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Újévi gondolatok  
    egy mondatban…

Dvornik Gábor 
képviselő

„Legyen végre összefogás 
- ne azt nézzük, Sződliget mit tud tenni 
értünk, hanem azt, mi mit tudunk tenni 

Sződligetért!”

Juhász Béla 
polgármester

„Mit kívánok 2011-re? 
– Gátat a gátlástalanságnak! 

Utat a fejlődéshez,! 
Békét a békétlenkedőknek!
 Szeretetet Sződligetnek!”

 Dr.Csányi István 
képviselő 

„ Azt kívánom, hogy Sződliget 
összes lakosa összefogva, egymást 

támogatva segítse községünk 
előrelépését!” 

Tari Istvánné 
képviselő 

  „Legyen télen hideg, nyáron meleg, 
elegendő eső – legyen Sződliget békés, 

nyugodt, virágzó és fejlődő!”

  Bertáné Maszlik Ildikó 
képviselő

„Egy mosoly, egy kedves szó 
nem kerül pénzbe, és mégis 

milyen sokat ér!”

Szabó Attila 
alpolgármester

„Azt kívánom, mindenki tiszta szívből 
érezhesse, hogy Sződligeten élni jó!”

Cser László 
képviselő

„Szeretet a családban, egymás tisztelete 
a közösségekben és eredmények a munkában 

– azaz boldogság és siker – ezt kívánom 
mindenkinek 2011-ben!”

Dr. Paulikné Dr. Törőcsik Edit 
jegyző

„Az élet rövidsége figyelmeztet, 
hogy bölcsen éljük napjainkat!”
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Tisztelt Sződligetiek! 
Kedves Olvasók!
Örömmel és némi izgalommal mu-
tatom be Önöknek a „Sződligeti 
hírForrás”-t, amelynek első számát 
tartják a kezükben. 
 A jelenlegi önkormányzat az 
egyik legfontosabb értéknek tartja 
a Nyíltságot, a pontos, őszinte tájé-
koztatást. Ez az egyik legfontosabb 
alapelv, amit a lap szerkesztőitől 
kértünk. 
 Ugyanakkor nem egy politikai ki-
adványt, vagy egy közlönyt szeret-
tünk volna létrehozni, hiszen a he-
lyi közélet nemcsak erről szól. Van 
rengeteg más is ami összeköt – ös-
sze kell, hogy kössön – bennünket, 
itt élőket. Sok a közös örömünk, bá-
natunk (remélem ebből egyre keve-
sebb), színes és érdekes kulturális 
eseményeink, ünnepeink, minden-
napi életünk apróbb, vagy nagyobb 
sikerei, kudarcai, érdekességei. Azt 
szeretnénk, ha ezek is megjelenné-
nek ebben a lapban. A lap és annak 
szerkesztői nyitottak és szívesen 
adnak hangot a sződligeti emberek, 
civil szerveződések közérdeklődés-
re számot tartó információinak is. A 
helyi vállalkozók is ingyenesen hir-
dethetik szolgáltatásaikat az újság-
ban. A „Sződligeti hírForrás” a sződ-
ligetieknek és Sződligetről szól.
 Sokan megkérdezték tőlem az 
utóbbi időben azt is, hogy mi lesz 
most a Tiszta Forrás újsággal, ame-
lyet csaknem két éven át jelentetett 
meg Sződligeten az a civil szerve-
zet, amelynek tagjai jelenleg az ön-
kormányzatot alkotják. A válaszom 
erre, hogy az a lap, ebben a helyzet-
ben, nem tudna hiteles és alternatív 
információ-forrás lenni. Ezért a Tisz-

ta Forrás Szövetség úgy döntött, 
hogy újságjának kiadását egyelőre 
szünetelteti. De szeretnénk átvinni 
ebbe a kiadványba belőle mindazt, 
amit értékesnek tartottunk, mint 
ahogy a korábbi önkormányzati új-
ság értékeit sem szeretnénk veszni 
hagyni.
 A „Sződligeti hírForrás” színes 
nyomtatásban jelenik meg. Bár az 
újság „ingyenes”, az mégiscsak az 
Önök adóforintjaiból készül. Ezért 
fontos, hogy elmondjam: az ön-
kormányzat a korábbi kiadvány, a 
„Sződliget.hu” költségeit vette ala-
pul: azt �0%-kal csökkentette és így 
határozta meg az új lap költségve-
tését. Mégis színesben tudjuk meg-
jelentetni az újságot kéthavonta. 
Pedig egy színes kiadvány előállí-
tási költsége jóval magasabb, mint 
egy fekete-fehér újságé. Sőt, a de-
cemberi számban még egy szép 
naptárral is meg tudjuk lepni az ol-
vasókat. Az is fontos, hogy a lapot 
szerkesztő, készítő lelkes emberek 
ingyen, társadalmi munkában dol-
goznak. Ezért külön köszönetemet 
fejezem ki nekik. 
 Sződliget minden lakójának sze-
retetteljes, békés ünnepet kívánok 
és egy nagyon sikeres, örömökben 
gazdag, boldog újesztendőt!

Juhász Béla  polgármester

Kommentár 
nélkül

Sződligeti hírForrás - Sződligeti Közéleti magazin
Felelős kiadó: Sződligeti Közösségi Ház vezetője, tóthné Kovács Krisztina. 
Főszerkesztő: Czirjákné tábori györgyi
A szerkesztőség és a kiadó címe: 2133 Sződliget, Szent istván u. 29.   
e-mail: polgarmester@szodliget.hu
A szerkesztőség kéziratokat nem őriz meg. Fenntarjuk a jogot a beérkezett anyagok átszerkesztésére 
és rövidítésére. A megjelenő hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 
A lapban megjelent anyagokhoz szerzői jogok kapcsolódhatnak.
Nyomdai előkészítés: arcus Stúdió, Nyomdai munkák: grafit Pencil nyomdaim
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Az Anjou I. Károly király az ország 
vezető nemzetségeit – a pápa hat-
hatos támogatásával – megfosz-
totta hivatalaiktól, földbirtokaiktól 
és váraiktól. A fegyveresen ellen-
álló Szabolcs uralkodótól szárma-
zó Csák Máté, vagy Aba Sámuel ki-
rály leszármazottja Aba Amadé is 
erre a sorsra jutott. Az ország új ve-
zetői teljesen az elsősorban Anjou 
érdekeket szem előtt tartó királytól 
függtek és jelentős részük külföldi 
származású volt.
 A mai Sződliget területét is elvet-
te I. Károly király a Gyula-Zsombor 
nemzetségtől - a birtokló ág kihalá-
sával - és egy thüringiai származású 

SZŐDLIGET TERÜLETÉNEK TÖRTÉNELMÉBŐL
családnak adományozta. A család 
őse feltehetően I. Endre király korá-
ban jött be az országba és a Gömör 
vármegyei Balog völgybe kapott bir-
tokot, innen a Balog nemzetség ne-
vének eredete. A nemzetség egyik 
ága a közeli Rimaszécsről a Széc-
hy nevet vette fel. A Balog nemzet-
ség Széchy ága kettévált rimaszécsi 
Széchy és felsőlendvai Széchy csa-
ládra.
 I. Károly király az ���7. évi okle-
velét ���9. március �7-én átírta Pé-
ter nógrádi ispán, Iwanka fia Miklós 
fia Dénes étekfogómester, András 
erdélyi püspök és testvére László 
kérésére. Az oklevelet Anjou I. Lajos 

12. A Balog nembeli Széchyek Bátonyi Pál írása

király ���7. április �7-én Péter fiai-
nak Miklós szlavón bánnak és Iwan-
ka étekfogómesternek kérésére át-
írja, illetve megerősíti.
 Zsigmond király ���5. márci-
us ��-én Konstanzban kiadott ok-
levelében Szécsi Miklósnak ado-
mányozza „Gud, Zeud, Kezeo és 
Newytch” Pest, illetve Nógrád me-
gyei birtokokat. II. Ulászló ��90. 
december �0-án a hűtlen (Corvin 
Jánost támogatta) Széchy Miklós 
birtokait Gersei Pethő Miklós és Já-
nos részére adományozta, de ��9�. 
március �5-én visszaadta neki. A 
család ezen ága István �55�. évi ha-
lálával kihalt.

 A család fenti oklevelekben szereplő és településünk területét birtokló tagjainak leszármazása:

Iwanka

Miklós

     Péter                            Dénes                               András                         László    
                                              1326. nógrádi főispán            étekfogómester                          erdélyi püspök
                                                        (felsőlendvai ág)                 (rimaszécsi ág)

                                    Miklós                             Iwanka               
                                     szlavón bán                         étekfogómester        
                                              1387. nádor                                                                                                                              

                                                                     
                                          Miklós                              
                                �409. tárnokmester

                                    Miklós
                                      vasi ispán

                                        Miklós
                                 1450. lovászmester

                                     Tamás
                                 1479. vasi főispán

                                      István                                Margit
                                           †1553.

                 

Széchy Miklós országbírói pecsétje 1387.Széchy család címere                 

Lemondott tiszteletdíjáról az alpolgármester
Bár a képviselő testület alakuló ülésén havi bruttó 90.000,- Ft tiszteletdíjat és 
9.000,- Ft költségtérítési átalányt szavazott meg Szabó Attila alpolgármester-
nek, ebből egy forintot sem vesz föl a képviselő úr. Október havi tiszteletdíját 
ugyanis a vörösiszap károsultjainak, novemberi és decemberi tiszteletdíjait pe-
dig két sződligeti civil szervezetnek ajánlotta fel támogatásként az alpolgár-
mester. Január �-től pedig lemondott tiszteletdíjáról és a költségtérítésről is. 
Kérdésünkre Szabó Attila elmondta, hogy a Tiszta Forrás választási ígéretei kö-
zött szerepelt, hogy a képviselők mindaddig nem kaphatnak tiszteletdíjat, amíg 
a község költségvetése negatív egyenleget mutat. Úgy gondolja, hogy ez rá is 
vonatkozik, és függetlenül attól, hogy alpolgármesteri feladatainak ellátása na-
gyon sok munkát és időt igényel, ezeket társadalmi megbízatásként végzi. 

ISMÉT jáRhATó 
A ToMPA uTcA
Aki néha odamerészkedett autóval, 
vagy kerékpárral, az tudja, hogy mi-
lyen borzasztó állapotok uralkodtak 
a Tompa utcában. Autóval gyakor-
latilag már járhatatlan volt, akko-
ra gödrök és kátyúk voltak az úton. 
Ha a pénzügyi lehetőségek nem is 
tették lehetővé az utca teljes aszfal-
tozását most, a kátyúzással sikerült 
újra járhatóvá tenni ezt a Duna fa-
sort a Barackossal összekötő forgal-
mas utcát.
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„Ókovács Szilveszter operaénekes, 
zenekritikus-publicista, rádiós és 
televíziós műsorvezető, szerkesz-
tő, a Duna Televízió vezérigazga-
tója. Hangfaja lírai bariton.” – így 
kezdődik „élete rajza” saját inter-
netes honlapján, ahol Képhiba 
című portré-lemezét is hirdeti. 

Országosan ismert előadóművész 
és közéleti ember, aki évek óta él 
közöttünk Sződligeten. Mégis úgy 
tűnik, hogy mi, a szomszédjai, akik 
látjuk, üdvözöljük nap, mint nap, 
mintha semmit sem tudnánk Önről. 
Mintha tudatosan kerülné a nyilvá-
nosságot a lakóhelyén. Bár a kép-
ernyőn rendszeresen szerepel poli-
tikai műsorokban, nem látjuk, nem 
halljuk megszólalni a helyi közélet 
ügyeiben. 
 Jól gondoljuk, hogy tudatosan 
kerüli a nyilvános szereplést itt, ahol 
él, vagy ez is csak egy „képhiba”?

 Eddig is rengeteg elfoglaltságom 
volt, de a távmunkák sok itthonlétet 
engedtek meg. Az új megbízatással vi-
szont felfordult  az életünk,  a nap pe-
dig csak �� órából áll. Egyébként vi-
tatkoznék azzal, hogy kerüljük a helyi 
közösségi életben való részvételt: ha-
csak tehetjük, ott vagyunk a község 
talán legkedvesebb összejövetelén, a 
Csipkebogyó Táncházban, s minden 
olyan nemzeti, egyházi ünnepen, ahol 
az általunk vallott értékek megjelen-
nek. Évek óta szervezzük az ökume-
nikus Karácsonyvárást is a Szentestét 
megelőző délutánra, a  katolikus temp-

lomba ezúton is hívunk feleségemmel, 
Zsuzsival minden kicsit és nagyot. Sze-
retünk itt élni, az azonban igaz, hogy 
a helyi politikai élettől már tudatosan 
tartjuk távol magunkat. 

Gratulálunk kinevezéséhez a Duna 
Televízió vezérigazgatói posztjára! 
Ennek kapcsán nyilatkozott az Info-
rádiónak, ahol azt mondta, hogy na-
gyon komoly változások előtt állnak 
a közmédiumok. Mire gondolt? 

