gí tet ték.
Helembainé Ha ris Ju dit és Zagyváné Ko va lik Lí via több ször
is el kí sér ték a cso por tot. Az idén is meg hív tuk a Vá ci Rend õr -
ka pi tány ság mun ka tár sát, Ju hász Ré kát, aki a gye re kek be vo ná -
sá val, élet ko ruk nak meg fe le lõ ér de kes és hasz nos elõ adást tar -
tott a bûn meg elõ zés rõl. Az egy re in kább nö vek võ ér dek lõ dés és
a szü lõi vis  sza jel zé sek alap ján, si ke res nek mond ha tó volt az idei
gyer mek tá bor.

A költ sé ge ket tel jes mér ték ben Szõdliget Köz ség Ön kor -
mány za ta fi nan szí roz ta, ame lyet ez úton kö szö nünk a gyer -
me kek és csa lá dok ne vé ben!

Élel mi szer fel aján lá sa ik kal a CBA, az Ital disz kont, a
Hús bolt, a Rá bai Cuk rász da, és a Zöld ség bolt is hoz zá já rult
a tá bor szín vo na lá nak eme lé sé hez!

Holeczné Nagy Má ria
Fej ér Szil via

„A nyá ri tá bor szá mom ra na gyon sok fé le
prog ra mot kí nált. Na gyon jó volt a kéz mû -
ves fog lal ko zás, ahol ér de kes tech ni kák kal
is mer tet tek meg min ket. Sok hely re el vit tek
min ket ki rán dul ni. Lát tuk a Bu dai vá rat, sé -
tál tunk a Mar git-szi ge ten, el men tünk a vá ci
mú mi á kat meg néz ni, sõt mo ziz tunk is. Vol -
tunk a tûz ol tó sá gon és a rend õrök elõ adást
tar tot tak ne künk. Ezen kí vül még na gyon
sok prog ram várt min ket a tá bor ban.” 

Helembai Írisz
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A Szõdligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola 
hírei

Má jus és jú ni us hó nap ban a ta nu lás mel -
lett sok-sok prog ram vár ta di ák ja in kat.
Né met ide gen nyel vi dél utá non ve het tek
részt a né me tet ta nu ló gyer me kek, majd
az an go lul ta nu lók az an gol ide gen nyel -
vi dél utá non mu tat hat ták meg, hogy a kö -
te le zõ anya gon kí vül mi min dent sa já tí -
tot tak el já té kos for má ban.

Az im már szo ká sos Gár do nyi na pot ve -
tél ke dõk kel, ügyes sé gi já té kok kal tar tot -
tuk meg, de az idõ já rás mi att a Gár do nyi
fu tás egy kü lön nap ra lett meg hir det ve.

Is ko lánk ta nu lói egész év ben kü lön bö -
zõ tan tár gyak ból ver se nye ken mé re tet ték

meg ma gu kat, töb ben or szá gos dön tõ be is
be ke rül tek, és ott is szé pen tel je sí tet tek.

Az ered mé nye ket a hon la pun kon meg -
ta lál hat ják, de egyet sze ret nék ki emel ni:

A IV. Or szá gos Komp lex Ének-
Zenei-Mûveltségi ver seny Or szá gos
Dön tõ jé ben is ko lánk Szin kó pa csa pa ta
1. he lye zett lett. A csa pat tag jai: Kiss
Fan ni (8. a), Gönczöl Já nos (7. a), Pus -
kás Pet ra (5.a) osz tá lyos ta nu lók. 

Fel ké szí tõ ta ná ruk: Bá li Péterné ta -
nár nõ.

A 2013/2014-es tan évet bal la gás sal és
tan év zá ró val zár tuk. Mind a két ese mény -
rõl na gyon szép fo tó kat ké szí tet tünk, me -
lyet meg te kint het nek is ko lánk hon lap ján
(www.amisulink.hu).

Is ko lánk ban a nyá ri szü net nap kö zis
tá bor ral kez dõ dött, me lyen na gyon sok
gyer mek vett részt, majd foly ta tó dott az
an gol-kéz mû ves tá bor ral, ami két kor cso -
port ban lett szer vez ve.

Jú li us ban a Di ák ön kor mány za tunk ál -
tal szer ve zett tá bor ban ve het tek részt a

diák ja ink. A hely szín a már is mert Bo -
gács volt, de így is sok új don sá got fe dez -
het tek fel a stran do lá son kí vül. Kis vo nat -
tal és gya lo go san is jár tak a Bük ki Nem -
ze ti Park ban, meg néz ték a Noszvajon ta -
lál ha tó bar lang la ká so kat, kéz mû ves ked -
tek, va la mint ügyes sé gi- és sport já té ko -
kon mé ret het ték meg ma gu kat. A tá bort
tá bor tûz zel zár ták.

Is ko lánk is be kap cso ló dott az Er zsé bet
tá bor ba, ez a tá bor au gusz tus hó nap ban
lesz a Ba la ton part ján.

Kápolnainé Dégi Lí via

2014. augusztus 16-án az
1Úton NEMZETKÖZI ZARÁNDOKNAP

zarándokai Szõdligetre is ellátogattak. 
A település nagy örömmel fogadta a résztvevõket.

Ismét indul 
JOBB

AGYFÉLTEKÉS
RAJZTANFOLYAM

2014. október
végén, két
hétvégén

A foglalkozásokat 
Szűcs Emy festész tartja.

Részvételi díj: 8000 Ft/fő

Jelentkezni 
a Közösségi Házban, 

a 06-30-511-6260 telefonon,
vagy a kovacscris@freemail.hu

e-mail címen lehet.



