A lap ingyenes!

Kiadja: Sződ Község Önkormányzata
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Lesz-e zeneoktatás?
Megújul a Dózsa György út
Hogyan csökkenthető a csatornadíj?
Változások az óvodában

Önkormányzat

Népszavazás 2008. december 7.
Nevelek – Sződ, vagy Göd?
Sződ-Nevelek
településrész lakói népszavazást
kezdeményeztek az alábbi
kérdésben: „Egyetért-e Ön,
hogy Nevelek településrész
közigazgatásilag továbbra
is Sződ községhez tartozzon?”
Sződ Község Képviselő-testülete a 2008. szeptember 18-án
megtartott ülésén úgy döntött,
hogy a fenti kérdésben – a
vonatkozó törvényben előírtaknak megfelelően – népszavazást ír ki, melynek időpontja
2008. december 7.
Előzmény: 2003-ban Nevelek lakói népszavazást kezdeményeztek a településrész
Gödhöz való csatlakozásával
kapcsolatban, amely érvényes
és eredményes volt. A szavazáson megjelentek akkor
úgy döntöttek, hogy Sződtől
leválnak, és Gödhöz kívánnak
tartozni. Úgy nézett ki, hogy
a településrész 2006-ban – az
önkormányzati
választások
után – Gödhöz csatlakozik.
Ez abban az esetben valósulhatott volna meg, ha Nevelek
átcsatlakozására vonatkozóan
Sződ és Göd képviselő-testületei között minden kérdésben
létrejött volna a megállapodás.
A felmerült kérdések tekintetében – egy kivételével – sikerült megállapodnunk, viszont
a külterületek ügyében jelentős különbség mutatkozott a
két testület álláspontja között.
A
Azz akkor érvényben lévő tör
törvvények
ények csak belterület átadását
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tették kötelezővé, Göd képviselő-testülete viszont több,
mint 200 hektár sződi külterületre tartott, illetve tart igényt.
Ezt a feltételt Sződ képviselőtestülete nem tudta elfogadni.
Mivel a két testület álláspontja
távol áll egymástól – és ebben
a kérdésben úgy néz ki, hogy
nem tudtunk, illetve nem tudunk megállapodni –, ezért
Göd városa bírósághoz fordult. Döntés az ügyben a mai
napig nem született.
A fentiek miatt Nevelek
lakóinak egy része úgy gondolta, a településrész fejlődése
megrekedt, és ebben változás
hosszú időn belül nem várható. Indokaik szerint Sződ
– költségvetési hiányára hivatkozva – továbbra is csak a saját
érdekeltségébe tartozó területeket fejleszti, ezzel szemben
Göd – mivel Nevelek még
nem tartozik közigazgatási
területéhez – ha akarna sem
tudna fejlesztéseket végrehajtani. Ezen a lehetetlennek és
kilátástalannak tűnő helyzeten
kívánnak változtatni a népszavazást kezdeményező neveleki
lakosok.
2008. szeptember 11-ére
megfelelő számú aláírás gyűlt
össze a fenti kérdéssel kapcsolatban. Ezeket a helyi választási bizottság ellenőrizte,
és megállapította, hogy a népszavazás kiírásához elegendő a
hiteles aláírások száma. Sződ
jegyzőjének feladata, hogy a
község képviselő
testülete elé
képviselő-testülete
terjessze a népszavazás kiírá-

A faluház a közeljövő legnagyobb beruházása lesz
sának kérdését. A testületnek
nincs más lehetősége, mint
a törvényes határidőn belül
a népszavazás időpontjának
meghatározása. Átgondolva
a Neveleken lakók lehetetlen
helyzetét, a képviselő-testület
úgy döntött, lakossági fórumot
tart, ahol ismerteti a településrésszel kapcsolatos fejlesztési
elképzeléseit.

Benyújtott
pályázatok
Sződ Község Képviselő-testülete – több kisebb mellett
– három nagy beruházás
megvalósítására nyújtott be
pályázatot.
Az első a „Közép-Magyarországi Operatív Program
– Pest megyei település-központok fejlesztése” című.
Ennek keretében faluház létrehozására pályáztunk, amely
befogadásra került, elbírálása
folyamatban van. A döntés
– reményeink
szerint – rövid
rem
időn belül megszületik. A beruházás
összértéke 232 millió
ruhá
há
forint. Az elnyerhető legmaforin
gasabb összeg 90 millió forint.
gasab
faluház megépítésével köA fa
zségünkben megfelelő helyet
zségü
biztosíthatnánk a kulturális,
bizto
sport és társadalmi események