 A jelenleg működő négy televízió 
csatornát és a közrádiót működtető 
rendszer pazarló. Erről eddig is voltak 
elképzeléseink, de most, hogy köze-
lebbről módomban áll belelátni a köz-
médiumok ügyébe, változtatásért kiált 
a jelenlegi rendszer – mi ezt a kereske-
delminek számító Hír Televízióban töre-
dék létszámmal és forrásból, magyarán: 
sokkal hatékonyabban működtettük. A 
feladatmegosztás optimumára kell tö-
rekedni, hogy színvonalas műsorkészí-
tésre több jusson, s hogy megfelelő kí-
nálatot nyújtsunk a nézőknek: legyen 
közéleti, gyermek- és ifjúsági, de külön 
kulturális csatorna is. Ugyanazon ese-
ményhez pedig ne kelljen három-négy 
közpénzből fizetett stábnak kivonul-
nia, hanem rögzítse egy szűk, ám pro-
fi csapat – végül is az állami médiának 
nem dolga ezerféleképp ábrázolni azt, 
amit csak egyfélén lehetne: a tényt, a 
hírt. S a rendelkezésre álló anyagokból 
majd mazsolázhatnak a független csa-
tornák is, ki-ki a maga érdeklődése, pri-
oritása szerint. Kötelességünk ügyelni 
az adófizetők pénzére, meg kell szün-
tetni a pazarlást.

Ebben teljesen egyetértünk. A Sződ-
ligeti hírForrás ugyan nem közmédi-
um, de mégiscsak az adófizetők pén-
zéből jelenik meg. Mint (köz)média- 
és kommunikációs szakértőnek mi 
a véleménye, milyennek kell lennie 
egy „jó” önkormányzati újságnak? 

 Miután volt némi közünk a koráb-
bi Sződliget.hu kialakításához, engedje 
meg, hogy a négy évvel ezelőtti lapszá-
mokra hivatkozzam, amit feleségem-
mel kettesben szerkesztettünk egy bő 
éven át – igaz, nagyon időigényes tár-
sadalmi munka volt. Hasonló temati-
kájú lapra gondolnék ma is, helytörté-

nettel, nemzettudatra mindig építő, de 
nem túlcsorduló tartalommal. Persze, 
mindig lehet jobbat, színesebbet el-
gondolni, sok sikert a mostaniaknak!

Ön, aki itt él és tagja a falu lakókö-
zösségének, hogyan látja, melyek 
Sződliget és a helyi közélet legfon-
tosabb értékei, amelyeket óvni és 
fejleszteni szükséges és mi az, amin 
változtatni kellene?

 Sződliget, sajnos, alvótelepülés. 
Nagy előnye az ebből fakadó csendes-
ség, de ugyanez hátrányként is jelent-
kezik. Mikor elindítottuk a kissé hangza-
tos nevű Sződligeti Szabadegyetemet, 
akkor ütköztünk bele a falba, ami az 
érdektelenséget jelenti: megdöbben-
tő volt, hogy neves, kiváló emberekkel 
szervezett találkozókra (például Schu-
bert Éva színművésznő vagy Kárpáti 
György vízilabdázó látogatásai) is alig 
harminc-negyven ember jött el. Márpe-
dig élő, működő közösségek nélkül sen-
ki nem érezheti magát igazán otthon, 
akár a leggyönyörűbb környezetben 
sem. Ebből sok minden fakad: a szeme-
telés, a gondozatlan telkek és előker-
tek, s hogy egyre kevésbé köszönnek 
egymásra az emberek. Itt is, mint annyi 
helyen, változásra lenne szükség.

Ha – tételezzük fel – egy napra Ön 
lenne Sződliget polgármestere, ak-
kor mi lenne az a három döntés, 
vagy intézkedés, amit mindenkép-
pen meghozna ezen a napon?

 Nehéz kérdés, nem véletlen, hogy az 
eddig Sződligeten töltött öt-hat év alatt 
soha eszembe nem jutott indulni. Lát-
szik, hogy helyben, ekkora léptékben 
nagyon nehéz sikeresnek lenni: a hibák 
nagyítódnak, az eredményeket fitymál-
ják, ezért szerintem nehezebb egy ek-
kora települést tartósan jól vezetni, mint 
egy fővárosi kerületet. Egyet viszont bi-
zonyosan fontosnak tartok, és most, új 
szerepemben magam is ezt teszem. Első 
lépésként a közvetlen munkatársakkal 
beszélgetni el, hiszen a hybris, az ókoriak 
által szépen leírt önhittség hibájába esik, 
aki azt gondolja, egyedül változtathat a 
körülötte lévő világon. Ha mégoly nemes 
szándék vezérli is, egyedül nem megy, és 
az okosabbaktól nem félni kell, hanem 
tanulni.                                                      K.G.

SZŐDLIGET TERÜLETÉNEK TÖRTÉNELMÉBŐL

 A család fenti oklevelekben szereplő és településünk területét birtokló tagjainak leszármazása:
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Miklós
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Képhiba?  – beszélgetés ókovács Szilveszterrel
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Az előzmények
Az utóbbi években a korábbiaknál 
nagyobb árvizek hívták fel a figyel-
met az árvízvédelem végleges meg-
oldásának problémájára. További 
megerősítést kapott a gát szüksé-
gessége �009 elején a nagyvízi me-
der ügy kapcsán és idén júniusban 
is védekezni kellett. 
 �008-ban a község még ún. mo-
bil gát beszerzésére pályázott – si-
kertelenül. �009-ben írták ki azt a 
kétfordulós EU pályázatot, amely-
nek első fordulójában Sződliget 
�� Millió Ft-ot nyert az árvízvédel-
mi gát tervezésére. A pályázat má-
sodik fordulója már a kivitelezésről 
szól. E pályázat beadásának határ-
ideje �0�0. november ��-a volt és 
csak úgy lehet indulni, ha már elké-
szült a gát vízjogi engedélyes kivi-
teli terve és az ahhoz kapcsolódó 
ún. részletes megvalósíthatósági 
tanulmány (RMT). Ezen kívül egy 
meglehetősen összetett pályázati 
anyagot is el kell készíteni.

Behozhatatlan 
késedelem?
Bábiné Szottfried Gabriella koráb-
bi polgármester még �0�0. augusz-
tusában levelet írt a pályázat kiíró-
jának, amelyben elismerte, hogy a 

projekt 8 hónap késedelemben van 
és kérte a beadási határidő módosí-
tását �0��(!) szeptember végére. 
 E súlyos késedelemről, a projekt si-
kerét veszélyeztető határidő-csúszá-
sokról a sződligetiek akkoriban nem 
értesültek. Bábiné és a projektért fe-
lelős Papp István folyamatosan úgy 
tájékoztatták a lakosságot, hogy min-
den a tervek szerint halad és határ-
időre elkészülhetnek a tervek. 
 A pályázati anyag készítését 
végző vállalkozókat még az elő-
ző testület választotta ki. Az októ-
ber �-i választások után felállt, új 
összetételű önkormányzatnak pe-
dig egyik legelső dolga volt a gát-
építési projekt áttekintése. Nem vé-
letlenül: az idő nagyon sürgetett, 
hisz a beadási határidő nagyon kö-
zeli volt. A rendelkezésre álló do-
kumentumok és a projekt kivitele-
zésében résztvevők tájékoztatása 
alapján az akkori állapot olyan volt, 
hogy reménytelennek tűnt a pályá-
zati anyag határidőre történő elké-
szítése. A kiviteli tervek készültségi 
foka ugyan 90% körüli, de a Részle-
tes Megvalósíthatósági Tanulmány 
kidolgozottsága nagyon távol állt 
az elvárhatótól. Külön érdekessé-
ge a dolognak, hogy a �0�0 nya-
rán megkötött szerződések szerint 

a tervek elkészítésének határideje 
�0��. márciusa, míg a tanulmány 
befejezésére �0�0. december végi 
határidő van megjelölve. Hogy ezt 
hogyan gondolta az előző testület 
az érthetetlen, hiszen e szerződé-
sek megkötésekor már ismert volt, 
hogy a pályázat beadási határideje 
�0�0. novembere.

Megpróbálni 
a lehetetlent
A lakossági tájékoztatón Juhász Béla 
polgármester részletesen bemutat-
ta a projekt állását és elmondta a je-
lenlévőknek, hogy az új képviselő 
testület megteszi még a lehetetlent 
is és a rendelkezésre álló kevesebb, 
mint egy hónap alatt megpróbálja 
behozni a nyolc hónapos csúszást. 
Ekkor azonban a résztvevők sorai-
ból Markóczy Sándor, Malom utcai 
lakos kért szót és elmondta, hogy a 
Malom utca és a Liget utca környé-
kén mintegy �0 lakó kifogásolja a 
gátnak – a korábbi testület által ki-
jelölt – nyomvonalát, mert szerintük 
az túlságosan közel van ingatlanja-
ikhoz és ez számukra hátrányos kö-
vetkezményekkel járhat. Elsősorban 
árvíz idején a föld alatt átszivárgó 
– úgy nevezett – fakadó víztől tar-
tanak. Markóczy úr azt is elmond-
ta, hogy az érintett �0 lakó tiltakozó 
aláírásával támogatva ezt kétszer is 
jelezték még a korábbi polgármes-
ternek és testületnek, de kifogásaik-
ra nem kaptak választ. Egyben egy 
alternatívát is javasoltak a nyomvo-
nalra, amely így elkerülné a Malom 
utcát és a gát a Rákos patak melletti 
erdőben futna. 
 Felvetésükre Juhász Béla felol-
vasta a gát vezető- tervezőjének le-
velét, aki egy megbízható műsza-
ki megoldást javasolt a probléma 
megoldására és közölte, hogy a ter-

Aki még emlékszik az októberi helyhatósági választások kampányára, 
az jól tudja, hogy az árvízvédelmi gát megvalósításának ígérete sok-
szor elhangzott akkor. Nem véletlenül. A választók kegyeiért küzdő je-
löltek nagyon jól tudták, hogy Sződligeten nagyon sok család érdeke, 
hogy mielőbb megépüljön ez az árvízvédelmi töltés. Ezért nem megle-
pő, hogy nagyon sok érdeklődő volt jelen azon, a választások után alig 
három héttel tartott, lakossági tájékoztatón, amelyen Juhász Béla pol-
gármester számolt be község eddigi legnagyobb volumenű és több száz 
családot érintő beruházásának állásáról. Alábbi írásunkban összefog-
laljuk a tájékoztatón elhangzottakat kibővítve az azóta eltelt közel két 
hónap történéseivel. Amiben – úgy tűnik – egyre kevesebb a gát, de an-
nál több a politika…

Cui prodest? 
– avagy mi gátolja a gátpályázat sikerét?
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veket ennek megfelelően módosít-
ják. A tervező azonban a nyomvo-
nal megváltoztatását nem javasolta. 
Egyrészt ennek kidolgozására már 
nincs idő, másrészt nagy valószínű-
séggel a szakhatóságok elutasíta-
nák, mert az természetvédelmi te-
rületen haladna keresztül. 
 Ezek után a lakossági tájékozta-
tón egy konszenzus született, mert 
a kifogásokat megfogalmazók el-
fogadták és megértették, hogy a 
pályázat beadása reménytelenné 
válna, ha most kezdenék el újra-
gondolni a terveket. Ott, a nyil-
vánosság előtt, támogatást ígér-
tek ahhoz, hogy a pályázatot 
most mindenképpen a jelenlegi 
nyomvonalra be kell adni határ-
időre és később – egy a remények 
szerint már nyertes pályázat kivi-
telezési szakaszában –, kell meg-
próbálni a kért módosításokat 
kiharcolni.
 Nem csoda, ha ezek után egy 
héttel Juhász Béla polgármes-
ter megdöbbenve értesült arról, 
hogy ugyanezek a Malom utca 
környékén lakók, írásban hivatalos 
bejelentést tettek a zöldhatóság-
nál és kifogásolták a gát tervezett 
nyomvonalát.
 Egy ilyen bejelentés nyomán a 
zöldhatóság köteles megindíta-
ni az eljárást. Ezt meg is tette, és 

amíg ez le nem zárul, addig le kell 
állítani minden, a tervezéssel kap-
csolatos további munkát. Ennek 
eredményeként most ott tartunk, 
hogy hiába sikerült az új testület-
nek emberfeletti utánajárásokkal 
kiharcolnia a pályázat beadási ha-
táridejének számunkra előnyös 
módosítását, hiába hajszolták a 
végletekig a tervező és tanulmány-
író vállalkozókat a tervek mielőbbi 
elkészítéséért, hiába szereztek be 
minden elképzelhető szakhatósági 
hozzájárulást és dokumentumot, 

és hiába áll gyakorlatilag majdnem 
beadásra készen a pályázat. Az 
egész folyamatot le kellett állítani 
és mindaddig, amíg a zöldhatóság 
határozatot nem hoz a benyújtott 
panasszal kapcsolatban, az önkor-
mányzat egyetlen további lépést 

sem tud tenni. A zöldhatóság hatá-
rozata pedig akár azt is kimondhat-
ja majd, hogy az egész tervezési és 
egyeztetési munkát elölről kell kez-
deni. Ez pedig azt jelentené, hogy 
Sződligeten most nem fog a gát 
megépülni.
 A Malom utca és Liget utca kör-
nyékén élők december elején is-
mét levelet írtak az önkormányzat-
nak, amelyben ismételten kérték 
a nyomvonal megváltoztatását és 
megismételték indokaikat is. 
 Természetesen joguk van hozzá. 

