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Csobánka
számít!

Csapatunk ajánlja Szarvady Attilát 
 polgármesternek Csobánkán!
Szarvady ajánlja Csapatának tagjait 
 a Képviselô testületbe!
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Köszönet a falu lakosainak a több száz Szarvady Attilát 
és csapatát támogató kopogtató céduláért!

Miért szavazzon Szarvady Attilára és csapatára?
Mert,
»  Szarvady Attila már bizonyított, munkája nyomán a falu számos fejlesztése megvalósult, elindult.
»  Meghatározó szerepet vállalt a falu fejlesztési és vagyonhasznosítási céljainak kidolgozásában.
»  Együttmûködésre kész, operatív, a falu gondjainak megoldásában érdekelt emberekbôl áll a csapata.
»  A Szarvady Attilával együtt induló független képviselô-jelöltek valamennyien elismert szakértôk a falu 

életét érintô különbözô témákban (településfejlesztés, oktatásügy, környezetvédelem, informatika, stb.)
»  E csapatnak programja van, és megvalósítására készen áll.

Program-pontok:
»  A falu továbbfejlôdését lehetôvé tevô költségvetés megteremtése.
»  Oktatási-nevelési szolgáltatások a falu minden gyerekének!
»  A helyi közösségekkel, civil szervezetekkel a jelenleginél szorosabb önkormányzati 

együttmûködésének kialakítása.
» Biztonságosabb Csobánkát, az egymás mellett élés feltételeinek fokozottabb szabályozása mellett.
»  Hátrányos helyzetûek esélyteremtése: felzárkóztatás,  diák-ösztöndíjrendszer, foglalkoztatási program.
»  Kivételes környezeti adottságaink megôrzése, szakszerû védelme.
»  Vállalkozás-barát környezet megteremtése.
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FÓRUM

A kisközösségek életében a személyes találkozás és kapcsolattartás 
kiemelkedôen fontos. A falu minden lakosának véleménye számít!
Ezért kérjük jöjjön el, hallgassa meg Szarvady Attilát, Dani Károlyt, Gál Sándorné 
Vastag Klaudiát, Gyetvai Balázst, Pálmai Krisztiánt, Szigeti Jánost és Vörös Anettet,  
és kérdezzen tôlük!
Idôpont: 2010. szeptember 17, este fél 7. Helyszín: Közösségi Ház
Írásban is kapcsolatba léphet a jelöltekkel: csobankaszamit@gmail.com

Találkozó az egyes jelöltekkel – ne mástól, tôlünk hallgassa meg 
programunkat!
Találkozzon Szarvady Attilával és csapatának tagjaival a Képviselôk padján, a Fô téren minden 
szombaton délelôtt!

Kibôvült Szarvady Attila csapata!
Az együtt induló független képviselôjelöltekhez, Szarvady Attila programjához Vörös Anett is csatla-
kozott képviselô-jelöltként.
 

független
képviselô-jelöltüzletkötô

Anett
Vörös

}

Anya, nô, volt munkanélküli, csobánkai lakos. Biztos sokan nem ismernek, 
vagy úgy vannak velem, ahogy én velük: köszönünk egymásnak, csak nem 
tudjuk a neveket és egymás történeteit. 
Egy somogy megyei kis faluból származom, a munkám Budapesthez köt. 
Üzletkötô, pedagógus, amatôr csapatépítô, kultúrabolond vagyok, így több 
oldalukról is látom a feladatokat. Álmom egy tiszta, virágos, jó illatú, 
vidám Csobánka, ahol frissen nyírt a fû az árokparton, jók az utak, és 
komposztálják a zöld nyesedéket. A gyerekek itt járnak iskolába, a szüleik 
nyugodtan dolgoznak, mert értelmes délutáni elfoglaltságokkal bizton-
ságban tudják a gyerekeket. Ebben az álomban szerepelnek még falusi 
turizmusba bekapcsolódott takaros porták, visszaállított közkutak, felújított 
közök, olyan emberi közösség, ahol nem nyúlunk ahhoz, ami a másé, ha-
nem kérünk, segítünk, teszünk egymásért. Tudjuk egymás nevét, ismerjük 
egymás történeteit. Utópia? Nem hiszem. Van egy csapat. A Szarvadyé. 
Velük sikerülhet. Bele is rángattak, hogy csináljam, ne csak álmodozzak. 
Vannak itt olyanok akiknek hasonlóak az álmai?
Segíthetek?

Szavazni mindenkinek kell. Gondoljuk meg jól.