Sződiek Hírad
Híradója

megrendezésének, valamint
lehetőség nyílna az egyre nehezebb körülmények között
működő postahivatal áthelyezésére is. Ezzel a beruházással
kiépülne az új faluközpont, és
sor kerülhetne egy korszerű,
az uniós szabványoknak megfelelő játszótér kialakítására
is. A faluház működtetése és
fenntartása valószínűleg nem
kerülne többe, mint a tervezett feladatait jelenleg ellátó
korszerűtlen épületeké.
A második a „Sződ belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése” című pályázat,
amely községünk központi
részének – a Dózsa György
úton a templomtól a Hunyadi
János utcáig, valamint a Mártírok utca focipálya felé eső
részének – belvízproblémáira
nyújthat megoldást. A beruházás összege 124 millió forint,
az elnyerhető legmagasabb
összeg ennek 90%-a. Pályázatunkat elfogadták, elbírálása
folyamatban van.
A harmadik nagy fejlesztési
lehetőség, melyhez támogatást
igényeltünk, az új településrészen található Szent István út
és bekötő útjainak megépítése
és aszfaltozása. A megvalósítás 190 millió forintba kerülne,
ebből az önkormányzatnak 57
millió forint önrészt kellene
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Önkormányzat
biztosítania. Az elbírálás eredményéről később értesülünk.

Beruházások
Sződliget és Sződ
önkormányzatainak közös
beruházása
Sződliget község a P+R parkoló megvalósítására konzorciumban nyújtott be pályázatot,
amelyet megnyert. A parkoló
Sződliget közigazgatási területén, a vasútállomás Sződ felé
eső oldalán, az aluljáró mellett
épül meg. A költségeket 5050%-os megosztásban Sződliget és Sződ község viseli. Az
építési tervben buszforduló,
gépjárműparkoló,
valamint
fedett kerékpártároló megépítése szerepel. A munkálatok
várhatóan 2009 tavaszán kezdődnek.
Ezzel mindkét önkormányzat régi vágya valósul meg. Az
őrzött parkoló biztonságos
megoldást nyújt a gépkocsik
és kerékpárok tárolására. A
buszforduló áthelyezésével az
átszállóknak nem kell majd átkelniük a síneken ahhoz, hogy
megközelítsék a vasútállomást,
ezzel egy igen jelentős veszélyforrást szüntetünk meg.
A két polgármester és képviselő-testület együttműködésére jellemző, hogy a közös
célok elérésének érdekében
tett lépéseknél eltűnnek a közigazgatási határok, és a településeken lakók érdekei kerülnek
előtérbe.

Útépítés
Még idén elkezdődik, és be is
fejeződik az új településrészen
a Grassalkovich, Könyves Kálmán és Kölcsey Ferenc utcák
földutas szakaszainak szilárd
útburkolattal való ellátása. A
burkolat kőalappal, martaszfalttal és záró kopóréteggel
készül. A vízelvezető árkok
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A balesetveszélyes, keskeny hidat is ki fogják szélesíteni
kiépítését lakossági közreműködéssel kívánjuk megoldani.
A beruházás költsége meghaladja a 12 millió forintot. A
munkálatokat ez év októberében szeretnénk befejezni.

A Dózsa György út
felújítása
A jelek szerint nem volt hiábavaló a Közútkezelő Kht.
vezetőségével folytatott levelezésünk a Dózsa György felújításával kapcsolatban. 2008.
szeptember 2-án helyszínbejárást tartottunk. Ha minden
a tervek szerint alakul, 2009
tavaszán elkezdődik a Dózsa
György út felújítása, amely
magában foglalja a keskeny híd
kiszélesítését is. A munkálatok
során az útpadka és a vízelvezető árkok felújítására is sor
kerül. A Dózsa György út az
M2-es autópálya sződi lehajtójától a templomi elágazásig
tart. A tervek szerint a Sződrákos-patak hídjának átépítése
is az út felújításával egy időben
készül el.
Sződ Község Képviselő-testülete már évekkel ezelőtt kérte az illetékes hatóságtól, hogy
jelöljenek ki gyalogátkelőhelyeket a Dózsa György úton,

mivel a lakosság több ízben is
jelezte ezek szükségességét. A
bejárás során kértem a tervezőket, hogy az átkelőhelyeket a
Dózsa György úti óvoda és az
iskola előtt tervezzék be, megvalósításuk érdekében pedig
levélben fordultam a Nemzeti
Közlekedési Hatósághoz.

Tece-patak
A Vác–Gödöllő Vízgazdálkodási Társulat közreműködésével sikerült a Tece-patak
Ady Endre úttól Tecéig eső
szakaszának nagyobb részén
mederkotrást
végrehajtani,
ami jelentősen enyhíthet az
ott élők belvízproblémájának

Sződiek Híradója

megoldásában. Ezért köszönetet mondok a társulat elnökének, Szegedi Sándor elnök
úrnak, valamint Óvári László
igazgató úrnak.