Még akkor is, ha néhány hete 
még mást mondtak. De azért 
akaratlanul is felvetődik a kér-
dés: nem arra megy ki ez az 
egész, hogy egy kis érdekcso-
port bármi áron is meggátolja 
a gátpályázat sikerét? Akár úgy 
is, hogy azzal több, mint �00 
sződligeti család érdekein gá-
zol át mondvacsinált indokok-
kal? Olyan emberekén, akik-
nek létérdekük a gát mielőbbi 
megépítése, hiszen csak így 
menekülhetnek meg a Damok-

lész kardjaként fenyegető nagyvízi 
meder bejegyzéstől és csak így le-
het biztonságban házuk az árvizek 
pusztítása ellen. Persze, így majd rá 
lehet húzni a felelősséget a jelen-
legi polgármesterre és testületre, 
akik, ugye „képtelenek voltak siker-
re vinni Sződligeten a gát ügyét”…
 Az is elgondolkodtató, hogy e le-
velek aláírói között feltűntek olyan, 
az árvíztől és a tervezett gáttól fény-
évnyi távolságra lévő utcákban lakó 
sződligetiek is, akiknek a helyzetén 
semmit nem változtat, hogy hol lesz 
gát, vagy hol nem. Természetesen 
véleményük nekik is lehet bármiről. 
Van is. Talán éppen ezért is indul-
tak polgármester-, vagy képviselő-
jelöltként az októberi helyhatósági 
választáson. Igaz, sikertelenül. Hiá-
ba ígérték akkor, hogy mindent el-
követnek majd a gát mielőbbi meg-
építéséért.
 És, hogy mindennek mi köze a 
gáthoz? Az égvilágon semmi. Hisz’ 
éppen ez a baj!                             K.G.

Van, akinek 
a „gát” 

azt jelenti:
meggátolni?
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Mielőtt a község dolgairól kér-
deznélek, egy pillanatra tekint-
sünk vissza a helyhatósági vá-
lasztásokra. Hogyan értékeled a 
Tiszta Forrás Szövetség jelöltje-
inek meglehetősen nagyarányú 
győzelmét?

Igazából nem lepett meg a válasz-
tási győzelem, hiszen éreztem a vál-
toztatás igényét a lakosság körében. 
Arra azért tényleg csak titkon mer-
tem gondolni, hogy az egész testü-
let a Tiszta Forrás jelöltjeiből fog áll-
ni. Ez nagy felelősség, de két hónap 
után úgy érzem, hogy egy nagyon 
erős, a programunk végrehajtásá-
ban elszánt, hasonló értékek men-
tén gondolkodó testület állt föl. A 
cél mindenkinél ugyanaz: fejlődési 
pályára állítani a falut. Ennek elle-
nére néhány dologban vitatkozunk, 
ami nagyon fontos és hasznos, mert 
ezek építő jellegű viták. És ha meg-
egyeztünk, akkor mindenki tudja, 
teszi a dolgát.

Hogyan fogadtak a hivatalban 
az ott dolgozók, segítik a mun-
kádat?

Hát, hogy is mondjam…ha abból 
indulok ki, hogy néhányan koráb-
ban itt rólam egy olyan képet pró-
báltak kialakítani, hogy „a Juhász 
az maga a patás ördög”, akkor nem 
kell csodálkoznom azon, hogy van, 
aki nehezen hisz a szemének és is-
meri be önmagának, hogy ez talán 
mégsem így van. A munkatársak 
többsége természetesen becsület-
tel teszi a dolgát és ez a legfonto-
sabb. Biztos vagyok benne, hogy 

szép lassan kialakul az a munkastí-
lus, amit én szeretnék.

Milyen a kapcsolatod a jegyző-
vel – állítólag perben álltok?

A jegyző asszonnyal korrekt mun-
kakapcsolatunk van. Ezt nem befo-
lyásolja az, hogy korábban volt né-
zeteltérés közöttünk.

A hivatalba lépésed után nem 
sokkal egy 13 pontból álló in-
tézkedési tervet jelentettél be. 
Sokan nem értették, hogy mi is 
ez tulajdonképpen.

Van egy tiszta és egyértelmű pri-
oritásokat megfogalmazó progra-
munk, amit a választási kampány-
ban bemutattunk a sződligetieknek. 
De azt azért senki sem várhatja, 
hogy ezt a négy évre szóló prog-
ramot két-három hónap alatt meg 
tudjuk valósítani. Az intézkedé-
si tervben tulajdonképpen a prog-
ramból építkezve azokat a felada-
tokat fogalmaztam meg, amelyeket 
rövid távon – az elkövetkező né-
hány hónapban – szeretnék meg-
valósítani. Ezek többsége olyan in-
tézkedés, amely nem feltétlenül 
igényel nagy anyagi beruházáso-
kat. Megjegyzem: ilyeneket a kö-
zség jelenlegi katasztrofális anyagi 
helyzetében nem is nagyon tudnék 
most elképzelni. 
 Vegyük például az újság kérdé-
sét. Nagyon fontosnak tartom a la-
kosság korrekt tájékoztatását. Egy 
színvonalas önkormányzati lap 
nemcsak tájékoztatja az itt élőket 
arról, hogy mi történik, hanem a 
közösségi élet egyik színtere is. És 

Sződligeten nagyon fontos, hogy 
összefogjuk, közösséggé kovácsol-
juk az embereket, hogy ne széthú-
zás, hanem összefogás alakuljon ki 
a legfontosabb kérdésekben. Ezért 
például a község internetes hon-
lapját is át akarjuk alakítani mi-
előbb, remélhetőleg már a jövő év 
első felében.

Sok helyi lakost sokkolt az új 
testület azon döntése, hogy nem 
valósítja meg a főtér felújítását.

Nincs a képviselők között egyet-
len ember sem, aki ne örülne egy 
szép, megújult főtérnek. Gondo-
lom minden családban is vannak 
olyan nagy álmok, tervek, amelye-
ket szeretnének megvalósítani – le-
gyen az egy új bútor, egy új lakás, 
vagy bármi más. De felelőtlenség 
új lakást, vagy akár bútort venni, ha 
az is gondot okoz, hogy mit vacso-
rázzunk. A főtér projektet – amely 
egyébként most csak az előző tes-
tület által megálmodott grandiózus 
tervek töredékét valósította volna 
meg – úgy is föl lehet fogni, hogy 
a község lemondott �5 millió Ft tá-
mogatásról. De úgy is, hogy ahhoz, 
hogy ezt a �5 milliót megkaphas-
suk további �� millió hitelt kellett 
volna fölvenni. Ez pedig egy olyan 
helyzetben, amikor kénytelenek va-
gyunk még az óvoda meg az iskola 
dologi kiadásait is csökkenteni, óri-
ási felelőtlenség lett volna. A főtér 
megújítását nem vetette el a testü-
let, csak az ezzel járó hatalmas el-
adósodást. Egyébként a tegnapi 
napon kaptam a visszajelzést, hogy 
sikerült több kamionnyi bazaltkoc-
kát ingyen szerezni Sződligetnek. 
Tavasszal megkezdődhet a főtér sa-
ját erős felújítása, a korábbi hatal-
mas összegek töredékéért!

Tényleg csökkenteni kellett az 
intézmények – az óvoda, iskola 
– költségvetési kereteit?

A polgármesteri átadás-átvéte-
li papírok áttanulmányozása so-
rán szembesültem azzal a képtelen 
helyzettel, hogy a tervezett 5� mil-
lió forintos adóbevételből, mindös-

Beszélgetés 
juhász Bélával

Alig több, mint két hónapja van hivatalában Sződliget újonnan 
megválasztott polgármestere, Juhász Béla. Vele beszélgettünk 
terveiről, elképzeléseiről és arról, hogy mennyiben látja másként 
Sződliget helyzetét a polgármesteri székből, mint egy közéleti ci-
vil szervezet aktivistájaként.

... egy kávé mellett ... 
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sze 5 millió forint teljesült. �7 mil-
lió kintlévősége van a községek, 
amit még �0 millió Ft szemétdíj tar-
tozás is megfejel. Sződliget teljesí-
tette a korábbi adósságszolgálatát 
(hitel+kamat), de még újabb folyó-
számlahiteleket, illetve fejleszté-
si hiteleket vett fel a korábbi veze-
tés. Sajnos azt kellett látnom, hogy 
a fejlesztési hitelek nem a fejlődést 
szolgálták, hanem mindennapi mű-
ködési költségként, bérekre, járu-
lékokra, áruk és szolgáltatások vá-
sárlására lettek elköltve. Ez így nem 
mehet tovább, mert ezt az adós-
ságspirált meg kell állítani egyszer 
– amíg még lehet.
 Ezért egy olyan költségvetési 
koncepciót fogadtunk el, amelyben 
az önkormányzatnál és az intézmé-
nyeknél azt írtuk elő, hogy a dolo-
gi kiadásokat (tehát áru- és szolgál-
tatás-vásárlásokat) csökkentsék tíz 
százalékkal. Ahogy ezt a választá-
si programban is leírtuk, konzer-
vatív gazdaságpolitikát kívánunk 
bevezetni Sződligeten. Nem adó-
emeléssel növeljük a bevételeket, 
hanem saját magunkon, tehát az 
önkormányzatnál és az intézmé-
nyeknél bevezetett takarékossá-
gi intézkedésekkel teremtjük meg 
a költségvetés egyensúlyát. Ezért 
nincs képviselői és alpolgármesteri 
tiszteltdíj és ezért határoztunk lét-
számstopról is. 

Gondolom ezért fontos az adó-
tartozások beszedése, ez ma-
gyarázza – a meglehetősen szo-
katlan – adó-amnesztiát is?

Igen. A képviselőtestület és a jegy-
ző (mint a helyi adóhatóság vezető-

je) egyszeri lehetőséget biztosított 
azoknak a sződligeti lakosoknak és 
vállalkozásoknak, akik feledékeny-
ségből, vagy átmeneti nehézségek 
miatt nem fizették meg köztartozá-
saikat. November hónapban, mind-
ezt megtehették úgy, hogy nem 
kellett megfizetni a pótlékokat és 
a bírságokat. Ma már számszerű-
síthetőek az eredmények. Szemét-
díj nélkül, október �5-én �7 millió 
adótartozás volt (görgetett adat). 
Az intézkedés hatására december 
7-én már csak �8 millió! �9 millió 
forint lett megfizetve és 8 millió fo-
rintra részletfizetési megállapodás 
lett kötve. 900.000 forint pótlék és 
bírság lett elengedve. Szerintem ez 
egy sikeres intézkedés volt. 

De ugye az adóbehajtásnak 
semmi köze ahhoz, hogy egy he-
lyi rendőrőrsöt is szeretnél?

Természetesen ez egy más dolog, 
ez a közbiztonság javításával függ 
össze. Ha ez nem is lesz könnyű 
feladat, az első rész-siker már itt is 
megvan: Megkeresésemre Dr. Pin-
tér Sándor belügyminiszter úr tájé-
koztatott arról, hogy felülvizsgálják 
a Váci Rendőrkapitányság illetékes-
ségi területét és a közeljövőben 
Sződliget már nem a távoli Őrbot-
tyánhoz, hanem a közeli Váchoz fog 
tartozni, így nagyobb lehet a rend-
őri jelenlét, illetve lényegesen csök-
ken a lakossági bejelentést követő 
reakcióidő. 

És végül még egy kérdés: melyek 
most a legsürgetőbb feladatok?

Szeretnénk az összes, problémák-
kal terhes ügyet gyorsan lezárni. 
Úgy tudom a gát-projektről rész-

letesen is írtok, ezért arra itt most 
nem térek ki. De a napokban sike-
rült a Baba-Mama klub aktivistái 
által épített játszótér hiányos do-
kumentumait is rendezni, így a mű-
szaki átadás-átvételt követően, már 
valóban átadhattuk a játszóteret és 
az használható. 
 A több mint száz tagot számlá-
ló Sport, Élet, Egészség Sződligeti 
Tömegsport Egyesületnek, üzemel-
tetésre átadtuk a Duna-parti sport-
létesítményeket. Terveik szerint, �0 
év alatt, �5 millió forintot fognak 
fejlesztésre fordítani. Ennek tavas-
szal már látható jele is lesz, hiszen 
a labdarúgó szakosztályuk bajnoki 
mérkőzéseket fog játszani. Újra lesz 
foci Sződligeten.
 Hasonló módon szeretnénk le-
zárni azt a peres ügyet, amelyik már 
�� éve gátja a sződligeti Duna part 
fejlesztésének. Reményeim szerint 
sikerül úgy megegyezni a feleknek, 
hogy senki ne károsuljon, de Sződ-
liget jól járjon.
 A Duna-partra visszatérve – elő-
rehaladott tárgyalásaink vannak 
abban, hogy az ártéri erdőben egy 
vállalkozó kalandparkot építsen fel. 
Olyat képzeljenek el, amilyen pl. 
Csillebércen, vagy Magas Taxon lát-
ható. 
 Távlati terveink között az szere-
pel, hogy legyen néhány olyan kész 
terv a fiókban, amelyik megfelel a 
fejlesztési stratégiának, és ezekkel 
a tervekkel minden létező pályáza-
ton indulni kívánunk. 