FITNESS-EB 
TANFOLYAM

Kedvencüket tudatosan kedvelõ
kutyatulajdonosok részére hirdetünk

kutyamasszázs tanfolyamot 
(10 óra elmélet és 30 óra gyakorlat)

TE MA TI KA
El mé let: élet tan, eto ló gia, Bach vi rág te rá pia, szín te rá pia, 

mun ka- és kör nye zet vé del mi is me re tek
Gya kor lat: reflexológia, test mas  százs, Bach vi rág te rá pia, szín te rá pia

JEGY ZET: 
kí ván ság ra pa pír, vagy DVD: tar tal maz za az el mé le ti és gya kor la ti 

is me re te ket, ké zi könyv ként hasz nál ha tó!

CSO PORT LÉT SZÁM: min. 10 fõ

FOG LAL KO ZÁ SOK: he ti egy dél után (2 hó nap), 
vagy he ti 2 tel jes nap (egy hó nap)
A tan fo lyam ta nú sít ván  nyal zá rul 

(igény sze rint né met és/vagy an gol nyel ven is)

A TAN FO LYAM HELY SZÍ NE:
Kö zös sé gi Ház (Szõdliget, Szent Ist ván u. 29.)

Ajánl juk: ku tya koz me ti ku sok nak, mas  szõ rök nek, ku tya sze re tõ gaz dik nak.
A tan fo lyam el mé le ti is me re te it ag rár mér nök-ál lat te nyész tõ ta nár, a gya kor la ti

fog lal ko zá so kat parapszichológus-reflexológus tart ja.

KÖLT SÉG: tan díj, mely a vizs ga dí jat is ma gá ban fog lal ja: 16.000 Ft, 
két rész let ben fi zet he tõ + jegy zet 5000 Ft.

JE LENT KE ZÉ SI HA TÁR IDÕ: 2014. szep tem ber 20., 
ér dek lõ dés ese tén je lent ke zé si la pot kül dünk.

ÉR DEK LÕD NI: Bí ró Ferencné Ju dit 06-30/2700-989
E-mail: kozakjudit@yahoo.ca

22 00 11 44 ..   ss zz ee pp tt ee mm bb ee rr   11 22 -- 11 33 -- 11 44 ..
KK öö zz ee ll   11 00 00   ff éé ll ee   ss öö rr   éé ss   ss öö rr kk üü ll öö nn ll ee gg ee ss ss éé gg !! !! !!

Utcabál, vidámpark, fantasztikus ételek, hatalmas hangulat,
koncertek, néptánc, népzene, Retro disco

Man-Diner koncert � Kiki az Elsõ Emeletbõl
Face II Face � JUVENTUS fergeteg party

PartyCsókák utcabál � ...és még sokan mások...

JÓZANOK ÉS PITYÓKÁSOK FOCI RANGADÓJA

Sörivó versenyek � Sörhas szépségverseny
Hordógurító verseny � KÉZMÛVES SÖRFÕZDÉK!!!

Szereted a sört??? 
OOTT TT   AA   HH EE LLYY EE DD   SS ZZ ÕÕ DD LL II GG EE TT EE NN ::

2-es fõút mellett a sportpályánál



Fe le lõs ki adó: Szõdligeti Kö zös sé gi Ház ve ze tõ je, Tóthné Ko vács Krisz ti na � A szer kesz tõ ség és
a ki adó cí me: 2133 Szõdliget, Szent Ist ván u. 29. � e-mail: hirforras@szodliget.hu � A szer -
kesz tõ ség kéz ira to kat nem õriz meg. � Fenn tart juk a jo got a be ér ke zett anya gok át szer kesz té -
sé re és rö vi dí té sé re. � A meg je le nõ hir de té sek tar tal má ért a szer kesz tõ ség nem vál lal fe le lõs -
sé get. � A lap ban meg je lent anya gok hoz szer zõi jo gok kap cso lód hat nak. � Nyom dai elõ ké szí -
tés és nyom dai mun kák: Gra fit Pencil Nyom da � ISSN 2062-3240

KIÁLLÍTÁS nyílt a Közösségi Házban 
2014. augusztus 19-én

Szûcs Emy festész Csodálatos csimoták kiállítását nyitottuk meg az augusztus 20-ai ünnepi
rendezvények keretében, augusztus19-én este hat órakor. Gálosné Szûcs Emília ismét csodálatosan
színes, derûs gyermekrajzokkal lepte meg a közönséget. A megnyitón Tarsoly Krisztina kedves
gyerekvers összeállításának elõadása mellett egy igazi zenei csemegében, Molnár Gábor füttymûvész
produkciójában is gyönyörködhettek a vendégek. A kiállítás 2014. szeptember 4-ig látogatható.



Programajánló
2014. szeptember 5., 18.00
Vertel Andrea és Szalma Edit 
SZÍNES ÁLMOK KINT ÉS BENT című
kiállításának megnyitója a Közösségi Házban

2014. szeptember 6.
14.30 Zászlóforgatók felvonulása
15.00 Váci Ifjúsági Fúvószenekar műsora
16.00 Motoros bemutató
16.30 Tumbász Márton és barátai zenélnek
17.00 Zászlóforgató bemutató
17.30 Táncbemutatók (Dancer Shadows 

és a Talentum Tánciskola)
18.00 Óvodások műsora
18.15 Bohóc műsor kicsiknek és nagyoknak
18.40 Ünnepi köszöntőt mond 

Juhász Béla polgármester
Díjátadások

19.00 Meglepetés
19.15 Tombola sorsolás
20.00 Gödi Ifjúsági Fúvószenekar 

és Mazsorett csoport műsora
20.30 Mystery Gang együttes

Folyamatos programok: 25 népi fajáték, kosárhinta, kirakodó
vásár, kürtöskalács, bográcsban főtt
étel, büfé, vattacukor, jégkása

FA
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