Köszönöm a kávét és a beszélge-
tést! Sok sikert kívánok!

K.G.

A PoLGáRMESTER INTÉZKEDÉSI TERvE
13 pontból álló intézkedési tervet hirdetett meg Juhász Béla polgármester október közepén. a hivatalba 

lépő új polgármester gyakorlatilag az általa legsürgetőbbnek ítélt feladatokat szedte csokorba és jelöl-

te meg tevékenységének rövid távú céljait. az intézkedési terv néhány szimbolikus jelentőségű döntés (a 

község címerének használata, a közügyekkel kapcsolatos információk nyilvánosságának biztosítása, etikai 

kódex kidolgozása) meghozatala mellett olyan fontos feladatokat is megjelölt, mint például az utak kátyú-

zása a tél beállta előtt, a falugondnoki munkakör létrehozása, az önkormányzati médiák – újság és honlap 

– megújítása, vagy a Duna-parti sportpálya tömegsport célú használatának biztosítása.
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A grafológia tudomány, komoly 
szakértelmet kívánó munka, mégis 
sokan némi tapasztalat és életböl-
csesség birtokában úgy érzik követ-
keztetéseket tudnak levonni egy-
egy íráskép láttán. Vannak, akik az 
ezotéria világába sorolják és vannak, 
akik egyszerűen humbugnak tekin-
tik az egészet.
 Kétkedőknek és kérdezőknek 
ajánlom fel e lap hasábjain oklevél-
lel igazolt tudásomat a témában. A 
puding próbája az evés, hát tessék, 

Egy kis grafológia
kóstoljanak bele eme tudományba, 
küldjék el írásukat s névtelenül – hisz 
orvosi titoktartással dolgozó tudo-
mány -, kielemzem személyiségüket.
 Csodákra nem fog fény derülni, 
csak azokra a vállalt vagy titkolt sze-
mélyiségjegyekre, amik leginkább 
mozgatják és alakítják az adott írás 
tulajdonosát.
 Az elemzéshez, minimum egy ol-
dal írásra van szükség, rövidebb szö-
veget az általam „társasági grafológi-
ának” nevezett, szórakoztató szinten 

lehet csak elemezni. Külön tudo-
mány viszont az aláírás elemzés, hisz 
gondoljanak bele: nevünkben ös-
szesűrítve van jelen családunk, sze-
mélyiségünk és hölgyek esetében 
sokszor a férjük. No, ez egy külön ér-
dekes dolog, majd írok erről is, meg a 
gyerekek írásáról és a pályaválasztás-
ban segítő grafológiai elemzésről. 
 Kérdezzenek bátran!
(az írásokat a szerkesztőségbe, kérdése-
ket kovacscris@freemail.hu email címre 
küldhetik)                                Cris

Ha helyesen fejti meg rejtvényünket, megismerheti szlogenünket!

(Megfejtés a 18. 
oldalon)



��

Egy kis grafológia

- Kissé rendhagyó módon, tege-
ződni fogunk, hiszen már nagyon 
régen ismerjük egymást. Az önkor-
mányzat egy új, érdekes fogalom-
mal ismertetett meg bennünket, 
a falugondnok kifejezéssel. Mióta 
töltöd be ezt az állást?

- Nagyjából egy hónapja, pontosan 
november �-e óta.

 - Mit jelent konkrétan, hogy falu-
gondnok? Mi a munkaköröd, mit 
csinálsz?

- A falu intézményeinek, köztereinek, 
erdőinek, külterületének kulturált 
állapotban tartása, vagyis tisztán-
tartása, felügyelete, a közmunkások 
feladatainak kiadása és a végre-
hajtás ellenőrzése. Ez számomra is 
meglepően nagy munka, főleg, ha 
jól akarja végezni a feladatát az em-
ber. Tulajdonképpen a munkaidőm 
„végtelen”. Az én feladatom a kültéri 
rendezvények, fakivágások ellenőr-
zése, éjszakai ügyelet a fa tolvajok el-
len, külterületek ellenőrzése, illegális 
szemétlerakás meghiúsítása. Sőt! A 
közelmúltban még útjavítási mun-
kálatokat is végeztünk. Ahhoz, hogy 
az általam kiadott feladatokat ellen-
őrizhessem ekkora területen, sokszor 
napi �5-�0 km-t is megyek autóval. 
Ez gyalog képtelenség lenne. Ezen 
kívül együttműködök a polgárőrség-
gel, rendőrséggel és a helyi vadász-
társasággal

- A többit értem, a vadásztársa-
ságot nem…

- Össze kell dolgoznunk, mert az 
utóbbi időben nagyon elszaporodott 
a rókaállomány. Bejárnak a faluba, 
fölborogatják a kukákat, veszélyesek 
lehetnek az emberekre, ezért az állo-
mányt közösen próbáljuk apasztani.

- Tudom, hogy néhány településen 
már régebb óta van ilyen munkakör. 
Sződligeten hogyan jött az ötlet?

A FALuGoNDNoK
Talán nincs is olyan ember Sződligeten, aki nem ismeri a Bányavári családot. 
Szülei, sőt már nagyszülei is Sződligeten éltek. Bányavári Palit – ahogy őt itt 
ismerik - mostanában egyre gyakrabban látjuk a falu különböző pontjain, a 
közmunkások között. Őt kérdezzük érdekes hangzású munkaköréről: Ő ugyanis 
a falugondnok. 

- A falunak szerintem már régebben 
szüksége lett volna egy falugond-
nokra, aki mint jó gazda, felügyeli a 
napi dolgokat, kézben tartja és inté-
zi a falu ügyeit. Én már régen, még 
Czudar György polgármester úr ide-
jében felajánlottam az ingyenes me-
zőőri szolgálatot, amit azóta is ellátok 
– társadalmi munkában.

- Ez egyébként egy olyan munka, 
amihez valamiféle végzettség szük-
séges?

- Igen, mezőőri vizsga, pszichológiai 
alkalmasság.

- Hogy eshetett a választás pont 
Rád?

- Talán azért mert 50 éve élek Sződli-
geten, szinte mindenkit személyesen 
ismerek. Ez előtt négy évig voltam 
képviselő, ezért – azt hiszem, nyu-
godtan mondhatom - a falu minden 
problémáját ismerem. És talán azért 
is nyertem a pályázaton, mert én ren-
delkezem olyan szakképesítésekkel, 
kisgépkezelői vizsgákkal amelyek eh-
hez a munkakörhöz szükségesek.

- A hóról jut eszembe: ennek ellapá-
tolása, az utak tisztántartása szin-
tén a ti feladatotok?

- Igen. A hó eltakarítása, csúszásmen-
tesítés a közterületeken és járdákon. 

Az ingatlanok előtt viszont a lakók 
feladata. A fő probléma azonban az, 
hogy január �-jétől változik a közmun-
kára vonatkozó rendelet, de a jövő évi 
szabályokat még nem ismerjük. 

- Az a pletyka járja a faluban, hogy 
– miután Te egy ismert MSZP-tag 
vagy, édesapád különösen eltökélt 
régi párttag -, azért kaptad ezt az 
állást, hogy a jelenlegi testület a 
„balosok” támogatását – rajtad ke-
resztül – elnyerje.

- Való igaz, hogy baloldali érzelmű 
ember vagyok, de nem vagyok tagja 
semmilyen pártnak. Számomra ne-
héz elképzelni, hogy mi köze egy falu-
gondnoki állásnak párt-szimpátiához. 
Egyébként a Váci Önkormányzatnál 
köztisztviselői állásom volt, azt cse-
réltem föl a sződligeti munkára. De 
mondom még egyszer, már az előbb 
is szóba került, az állást pályázat útján 
nyertem el, bárki pályázhatott.

- Végül had kérdezzem meg: milyen 
problémákkal lehet hozzád fordul-
ni és hol lehet elérni?

- Na, ez egy jó kérdés! Azt szeretném, 
sőt kérném a lakosságtól, hogy bár-
milyen közérdekű problémával, le-
gyen az csőtörés, illegális fakiterme-
lés vagy szemétlerakás, járdaprob-
léma, veszélyes úthiba, vagy villa-
mosvezeték szakadás, nyugodtan 
hívjanak a nap �� órájában bármikor 
telefonon, illetve elérhető vagyok e-
mailben is. 

– Köszönöm a beszélgetést, további 
eredményes, jó munkát kívánok, mind 
a magam, mind a lakosság nevében. 
Remélem munkátok – természetesen 
a közmunkásokat is beleértve – hoz-
zájárul, községünk szebbé, jobbá téte-
léhez.                                                               B.I.
Bányavári Pál falugondnok
Telefon: 06/20-942-2218
E-mail: bpali60@citromail.hu



��  MEGhATáRoZáSoK:

  �. Kálium vegyjele
  �. Nem föl – Tova
  �. Létezik – Tüzel
  �. Káposzta féle – Talál
  5. Személyes névmás – Erbium vegy-

jele
  �. Energiatároló – Gyerekeknek szóló, 

kedves történet
  7. Tiltószó – …bien! (Ám legyen!)
  8. Ilyen tojás is van – Hírnév, elismerés
  9. Visszaver! – Helyet foglal
�0. Az ígéret földje, tejjel-mézzel folyó 

ország – Északi-Jeges tengerben élő 
hosszú szemfogú cetfaj

��. Hivatalos megszólítás – Asszonynév-
képző

��. Kis Bernadett – Érzékiség
��. Teljes, hibátlan – Olasz folyó
��. Kerti szerszám – Európa és Ázsia 

együttes neve
�5. Dísz – Kavics
��. Víz közelben élő madár – Egy má-

sik világrész hangulatát sugalló: 
távoli, idegen

�7. Keresztül – Gyökér

Írd be a rejtvény vízszintes soraiba a kérdésekre adott választ. Minden sorban két szó található, melyeket a közép-
ső piros sáv választ el. Könnyítésül annyit, hogy az első szó utolsó betűje megegyezik a második szó első betűjé-
vel. Ha helyesen töltöd ki az ábrát, szerkesztőségünk jókívánságát kapod megfejtésül.

Gyereksarok

(Megfejtés a 18. oldalon)

Ellentétek a hivatalban?
A Váci Napló számolt be arról a – meglehetősen abszurd – helyzetről, hogy 
Sződliget polgármestere és a falu jegyzője közötti korábbi nézeteltérés ered-
ményeként bírósági eljárás van folyamatban. A lap tudósítása szerint az eset 
még �008-ban történt, amikor a mostani polgármester – akkor még civilként 
– kifogásolta az óvoda konyhájába beszállított húsáru minőségét és ezzel kap-
csolatban nyilvánosan felvetette a jegyző felelősségét. Juhász Béla azon kije-
lentését, hogy „a jegyző törvényt sértett” az érintett sérelmesnek találta és rá-
galmazásért feljelentette. A Dunakeszi Városi Bíróság a jegyzőnek adott igazat, 
Juhász Bélát első fokon elmarasztalta és �0 ezer Ft pénzbüntetést szabott ki rá. 
A tudósítás szerint Juhász úr fellebbezett a nem jogerős ítélet ellen, de – mint a 
Váci Napló idézte – neki „akár a �0 ezer Ft büntetést is megér, hogy az eset után 
a gyerekek már fogyasztható húsárut kaptak az óvodában”. A sikeres önkor-
mányzati munkához a jegyző és a polgármester kölcsönös együttműködése 
elengedhetetlen és – bár a község érdeke ezt kívánná – nem tudjuk mennyire 
hajlandók félretenni személyes ellentétüket a hétköznapokban. Mindenesetre 
a hivatali munka látszólag nagyobb zökkenőktől mentes, ami mindkét fél fele-
lős gondolkodására és hozzáállására utal.

SegítSég a vöRöSiSzaP-Ka-
taSztRóFa  álDozatainaK

Az októberi vörösiszap katasztrófa ál-
dozatainak segítségére sietett az egész 
ország a bajban. A katasztrófát követő 
napokban Bertáné Maszlik Ildikó kép-
viselő már adományozó vállalkozások-
kal tárgyalt és ennek eredményeként 
a felajánlott nagynyomású mosóbe-
rendezéseket és védőruhákat sikerült 
eljuttatni a katasztrófa által sújtott két 
településre Devecserre és Somlóvásár-
helyre. A Sződligetért Közalapítvány 
is gyűjtést rendezett és a sződlige-
ti lakosok beérkezett pénzadománya-
it szintén nagyon gyorsan eljuttatta a 
vörösiszap pusztításaival küzdő két te-
lepülésnek. 
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Advent a keresztény kultúrában a 
karácsonyt megelőző negyedik va-
sárnaptól karácsonyig számított 
időszak. Az advent szó jelentése 
„eljövetel”. A �9-�0. század óta szo-
kás koszorút készíteni adventkor. 
Az első koszorú ősét �8�9-ben Jo-
hann H. Wichern, német evangéli-
kus lelkész készítette el. Egy felfüg-
gesztett szekérkeréken �� gyertyát 
helyezett el, melyek közül minden 
nap egyel többet gyújtott meg.
 Napjainkban az adventi koszo-
rún négy gyertya ég, minden gyer-
tya egy fogalmat szimbolizál: hit, 
remény, szeretet, öröm. November 
�9-én a Gárdonyi Géza Általános Is-
kolában idén is megtartottuk a már 
hagyománynak számító Adventi 
Készülődést.
 Fontos esemény ez iskolánk-
ban évről évre, hiszen közösség-
formáló ereje igen jelentős. Ezen a 
délutánon szülők, gyerekek és ta-
nárok együtt munkálkodtak, taná-
csokkal segítettek egymásnak az 
adventi dísz” megalkotásában”. Kö-
zel negyven koszorút csináltak az 
ügyes kezek. Nagy örömünkre szol-
gált, hogy  több vállalkozó kedvű 
diákunk is egyedül készítette el a 
család adventi koszorúját. Minden 

alapanyag (koszorú alaptól a sza-
lagokig) rendelkezésére állt annak, 
aki vállalkozott erre a szép feladat-
ra. A legnépszerűbb díszítési kel-
lékek a fahéj, a szárított gomba-
és narancs karikák és a különböző 
száraz virágok voltak.

Adventre készültek az iskolában
 Az estébe nyúló Adventi Készü-
lődésről mindenki elégedetten és 
büszkén távozott a saját maga ál-
tal „ létrehozott” koszorúval. Remél-
jük, hogy jövőre még több szülő és 
gyermek kap kedvet a közös ünnepi 
készülődésre!     Neogrády Gabriella

Októberi ülésén úgy döntött a képvi-
selő testület, hogy felmondja a pályá-
zat kiírójával a korábbi testület által kö-
tött szerződést és nem valósítja meg a 
község főterének felújítását célzó be-
ruházást. „Legalábbis az önkormányzat 
jelenlegi anyagi helyzetében nem.” – fo-
galmazott az egyik képviselő. A döntés 
hátterében az áll, hogy korábban egy 
pályázaton �5 millió Ft-ot nyert Sződli-
get a Szabadság tér tervezett felújításá-
nak első ütemére. Már akkor sokan két-
ségbe vonták a pályázat sikerét, mert az 
eredeti kiírás szerint az 5� millió Ft-ra 
tervezett beruházás költségeinek 90%-
kát is lehetett volna pályázati pénzből 

finanszírozni. Egyes vélemények szerint 
a nem megfelelően előkészített pályá-
zati anyag eredményeként végül csak 
70%-kos támogatást sikerült szerezni. 
A korábbi testület a hiányzó pénzt kö-
zel �8 millió Ft hitelből akarta pótolni. 
A kivitelezésre kiírt közbeszerzési pá-
lyázatra beérkezett legjobb ajánlat is 
azonban csak �5 millió Ft fölötti össze-
gért vállalta volna a kivitelezést. Ehhez 
további hitelfelvételre lett volna szük-
ség. A képviselők úgy ítélték meg, hogy 
az önkormányzat jelenlegi anyagi hely-
zete – közel �00 millió Ft költségvetési 
hiány és további 50 millió Ft feletti ne-
hezen behajtható követelés – nem te-

szi lehetővé a beruházás végrehajtását, 
illetve az, az elért eredményhez mér-
ten, hosszútávon is óriási anyagi terhet 
róna a községre. A tervek szerint egyéb-
ként ebben az ütemben a tér belső fe-
lének a térburkolata készült volna el és 
a növényzet cseréje. Néhány képviselő 
úgy vélekedett, hogy ez egy presztízs-
beruházás lett volna, ami értelmetle-
nül okozott volna további óriási hiányt 
a költségvetésben. A korábbi testület 
egyébként különböző jogcímeken – pl. 
pályázati sikerdíj, kommunikációs fel-
adatok, stb. – már közel ötmillió Ft-ot 
elköltött a főtér felújítására úgy, hogy 
eközben egy kapavágás sem történt.

Nem lesz főtér felújítás
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Közeledik a Karácsony, az Újév. Így 
év vége felé sokszor számot vetünk 
az elmúlt évvel, fogadkozunk, ígér-
getünk, hogy jövőre más lesz, meg-
változunk. De vajon ismerjük-e ön-
magunkat?
 Rohanó életmódunkból kiveszett 
az udvariasság, a kedvesség. Min-
denki ingerült, arrogáns. Valóban 
az, vagy csak Ön látja annak? Lehet, 
hogy önmaga tükörképét látja vi-
szont az emberekben?
 Próbálja ki, legyen kedves! Hal-
kan, udvariasan kérdezzen, moso-
lyogva válaszoljon! Könnyen lehet, 
megváltozik a véleménye.

Válaszoljon őszintén az alábbi kér-
désekre, vagyis jelölje meg az Ön 
álláspontjához legközelebb álló vá-
laszt, majd keresse meg a hozzátar-
tozó számokat és adja össze. Végül 
olvassa el lapunk utolsó oldalán a 
pontszámokhoz tartozó jellemzést!

1. Nagyon siet, de be kell ug-
rania a boltba egy dologért, a 
pénztárnál azonban hatalmas, 
teli kosárral áll egy vásárló.

a) Ön legszívesebben elrohanna, dúl-
fúl, míg a rengeteg árut beüti a 
pénztárosnő: „hány évre vásárol ez?”, 
de kivárja a sorát.

b) Kiszámolja a pénzt és „majd beüti 
később, pont annyit adtam” felkiál-
tással lerakja a pénzt és elszáguld.

c) Udvariasan megkéri a pénztárnál 
lévő vásárlót, hogy hadd fizessen 
előtte, hisz csak egy dolgot vásárolt 
és kiszámolt pénze van.

2. Ugyanaz a helyzet, mint az 
előző pontnál, csak most Ön 
nem a siető vásárló, hanem a 
rengeteg dolgot vásárolt vevő.

a) Nem engedi maga elé. „Nem érde-
kel, hogy siet. Miért nem indult ko-
rábban?” Várjon a sorára!

b) Látja, hogy csak egy tételt vásárolt a ro-
hanó ember, Önnek pedig tele a kosa-
ra. Kedvesen felajánlja, fizessen előbb 
ő, hiszen az a fél perc nem számít.

c) „Fizessen!” – veti oda kimérten, de 
arcára van írva a méltatlankodás.

3. Buszos társasutazásra in-
dul. Időben kimegy a buszin-
dulásra, hogy jó helyet kapjon. 
Amint teheti, másokat nem 
kímélve, fölrohan a buszra és 
elfoglalja az Ön által kiválasz-
tott helyet. Erre jön az idegen-
vezető és közli az ülésrendet. 
Önt nem a kiszemelt helyre 
osztotta be. Mit tesz Ön?

a) Természetesen nem hagyom magam. 
Azért mentem korán, hogy jó helyem 
legyen! Nem érdekel az ülésrend, és 
ezt közlöm is az idegenvezetővel. „A 
pénzemért oda ülök, ahová akarok!”

b) „Hát, nem örülök” pofával, kimért 
mozdulatokkal a kijelölt helyre ván-
szorog, csomagjait jelentőségteljes 
mozdulatokkal feldobja a csomag-
tartóba.

c) Megkéri az idegenvezetőt hadd ma-
radjon a helyén ott, amelyet kivá-
lasztott magának. Megkérdezi utas-
társát is nem bánná-e, ha helyet 
cserélnének, nagyon hálás lenne, ha 
ő ülne az idegenvezető által Önnek 
szánt helyre.

4. Ugyanaz a helyzet, mint az 
előző, csak most Ön az az utas, 
akinek az idegenvezető által 
megjelölt helyére ültek. Mit 
tesz Ön?

a) Szívesen elcseréli a helyét az önké-
nye helyfoglalóval. Abszolút mind-
egy hol ül, különben sem akarja 
elrontani a hangulatot már az út ele-
jén. Nem az a lényeg egy társas úton, 
hogy ki hol ül a buszon.

b) Ragaszkodik hozzá, hogy az ide-
genvezető által kijelölt helyre üljön! 
„Nem véletlenül csinálnak ülésren-
det! Az utaskisérő azért van, hogy 
irányítsa dolgokat. Mi volna, ha min-
denki azt csinálna amit akar?!”

c) „Különösebben nem érdekel, hol 
ülök” – blazírt képpel átengedi he-
lyét az önkényes helyfoglalónak.

5. Vendégségben van. Finom 
falatokkal várják, majd az el-
fogyasztott ebéd végén meg-
kérdezi a háziasszony, ízlett-e 
az étel? Erre Ön:

a) „Ehetetlen étel nálam nem létezik. 
Megettem, hát nem lehetett olyan 
rossz…”

b) Feltétlenül megdicsérem, akár íz-
lett, akár nem. Ennyit megkövetel a 
jó modor, ráadásul szerintem kijár 
a háziasszonynak, aki nyilván sokat 
dolgozott az ebéden.

c) Bizony megmondom, ha nem ízlett 
valami! Nem kell megsértődni, ami 
szívemen, a számon. Én már csak ilyen 
vagyok, tudták amikor meghívtak.

6. Ugyanaz a helyzet, mint az 
előző, de most Ön a házias-
szony. Nem aratott osztatlan 
sikert az ebéd. Mit mond?

a) „Úgy érzem, ez az ebéd nem sikerült 
valami jól. Egyébként sem vagyok 
egy nagy szakács. Ne erőltessétek, 
nem fogok megsértődni. – Csinálok 
egy pár szendvicset.”

b) „Nem kell finnyáskodni! Nekem ne 
játsszátok a fejeteket, otthon még 
ilyet sem esztek!”

c) „Tudom, nem valami szuper a kaja, 
de a kedvemért megehetnétek, ha 
már annyit vesződtem vele.”

7. Sürgős elintéznivalója van 
egy nagy hivatalban azonnal 
szüksége lenne egy igazolás-
ra, de nincs félfogadási idő. 
mit tesz?

a) Bekopog az ügyintézőhöz, határo-
zottan megkéri, adja oda az igazo-
lást, mert sürgősen szüksége van rá. 
Elmagyarázza neki, hogy mindegy 
mikor állítja ki, előbb-utóbb úgyis 
túl kell esnie rajta.

b) Bekopog az ügyintézőhöz, udvaria-
san elnézést kér a zavarásért, majd 
szépen megkéri, hogy – bár tudja, 
hogy nincs félfogadás – adja ki a 
kívánt igazolást. Illendően meg-

várja,  míg végez más teendőivel, majd há-
lálkodva távozik. Utólag visz neki egy bon-
bont.

c) „Nem hiszem, hogy könyörögnöm kéne.” Ha-
tározottan közli, mit szeretne. Ha a tisztvise-
lő akadékoskodik, felhívja a figyelmét, hogy 
az adófizetőktől kapja a fizetését, vagyis Ön 
tartja el, nehogy azt képzelje szívességet tesz. 
Egyébként pedig egyáltalán nem érdekli, 
hogy van ügyfélfogadás vagy nincs.

8. Ugyanaz a helyzet, mint az előző 
pontban, csak most ön a hivatal ügy-
intézője. Hogyan viselkedik?

ELÉG uDvARIAS EMBER 
ÖN?

oDA-vISSZA  
ÖNISMERETI TESZT 

AZ uDAvARIASSáGRóL
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 a)  Úgy gondolja, nem véletlenül van ügyfélfoga-
dás a hivatalban. „Ha állandóan itt nyüzsögnek 
az ügyfelek, mikor dolgozom?” Nem érdekli ki-
nek mi a véleménye. Nem állítja ki a papírt. „A 
hivatalomban én dirigálok.”

b) Megcsinálja a papírját, „egye fene”. De jól meg-
várakoztatja a folyosón had egye a méreg, utá-
na nagy kegyesen elélöki az igazolást.

c) Minden további nélkül kiállítja az igazolást. 
„Nem esik le az aranygyűrűm, legalább ügyfél-
fogadási időben nem kell vele bajlódnom.” A 
munkaidejébe belefér, nem nagy dolog. Gyor-
san megcsinálja a papírt, és kedvesen elkö-
szön az ügyféltől.

P o N T o K
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MINDENKI SZABADoN hASZNáLhATjA 
SZŐDLIGET cíMERÉT ÉS ZáSZLAjáT
Módosította az önkormányzat a község címerének és zászlajának hasz-
nálatáról szóló rendeletet. Amíg az ország címerét, zászlaját minden ál-
lampolgár szabadon használhatta, akár az autójára is kiragaszthatta, 
addig Sződliget község címerét és zászlaját – a korábbi elavult és ért-
hetetlen szabályozás szerint – csak és kizárólag az önkormányzat en-
gedélyével tehette ki eddig bárki. A most hozott új rendelkezés szerint 
ezt most már bármelyik állampolgár szabadon megteheti. Juhász Béla 
polgármester lapunknak elmondta, hogy az önkormányzat célja a ren-
deletmódosítással az volt, hogy minden sződligeti büszkén használja 
ezeket a jelképeket ezzel is kifejezve a helyi lakóközösséghez való kö-
tődését.

ADó AMNESZTIáT hIRDETETT 
AZ ÖNKoRMáNyZAT
Eltekint a helyi adóhatóság a bírságok és pótlékok behajtásától azok-
nak a sződligeti lakosoknak és vállalkozásoknak az esetében, amelyek 
adóhátralékaikat novemberben befizetik. Az intézkedés célja az volt, 
hogy csökkenteni lehessen a korábbi önkormányzat által évek óta csak 
görgetett és mára már katasztrofális mértékűre, mintegy 57 millió fo-
rintra duzzadt adóhátralékot. Ez az összeg a község éves bevételeinek 
mintegy ��%-ka és hiánya már az intézmények működését veszélyez-
teti. Az adó amnesztia célja az volt, hogy minél többen – sok esetben 
a tőketartozást is meghaladó –  büntető szankciók nélkül kiegyenlít-
hessék közteher-tartozásaikat. A hatalmas összegű követelés elsősor-
ban a lakosság és a vállalkozások időben be nem fizetett gépjármű- és 
iparűzési adóiból, illetve szemétszállítási díj elmaradásokból tevődik 
össze. Juhász Béla polgármester lapunknak elmondta: „Az adókat és a 
közüzemi díjakat mindenkinek kötelessége megfizetni és ezzel hozzá-
járulni a község működtetéséhez.” A notórius nemfizetőkkel szemben 
szigorú szankciókat helyezett kilátásba a polgármester. Mint elmond-
ta, már januártól elkezdi például az önkormányzat adóhatósága kivon-
ni a forgalomból azokat a gépjárműveket, amelyek után nem fizették 
meg az adót tulajdonosaik.

Szigorú és takarékos 
önkormányzati 
költségvetés 
várható jövőre

Elfogadta az önkormányzat a �0��. évi 
költségvetési koncepciót, ami egy szigo-
rú és takarékos költségvetést irányoz elő 
a jövő évre. Az önkormányzat �0��-ben 
csökkenő állami támogatással számol és 
ezért takarékosságra, a pályázati lehető-
ségek sokkal nagyobb mértékű kihasz-
nálására, valamint a vállalkozói szellemű 
működésre kívánja sarkallni az önkor-
mányzati intézményeket. Ennek megfele-
lően �0%-kal csökkentik az önkormány-
zati intézmények eszközbeszerzésekre 
előirányzott költségkeretét, amit az in-
tézmények vezetőinek kell majd kigaz-
dálkodnia – akár pályázati pénzekből, te-
rembérleti díjakból, vagy más vállalkozási 
tevékenységből. Ezek a bevételek – ellen-
tétben a korábbi gyakorlattal – viszont az 
intézményeknél maradnak a jövőben és 
azok felhasználásáról maguk döntenek. 
A képviselők korábban végigjárták vala-
mennyi intézményt és tárgyaltak azok ve-
zetőivel, így döntésüket a gondok, problé-
mák ismeretében hozták meg. A költségek 
csökkentését a polgármesteri hivatal do-
logi kiadásainál is előírják �0��-ben. Talán 
ezzel is összefügg, hogy a képviselő testü-
let határozata értelmében létszám-stopot 
rendeltek el a polgármesteri hivatalban. 
Így új dolgozót csak kivételes és nagyon 
indokolt esetben alkalmazhat a helyi bü-
rokrácia.
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Közeledik a Karácsony, az Újév. Így 
év vége felé sokszor számot vetünk 
az elmúlt évvel, fogadkozunk, ígér-
getünk, hogy jövőre más lesz, meg-
változunk. De vajon ismerjük-e ön-
magunkat?
 Rohanó életmódunkból kiveszett 
az udvariasság, a kedvesség. Min-
denki ingerült, arrogáns. Valóban 
az, vagy csak Ön látja annak? Lehet, 
hogy önmaga tükörképét látja vi-
szont az emberekben?
 Próbálja ki, legyen kedves! Hal-
kan, udvariasan kérdezzen, moso-
lyogva válaszoljon! Könnyen lehet, 
megváltozik a véleménye.

Válaszoljon őszintén az alábbi kér-
désekre, vagyis jelölje meg az Ön 
álláspontjához legközelebb álló vá-
laszt, majd keresse meg a hozzátar-
tozó számokat és adja össze. Végül 
olvassa el lapunk utolsó oldalán a 
pontszámokhoz tartozó jellemzést!

1. Nagyon siet, de be kell ug-
rania a boltba egy dologért, a 
pénztárnál azonban hatalmas, 
teli kosárral áll egy vásárló.

a) Ön legszívesebben elrohanna, dúl-
fúl, míg a rengeteg árut beüti a 
pénztárosnő: „hány évre vásárol ez?”, 
de kivárja a sorát.

b) Kiszámolja a pénzt és „majd beüti 
később, pont annyit adtam” felkiál-
tással lerakja a pénzt és elszáguld.

c) Udvariasan megkéri a pénztárnál 
lévő vásárlót, hogy hadd fizessen 
előtte, hisz csak egy dolgot vásárolt 
és kiszámolt pénze van.

2. Ugyanaz a helyzet, mint az 
előző pontnál, csak most Ön 
nem a siető vásárló, hanem a 
rengeteg dolgot vásárolt vevő.

a) Nem engedi maga elé. „Nem érde-
kel, hogy siet. Miért nem indult ko-
rábban?” Várjon a sorára!

b) Látja, hogy csak egy tételt vásárolt a ro-
hanó ember, Önnek pedig tele a kosa-
ra. Kedvesen felajánlja, fizessen előbb 
ő, hiszen az a fél perc nem számít.

c) „Fizessen!” – veti oda kimérten, de 
arcára van írva a méltatlankodás.

3. Buszos társasutazásra in-
dul. Időben kimegy a buszin-
dulásra, hogy jó helyet kapjon. 
Amint teheti, másokat nem 
kímélve, fölrohan a buszra és 
elfoglalja az Ön által kiválasz-
tott helyet. Erre jön az idegen-
vezető és közli az ülésrendet. 
Önt nem a kiszemelt helyre 
osztotta be. Mit tesz Ön?

a) Természetesen nem hagyom magam. 
Azért mentem korán, hogy jó helyem 
legyen! Nem érdekel az ülésrend, és 
ezt közlöm is az idegenvezetővel. „A 
pénzemért oda ülök, ahová akarok!”

b) „Hát, nem örülök” pofával, kimért 
mozdulatokkal a kijelölt helyre ván-
szorog, csomagjait jelentőségteljes 
mozdulatokkal feldobja a csomag-
tartóba.

c) Megkéri az idegenvezetőt hadd ma-
radjon a helyén ott, amelyet kivá-
lasztott magának. Megkérdezi utas-
társát is nem bánná-e, ha helyet 
cserélnének, nagyon hálás lenne, ha 
ő ülne az idegenvezető által Önnek 
szánt helyre.

4. Ugyanaz a helyzet, mint az 
előző, csak most Ön az az utas, 
akinek az idegenvezető által 
megjelölt helyére ültek. Mit 
tesz Ön?

a) Szívesen elcseréli a helyét az önké-
nye helyfoglalóval. Abszolút mind-
egy hol ül, különben sem akarja 
elrontani a hangulatot már az út ele-
jén. Nem az a lényeg egy társas úton, 
hogy ki hol ül a buszon.

b) Ragaszkodik hozzá, hogy az ide-
genvezető által kijelölt helyre üljön! 
„Nem véletlenül csinálnak ülésren-
det! Az utaskisérő azért van, hogy 
irányítsa dolgokat. Mi volna, ha min-
denki azt csinálna amit akar?!”

c) „Különösebben nem érdekel, hol 
ülök” – blazírt képpel átengedi he-
lyét az önkényes helyfoglalónak.

5. Vendégségben van. Finom 
falatokkal várják, majd az el-
fogyasztott ebéd végén meg-
kérdezi a háziasszony, ízlett-e 
az étel? Erre Ön:

a) „Ehetetlen étel nálam nem létezik. 
Megettem, hát nem lehetett olyan 
rossz…”

b) Feltétlenül megdicsérem, akár íz-
lett, akár nem. Ennyit megkövetel a 
jó modor, ráadásul szerintem kijár 
a háziasszonynak, aki nyilván sokat 
dolgozott az ebéden.

c) Bizony megmondom, ha nem ízlett 
valami! Nem kell megsértődni, ami 
szívemen, a számon. Én már csak ilyen 
vagyok, tudták amikor meghívtak.

6. Ugyanaz a helyzet, mint az 
előző, de most Ön a házias-
szony. Nem aratott osztatlan 
sikert az ebéd. Mit mond?

a) „Úgy érzem, ez az ebéd nem sikerült 
valami jól. Egyébként sem vagyok 
egy nagy szakács. Ne erőltessétek, 
nem fogok megsértődni. – Csinálok 
egy pár szendvicset.”

b) „Nem kell finnyáskodni! Nekem ne 
játsszátok a fejeteket, otthon még 
ilyet sem esztek!”

c) „Tudom, nem valami szuper a kaja, 
de a kedvemért megehetnétek, ha 
már annyit vesződtem vele.”

7. Sürgős elintéznivalója van 
egy nagy hivatalban azonnal 
szüksége lenne egy igazolás-
ra, de nincs félfogadási idő. 
mit tesz?

a) Bekopog az ügyintézőhöz, határo-
zottan megkéri, adja oda az igazo-
lást, mert sürgősen szüksége van rá. 
Elmagyarázza neki, hogy mindegy 
mikor állítja ki, előbb-utóbb úgyis 
túl kell esnie rajta.

b) Bekopog az ügyintézőhöz, udvaria-
san elnézést kér a zavarásért, majd 
szépen megkéri, hogy – bár tudja, 
hogy nincs félfogadás – adja ki a 
kívánt igazolást. Illendően meg-

várja,  míg végez más teendőivel, majd há-
lálkodva távozik. Utólag visz neki egy bon-
bont.

c) „Nem hiszem, hogy könyörögnöm kéne.” Ha-
tározottan közli, mit szeretne. Ha a tisztvise-
lő akadékoskodik, felhívja a figyelmét, hogy 
az adófizetőktől kapja a fizetését, vagyis Ön 
tartja el, nehogy azt képzelje szívességet tesz. 
Egyébként pedig egyáltalán nem érdekli, 
hogy van ügyfélfogadás vagy nincs.

8. Ugyanaz a helyzet, mint az előző 
pontban, csak most ön a hivatal ügy-
intézője. Hogyan viselkedik?

ELÉG uDvARIAS EMBER 
ÖN?

oDA-vISSZA  
ÖNISMERETI TESZT 

AZ uDAvARIASSáGRóL
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 a)  Úgy gondolja, nem véletlenül van ügyfélfoga-
dás a hivatalban. „Ha állandóan itt nyüzsögnek 
az ügyfelek, mikor dolgozom?” Nem érdekli ki-
nek mi a véleménye. Nem állítja ki a papírt. „A 
hivatalomban én dirigálok.”

b) Megcsinálja a papírját, „egye fene”. De jól meg-
várakoztatja a folyosón had egye a méreg, utá-
na nagy kegyesen elélöki az igazolást.

c) Minden további nélkül kiállítja az igazolást. 
„Nem esik le az aranygyűrűm, legalább ügyfél-
fogadási időben nem kell vele bajlódnom.” A 
munkaidejébe belefér, nem nagy dolog. Gyor-
san megcsinálja a papírt, és kedvesen elkö-
szön az ügyféltől.
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MINDENKI SZABADoN hASZNáLhATjA 
SZŐDLIGET cíMERÉT ÉS ZáSZLAjáT
Módosította az önkormányzat a község címerének és zászlajának hasz-
nálatáról szóló rendeletet. Amíg az ország címerét, zászlaját minden ál-
lampolgár szabadon használhatta, akár az autójára is kiragaszthatta, 
addig Sződliget község címerét és zászlaját – a korábbi elavult és ért-
hetetlen szabályozás szerint – csak és kizárólag az önkormányzat en-
gedélyével tehette ki eddig bárki. A most hozott új rendelkezés szerint 
ezt most már bármelyik állampolgár szabadon megteheti. Juhász Béla 
polgármester lapunknak elmondta, hogy az önkormányzat célja a ren-
deletmódosítással az volt, hogy minden sződligeti büszkén használja 
ezeket a jelképeket ezzel is kifejezve a helyi lakóközösséghez való kö-
tődését.

ADó AMNESZTIáT hIRDETETT 
AZ ÖNKoRMáNyZAT
Eltekint a helyi adóhatóság a bírságok és pótlékok behajtásától azok-
nak a sződligeti lakosoknak és vállalkozásoknak az esetében, amelyek 
adóhátralékaikat novemberben befizetik. Az intézkedés célja az volt, 
hogy csökkenteni lehessen a korábbi önkormányzat által évek óta csak 
görgetett és mára már katasztrofális mértékűre, mintegy 57 millió fo-
rintra duzzadt adóhátralékot. Ez az összeg a község éves bevételeinek 
mintegy ��%-ka és hiánya már az intézmények működését veszélyez-
teti. Az adó amnesztia célja az volt, hogy minél többen – sok esetben 
a tőketartozást is meghaladó –  büntető szankciók nélkül kiegyenlít-
hessék közteher-tartozásaikat. A hatalmas összegű követelés elsősor-
ban a lakosság és a vállalkozások időben be nem fizetett gépjármű- és 
iparűzési adóiból, illetve szemétszállítási díj elmaradásokból tevődik 
össze. Juhász Béla polgármester lapunknak elmondta: „Az adókat és a 
közüzemi díjakat mindenkinek kötelessége megfizetni és ezzel hozzá-
járulni a község működtetéséhez.” A notórius nemfizetőkkel szemben 
szigorú szankciókat helyezett kilátásba a polgármester. Mint elmond-
ta, már januártól elkezdi például az önkormányzat adóhatósága kivon-
ni a forgalomból azokat a gépjárműveket, amelyek után nem fizették 
meg az adót tulajdonosaik.

Szigorú és takarékos 
önkormányzati 
költségvetés 
várható jövőre

Elfogadta az önkormányzat a �0��. évi 
költségvetési koncepciót, ami egy szigo-
rú és takarékos költségvetést irányoz elő 
a jövő évre. Az önkormányzat �0��-ben 
csökkenő állami támogatással számol és 
ezért takarékosságra, a pályázati lehető-
ségek sokkal nagyobb mértékű kihasz-
nálására, valamint a vállalkozói szellemű 
működésre kívánja sarkallni az önkor-
mányzati intézményeket. Ennek megfele-
lően �0%-kal csökkentik az önkormány-
zati intézmények eszközbeszerzésekre 
előirányzott költségkeretét, amit az in-
tézmények vezetőinek kell majd kigaz-
dálkodnia – akár pályázati pénzekből, te-
rembérleti díjakból, vagy más vállalkozási 
tevékenységből. Ezek a bevételek – ellen-
tétben a korábbi gyakorlattal – viszont az 
intézményeknél maradnak a jövőben és 
azok felhasználásáról maguk döntenek. 
A képviselők korábban végigjárták vala-
mennyi intézményt és tárgyaltak azok ve-
zetőivel, így döntésüket a gondok, problé-
mák ismeretében hozták meg. A költségek 
csökkentését a polgármesteri hivatal do-
logi kiadásainál is előírják �0��-ben. Talán 
ezzel is összefügg, hogy a képviselő testü-
let határozata értelmében létszám-stopot 
rendeltek el a polgármesteri hivatalban. 
Így új dolgozót csak kivételes és nagyon 
indokolt esetben alkalmazhat a helyi bü-
rokrácia.
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Hajtogatott csillagok

Anyag: fényes aranyszínű papír (mintás és sima is lehet), 
aranyszínű karton, ragasztó, olló, tű és fonal. A színek tet-
szés szerint változtathatók.
 Elkészítés: vágjunk ki aranyszínű papírból egy kb. 50 cm 
hosszú és 7 cm széles csíkot és hajtogassuk kb. �,5 cm-es 
távolságban harmonikává. Nagyobb csillagoknak �0 cm 
széles csíkot vágjunk. Az összehajtogatott csík egyik végét 
vágjuk hegyesre, majd ragasszuk össze a harmonikát csil-
laggá. Ezután mindkét oldalára ragasszunk egy-egy karton-
ból kivágott csillagot és húzzunk át rajta fonalat. (Ábra)

Asztali kosárka
Anyag: egy kis kosárka, néhány szál búza- és zabkalász, fenyő-
ág, fagyöngy, egy napraforgó, virágdísz, egy alma, 0,� m zsák-
szalag (kb. �0 cm széles), 0,� m mintás szalag, 0,� m zöld színű 
szalag (�5 cm széles), néhány háncs- és szalmaszál, ragasztó.
 Elkészítés: a gabonaköteget és a fenyőágakat rögzítsük a ko-
sárka közepére. A virágdíszt rá, az almát pedig mellé tegyük. A 
zsákszalagból és a zöld színű szalagból kössünk dupla masnit. 
A mintás szalagból készítsünk egyszerű masnit. A három masnit 
dróttal fogjuk össze és ragasszuk a kosárkába. A szálakat kössük 
össze és erősítsük ragasztóval a masnik közepére. Szaloncukor-
ral és arannyal vagy ezüsttel lefújt dióval is díszíthetjük. (ábra)

KARÁCSONYI ÖTLETEK

Masnival díszített selyemvirág

Anyag: Egy nagy rózsaszínű mű- vagy selyemvirág, l m ró-
zsaszínű szalag (kb. �0 mm széles), l m krémszínű szalag, 0,5 
m sötét rózsaszínű szaténszalag (kb. � mm széles), ragasztó. 
A színek természetesen tetszés szerint változtathatók.
 Elkészítés: hajlítsuk fel a nagy selyemvirágokat és leve-
leket. Készítsünk a rózsaszínű szalagból dupla masnit és 
fogjuk össze gombostűvel. A következő két masnit is ez-
zel a módszerrel kössük. Ezután tegyük egymásra az összes 
masnit és egy dróttal erősítsük őket egymáshoz. A kész 
masni díszt ragasszuk a nagy selyemvirág alá. (ábra)

Csillag-gyertya

Anyag: aranyszínű és piros 
hullámkarton, girland, ragasz-
tók, olló, mécses.
 Elkészítés: vágjunk ki kü-
lönböző méretű csillagokat és 
ragasszuk őket egymásra. Vág-
junk egy � cm széles és kb. �0 
cm hosszú hullámkarton csí-
kot, összetekerve ragasszuk a 
mécses köré és rögzítsük ra-
gasztóval a kisebbik csillagon. 
Végül ragasszuk a girlandot a 
gyertya köré. (ábra)

Szalvétagyűrű
Anyag: sárga, piros és na-
rancsszínű karton, piros 
méhsejtpapír, ragasztó, 
olló. A színek természe-
tesen választhatók.
 Elkészítés: vágjuk ki a szalvétagyűrűt, valamint a lángokat kar-
tonpapírból és ragasszuk fel a lángokat a gyűrűre. A szalvétagyű-
rűt ragasszuk vagy kapcsoljuk össze és húzzuk át rajta a szalvétát. 
Ragasszuk fel a gyertyákat méhsejtpapírból és hagyjuk a ragasz-
tót megszáradni. Végül húzzuk szét a méhsejtpapírt és a másik 
oldalon is rögzítsük. (ábra)
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Borleves
Egy zománcozott fazékban � tojást �0 dkg porcu-
korral csomómentesre dolgozunk, majd állandó 
keverés mellett lassanként hozzáadunk � dl fehér-
bort és � dl vizet, �-� szem szegfűszeget és fél cit-
rom héját. Lassú tűzön addig keverjük, míg a leves 
habszerű nem lesz. Azonnal, csészékben tálaljuk.

Tejfölös halleves
A halat jól megmossuk, sózzuk. Kb. � liter víz-
ben föltesszük főni, babérlevelet és szemes bor-
sot teszünk hozzá. Közben kevés zsírban �0 dkg 
finomra vágott vegyes zöldséget félpuhára pá-
rolunk. Ha a hal megpuhult, leszűrjük a levét 
és leszedjük a haldarabokat a csontról. Ezután 
� evőkanál porcukorral és fél fej reszelt vörös-
hagymával barna rántást készítünk, amit a le-
szűrt hallével fölengedünk. Hozzáadjuk a zöld-
séget, citromlével ízesítjük, és addig főzzük, míg 
a zöldség teljesen megpuhul. Ha van ikránk vagy 
haltejünk, akkor azt is a levesbe főzzük. Tálalás 
előtt néhány evőkanál tejföllel átforraljuk és a 
szálkamentes halhússal együtt, pirított zsemle-
kockára tálaljuk.

Fogas Bakonyi módon
Személyenként �5 dkg-os tisztított fogas szele-
teket megsózzuk és kevés vízben puhára főzzük. 
Közben kevés zsíron megfonnyasztunk fél fej ap-
róra vágott vöröshagymát, majd hozzáadunk �0 
dkg karikára vágott gombát. Sózzuk, meghint-
jük egy púpozott kávéskanál pirospaprikával, 
és pároljuk. Időnként a hal főzőlevéből öntünk 
alá. Mikor a gomba megpuhult, akkor besűrítjük 
a mártást � dkg liszttel elkevert � dl tejföllel és 
� dl tejszínnel. Átforraljuk, majd a halszeletekre 
öntjük. Petrezselymes, vajas burgonyával vagy 
galuskával tálaljuk.

Serpenyős libacomb
Személyenként � db tisztított libacombot az ízü-
leteknél bevágunk, sózzuk, és forró zsírban elő-
sütjük, majd félretesszük. A zsírban � közepes fej 
reszelt vöröshagymát aranysárgára pirítunk, meg-
hintjük pirospaprikával, fölengedjük � dl vízzel. 
Visszarakjuk a libacombokat, kevés köménymag-
gal és � evőkanál lecsóval megszórjuk. Időnként 
az elfövő vizet pótolva, fedő alatt majdnem puhá-
ra pároljuk. Ekkor hozzáadjuk a hasábokra vágott, 
hámozott burgonyát, ha szükséges még vizet ön-
tünk alá és együtt puhára főzzük.

Pulykasült
A kibelezett és megmosott pulyka mellét és comb-
részeit megsózzuk és szalonnával megtűzdeljük. A 
hasüregbe � db megmosott és cikkekre vágott al-
mát helyezünk, és tepsiben zsírt és kevés vizet alá-
téve, majd saját levével gyakran öntözgetve, fólia 
alatt kb. másfél órát sütjük. Mikor puha, a fóliát le-
véve aranysárgára sütjük, a zsírjából kives-
szük, majd a tepsit a benne lévő kisült 
zsiradékkal kis lángra tesszük, elke-
verjük � evőkanál paradicsom-
pürével, � kávéskanál liszttel, 
fél dl fehérborral. Átpirítjuk, 
majd �-� dl vízzel átforraljuk 
és utána átszűrjük. A felsze-
letelt pulykát a mártással és 
burgonyapürével vagy fran-
cia körettel, valamint párolt, 
aszalt szilvával tálaljuk.

Párolt aszalt szilva
�5 dkg megmosott aszalt szilvát kb. 
�0 percig főzünk, annyi vízben, hogy 
az kissé ellepje. Ízlés szerint ízesítjük cukor-
ral, citromlével, szegfűszeggel, fahéjjal. 

KARÁCSONYI ÖTLETEK Karácsony a fehér asztalon
A fehér asztal ünnepi öröme már napokkal korábban előrevetíti árnyékát. Karácsony nyá-

jas, meleg hangulatú ünnepén aztán sok mindenféle jóval szokott szolgálni híveinek a ma-

gyar hagyományos konyha. Az ünnepnapoknak sajátos hangulatuk van, s ezt a hangula-

tot az ünnepi étrend is emeli. Mi mással lehetne ünnepélyesebbé tenni ezt a jeles napot, 

mint azzal, hogy családtagok, rokonok és barátok, egymást szerető emberek közös asztal-

hoz ülnek és vidáman, kellemes légkörben élvezik egymás társaságát. A különleges hangu-

latot fokozza a máskor nem szokásos ünnepi étrend.

 

Íme, álljon itt néhány, a hagyományos magyar konyha remekei közül.
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KoS (márc.21-ápr.20)
A hónap közepe kellemesen telik szá-
mukra, szinte minden életterületen 
sikereket érnek el. Ahogy közelednek 
az ünnepek, úgy válnak egyre feszül-
tebbé, s ez az állapot csak a jövő év-
ben oldódik valamelyest. Legyenek 
türelmesek, mert most túl sok dolgot 
nem tudnak elintézni vállalkozásuk, 
illetve üzleti ügyeik kapcsán.

BIKA (ápr. 21-máj.20)
A pénzügyek nem alakulnak a leg-
jobban. Az ünnepek miatt még tar-
talékaikhoz is hozzá kell nyúlniuk. Így 
viszont mindenkinek meg tudják vá-
sárolni azt az ajándékot, amit kisze-
meltek. A két ünnep között vidé-
ki rokonaikat látogatják meg, s 
ez jó alkalom lesz egy kis pihe-
nésre, kikapcsolódásra.

IKREK (máj. 21-jún. 21)
A hivatásuk okozhat ebben 
a két hétben problémákat és 
váratlan nehézségeket. Sze-
rencsére képeseik megolda-
ni, a kellemetlen helyzetet a 
maguk hasznára fordítani. Hiá-
ba fogadták meg már többször is, 
hogy a karácsonyi bevásárlást nem 
halasztják az utolsó pillanatra, most 
megint így járnak, de most legalább 
nem a hanyagságuk ennek az oka.

RáK (jún. 22-júl.22)
Nagyon készülnek az ünnepekre. 
Amit csak lehet, előre elkészítenek, 
s ez nem kis dolog, hiszen az ország 
minden tájáról várnak vendégeket 
Karácsony alkalmából. Nagyon fon-
tos a számukra, hogy összehozzák a 
távoli rokonokat, s együtt töltsék a 
szeretet ünnepét. Munkahelyükön 
kisebb feszültségre számíthatnak, 
mert az eszük gyakran nem ott jár, 
ahol kellene.

oRoSZLáN (júl. 23-aug. 23)
Nyugodt tempóban haladnak az ün-
nepi készülődéssel. Az viszont na-
gyon bosszantja őket, hogy némelyik 
kollégájuk a munkaidőt használja arra, 

hogy az ajándékokat beszerezze. Ked-
vesükkel nézeteltérésbe keverednek 
azon, hogy hol töltsék a szilvesztert. 
Pénzügyeik a vártnak megfelelően 
alakulnak, semmilyen többletkiadá-
suk nem lesz a tervezettnél.

SZŰZ (aug. 24-szept. 23)
Nagyon sokat aggódnak, hogy min-
den rendben legyen az ünnepek 
kapcsán. Próbáljanak kissé megnyu-
godni, mert ezzel családjuk haragját 
magukra vonhatják. Akiknek nincs 

szempontjából továbbra is vegyes 
hatásokra kell számítaniuk. Az ünne-
pek kellemesen telnek, s nem zavarja 
meg semmi a jó hangulatot. Jobban 
oda tudnak figyelni szűkebb család-
jukra, akik ezért nagyon hálásak.

NyILAS (nov. 23 – dec. 21)
Az ünnepek nem a valóságnak meg-
felelően alakulnak. Sajnos családi vi-
tákra kell számítaniuk. Ráadásul nem 
tudják azokat az ajándékokat meg-
vásárolni, amiket szerettek volna a 
pénzhiány miatt. Ne rágódjanak túl 
sokáig ezen, mert lesz olyan időszak, 
ami bőven kárpótolja őket ezért. Fog-
lalkozzanak többet gyermekeikkel, 

akik meghálálják a törődést.

BAK (dec. 22 – jan. 20)
Munkájuk nem hagy túl sok 
időt nekik ebben az időszaki-
ban sem. Nem tudnak minden 
területen ugyanúgy helytáll-
ni, még akkor sem, ha az al-
vástól veszik el az időt. Kérjék 

meg a környezetükben lévő 
embereket, hogy segítsenek a 

karácsonyi készülődésben. A két 
ünnep közötti időt pedig töltsék 

pihenéssel, mert így megújult erővel 
kezdhetik az újévet.

víZÖNTŐ (jan. 21 – febr. 19)
Pénzügyi problémáikat csak kölcsön-
nel tudják áthidalni. Figyeljenek oda, 
hogy csak annyit kérjenek, amennyi 
feltétlenül szükséges. A Karácsony 
kellemes hangulatban telik, minden-
kinek sikerül nagy meglepetést sze-
rezniük ajándékaikkal. Munkájukkal 
kissé elmaradnak, amit a jövő évben 
csak túlórák árán tudnak bepótolni.

hALAK (febr. 20 – márc. 20)
Nagyon nehezen tudnak megegyez-
ni kollégáikkal a szabadságot illető-
en. Nagy családi ünnepet terveznek, 
s ezért minél több szabadidőre lenne 
szükségük. Végülis nagyon kelleme-
sen telik a Karácsony, s a vendégeik is 
elégedettek. Nagyon kiköltekeznek, s 
már alig várják a januári fizetésüket.

hoRoSZKóP – a karácsony jegyében
�0�0. december ��-tól �0-ig

partnerük, azok most megismerked-
nek valakivel, akivel az újesztendőt 
már együtt köszöntik.

MÉRLEG (szept. 24 – okt. 23)
Nagyon sok munkájuk lesz az év vé-
gén. Nem tudnak mindennel végez-
ni, s ezért a két ünnep között is be 
kell menniük dolgozni. Akik vizsga-
időszakban vannak, nagyon készül-
jenek fel, mert egyébként kudarcot 
vallanak. A Karácsony viszont nagyon 
kellemesen telik, s az újév köszönté-
se is egy jó buli keretében zajlik.

SKoRPIó (okt. 24 – nov. 22)
Vállalkozásuk szempontjából zűrös az 
utolsó két hét. Ne aggódjanak túlzot-
tan, mert a kedvezőtlen hatások szin-
te maguktól elmúlnak. Pénzügyek 
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0 ponttól 33 pontig:
Ön enyhén szólva udvariatlan, egyáltalán nem 
kedves ember. Izgága természete, morózus modo-
ra nem teszi közkedveltté. Az, hogy állandóan az 
igazát bizonygatja, még kevésbé. De hát miért ber-
zenkedik? Csak azt kapja, amit Ön ad másoknak! 
Ne keverje össze a szókimondást az udvariatlan-
sággal! A kettő nem ugyanaz és nem is kell mindig 
kimondani amit gondol. Sajnos, a nagyvonalúsá-
got még hírből sem ismeri: az Ön kedvenc embe-
re önmaga, ezért természetesen minden helyzet-
ben magát helyezi előtérbe. Nem túlzottan érdekli 
embertársai lelke sem, sokszor fölöslegesen meg-
bánt másokat. Az udvariasság, a kedvesség nem a 
megalázkodás, hanem az intelligencia jele, és ez 
független az iskolai végzettségtől. Ne pöröljön, ne 
pattogjon állandóan mindenkivel, mert azt vissza-
kapja! Persze,  hogy aztán nem jó a körzete! Meg-
látja: egy őszinte mosoly,  egy kedves gesztus, egy 
udvarias mondat minden helyzetben csodát tesz! 
És ráadásul vissza is kapja!
34 ponttól 45 pontig:
Ön nem kifejezetten udvariatlan, de nem is túl-
zottan az. Általában az „arany középutat” testesíti 
meg. Sok függ a hangulatától is: ha jó napja van 
elbűvölő, kedves, ha bal lábbal kel föl, nem aján-
latos a közelébe menni. Ha Ön nem ilyen szang-
vinikus ember, mégis ezt a pontszámot kapta, 
mentalitására a „se tűz – se víz” jellemző, amely-
től egyhangú, és unalmas az élete. Ritkán ad egy 
kedves mosolyt, egy gesztust az embereknek, 
ezért aztán nem is igen kap. Hiányoznak életéből 

a mély emberi, meghitt baráti kapcsolatok is, hi-
szen azért tenni is kell valamit, és a barátságokat 
ápolni kell. Különben jóindulatú ember, megbíz-
ható munkatárs, odaadó szülő, alapvetően ren-
des ember. Egy kis odafigyeléssel, kedvességgel, 
még szeretetre méltóbb, még megnyerőbb mo-
dorú, kedves emberré válna.
46 ponttól:
Ön nagylelkű és rendkívül udvarias! Biztos, hogy 
őszintén válaszolt a kérdésekre?  Ha így áll a do-
log, akkor Ön az ideális EMBER! Mennyivel szebb 
volna az élet, ha mindenki ilyen lenne! Előzé-
kenysége, szolgálatkészsége, udvarias modora 
intelligenciájának köszönhető, ezért az élet min-
den területén megállja helyét. Minden társaság 
díszére válik, ezért soha nem kérdés, hogy szíve-
sen látják-e valahol. Bármire szüksége van, nyu-
godtan fordulhat barátaihoz, ismerőseihez szíve-
sen kisegítik Önt, hisz tudják, ők kérés nélkül is 
bármikor számíthatnak Önre.
 Sajnos, valóban egyre kevesebb az Ön-
höz hasonló ember, aki megnyerő modorával, 
kedves előzékenységével jó hangulatot áraszt 
maga körül. Pedig megérné! Mennyivel szebb 
volna a Világ…

ÖNISMERETI TESZT oDA-vISSZA: 

M E G F E j T É S E K : 
gyerekeknek:    Kellemes ünnepeket!
Poénvadászat: Végre egy színvona-
las újság

A Duna-parton �007-ben állította 
fel a villamost az akkori önkormány-
zat, amely azután a hangzatos „Nosz-
talgia park” elnevezést kapta. Hogy 
miről lehetett volna „nosztalgiázni” 
Sződligeten ennek az ipartörténeti 
emléknek valószínűleg értékes, de a 
Duna-kanyar gyöngyszemeként em-
legetett csodálatos partszakaszon 
csak borzalmas, ledurrant vas-szörny 
látványát nyújtó csodán, az a sződ-
ligetiek többségének mindig talány 
maradt. Községünkben az embere-
ket sok helyi dolog megosztja. Egy 
valamiben azonban óriási többségi 
egyetértés alakult ki a lakosság kör-
ében – abban, hogy ez az ide nem 
illő masina rettenetesen elcsúfítja a 
Duna-partot.

 Most méltó helyére kerülhet Sződ-
liget eme meghatározó jelképe – 
egy ipartörténeti gyűjteménybe. 
Ugyanis vételi ajánlat érkezett a vil-
lamosra és ezt az ajánlatot a képvi-
selő testület elfogadta. A villamost a 
három évvel ezelőtti beszerzési árá-
ért, �00 ezer Ft-ért kívánja megvá-
sárolni a Magyar Villamosvasút-tör-
téneti Egyesület és vállalja a vételár 
több mint kétszeresére rúgó szállítá-
si költséget is.

A lap a sződligeti lakosok szöveges apróhírdetéseit ingyenesen jelenteti meg 
max. 90x�0 mm méretben. A sződligeti székhellyel, vagy fióktelephellyel rendel-
kező vállalkozók és vállalkozások a lapban szintén díjmentesen hírdethetnek a 
lakosságnak szóló árukat és szolgáltatásokat max. �/� oldal terjedelemben, fekete-
fehér kivitelben. �/� oldalnál nagyobb méretű és/vagy színes hírdetésekért az aláb-
bi díjtáblázat szerinti hírdetési díjakat kell fizetni:
A hírdetéseket nyomdakész állapotban, .jpg, vagy .tiff fotóformátumban kell a 
szerkesztőségnek megküldeni. A nyomdai előkészítést a kiadó csak külön díjfize-
tés ellenében végzi el.
Hírdetésfelvétel: Kolozsi Ferencné, tel.: 0�-�7-590-���, e-mail: marika@szodliget.hu

�/8 oldal színes 8.000-Ft+ÁFA/megjelenés
�/� oldal színes (álló) ��.000-Ft+ÁFA/megjelenés
�/� oldal fekete-fehér ��.000-Ft+ÁFA/megjelenés
�/� oldal színes �8.000-Ft+ÁFA/megjelenés
�/� oldal fekete-fehér �0.000-Ft+ÁFA/megjelenés
�/� oldal színes (belív) �0.000-Ft+ÁFA/megjelenés
�/� oldal színes (belső borító  �0.000-Ft+ÁFA/megjelenés
�/� oldal színes (hátsó borító)  50.000-Ft+ÁFA/megjelenés

Méltó helyére kerülhet 
a sződligeti villamos

h í R D E T É S I  T A R I F á K

a lapban elhelyezett fizetett hírdetéseikkel hírdetőink a Közösségi 
Ház kulturális programjait támogatják!

Vállalkozói fórum
Elsősorban a kölcsönös ismerkedés és tájékozódás volt annak a találkozónak a 
témája, amelyre a helyi vállalkozókat invitálta a község polgármestere. Az ön-
kormányzat kölcsönösen előnyös és korrekt együttműködést szeretne kiala-
kítani a helyi vállalkozókkal és vállalkozásokkal. Ahol csak erre mód nyílik, ott 
helyi vállalkozók bevonásával kívánják megvalósítani a községi beruházásokat, 
beszerzéseket és mindenben szeretné az önkormányzat segíteni a helyi vál-
lalkozók munkáját. „Ha egy vállalkozás sikeres, az a községnek is jó – munka-
helyeket, adóbevételeket jelent.” – hangzott el a találkozón. Természetesen az 
önkormányzat is számít a vállalkozók segítségére és támogatására céljai meg-
valósításában.



�0

A falu karácsonya
a karácsony az egyik legmeghittebb ünnep - a szeretet, az összetartozás, a hála ün-
nepe. Szeretnénk, ha Sződliget lakói is összejönnének néhány órára karácsony előtt 

és mint egy nagy család eltöltenénk együtt néhány kellemes órát. 

Szeretettel várunk minden sződligeti lakost 

2010. december 18-án, szombaton, 14.00 órától 
a főtérre a falu karácsonyára.

lesz a gyerekeknek állatsimogató (bárány és szamár) és gyertyakészítés. 
egy pohár forró puncs, vagy egy bögre forralt bor mellet egy jót beszélgethetünk. 

a karácsonyi műsorban fellépnek:
tomy Wonder

tornay gábor a Crockodeal együttes gitárosa
a Waldorf iskola kórusa

ónodi Szabó mihály és barátai népzenét játszanak

a rendezvényt Sződliget Község önkormányzata szervezi