Falunap
Képviselő-testületünk – az
elmúlt évekhez hasonlóan –
2008. szeptember 7. napján
ismét megszervezte a falunapi
ünnepséget. A rendezvény, a
szokásokhoz híven, a délelőtti
főzőversennyel
kezdődött,
amelyet délután a kulturális
programok követtek. A Sződi
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat nemzetiségi ételeket

A Tece-patak rendbehozott medre
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A falunapon ünnepi beszédet mondott Hertel László polgármester

Csontritkulás-szűrés is volt a falunapon
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Köszönetet
mondo
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ok
mondok
mindazoknak, akik a
falunap
színvonalas
megrendezésében segítséget és támogatást
nyújtottak.
A falunap megrendezésének támogatói:
• M2 Zrt.
• Reményi és Társa Kft.
• Dagent Kft.
• La Pharma Kft.
• Blue Silver Kft.
• Richter Gedeon Zrt.
• Maurer Gábor vállalkozó
• Batki Trans Kft.
• Perdix Szövetkezet
• Vadászegyesület Sződ
• Sződ Községért Közalapítvány
• Sződi Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat
• Szabados Ferenc
A felajánlásokat és támogatásokat köszönjük.

Óvoda, iskola
Sződ Község Képviselő-testülete nem hagyja magát sarokba
szorítani

Garaba Ferenc képviselő is részt vett a kihelyezett látásvizsgálaton
készített a vendégek számára.
Új programként szerepelt az
„Egészségnap”, mely rendkívül nagy népszerűségnek örvendett, sokan vették igénybe a
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vizsgálatokat. A napot tábortűz, szalonnasütés és a tűzijáték
zárta. A képviselő-testületnek
a falunap megrendezésével az
a célja, hogy a mai, rohanó vi-

Sajnálattal vettük tudomásul,
hogy Csörög Község Képviselő-testülete – arra hivatkozva,
hogy nem kapott megfelelő
tájékoztatást a sződi Hunyadi
János Általános Iskolában
beinduló zeneoktatásról – úgy
döntött, hogy nem támogatja
a csörögi gyermekek zenei
képzését.
Előzmény: Az iskola tanulóinak szülei – a csörögi gyermekek szüleivel egyetértésben
– azzal a kéréssel fordultak az

Sződiek Híradója
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áb n és a váci Bartókk
B
Bé
éllaa Zeneiskolában is. Mivell
éla
Béla
a gödi iskolával nem voltt
megoldható az együttmű-ködés, ezért a Bartók Bélaa
Zeneiskolával vette fel a
kapcsolatot.
Az igazgatónő a megbeszé-lések foly
yam
amán tájékozódottt
folyamán
arról is, milyen feltételeket kelll
biztosítani, és milyen lépéseket
kell tenni annak érdekében,
hogy az oktatás 2008. szeptember 1. napjával megkezdődhessen. Günther Miklósné
felkérte Sződ képviselő-testületét, hogy biztosítson támogatást a kezdeményezés számára,
egyúttal tájékoztatott a szükséges önkormányzati szerepvállalásról is. Levélben fordult
Csörög polgármesteréhez és
képviselő-testületéhez, hogy
megszerezze a három érintett
gyermek zenei képzéséhez
szükséges anyagi támogatást.
Képviselő-testületünk
írásban kérte Vác polgármesterének és képviselőinek hozzájárulását. Köszönet illeti dr.
Bóth János polgármester urat
és Vác képviselő-testületét,
akik támogatásukról biztosítottak.
Csörög
polgármesterét,
Hegedűsné Kripák Ildikót
telefonon keresztül is tájékoztattam a képzés elindításának
lehetőségéről. A polgármester
asszony támogatást ígért.
Bár Günther Miklósné igazgató asszony már 2008. június
11-én megírta fent említett
levelét Csörög község vezetősége részére, polgármesterük
azonban csak a 2008. július
3-án megtartott testületi ülésen terjesztette megkeresé-
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sünket a helyi képviselők elé.
Úgy gondolom, Sződ Község
Önkormányzata nem felelős
azért, hogy a csörögi hivatalból közel egy hónap alatt
nem érkezett megkeresés sem
felénk, sem az iskola felé.
Ha Csörög elöljáróit komolyan foglalkoztatta volna a zeneoktatás beindításának ügye,
nagyon szívesen álltunk volna
rendelkezésükre, magam és az
igazgató asszony is. Véleményem szerint a polgármester
asszony előkészítetlenül – nem
megfelelő időben és nem megfelelő módon – tájékoztatta a
csörögi képviselő-testületet, a
három tanuló zeneoktatásának
támogatását emiatt utasították
el.
Ez az ügy azonban jóval
fontosabb annál, mint ahogy
azt Csörög Község Képviselő-testülete kezeli, hiszen
az ő három diákjukon kívül
még 25 sződi gyermek zeneoktatását is akadályozta. A
két önkormányzat társulási
megállapodást kötött az intézmények fenntartására és
működtetésére. Ha Sződ Község Képviselő-testülete és
annak bizottságai ugyanilyen
érdeklődést mutattak volna az
ügyben, akkor községünkben
zeneoktatás és más, a gyermekek tanulását és fejlődését elősegítő képzések bevezetésére
nem kerülhetne sor.
Sződ képviselő-testülete és
annak bizottságai alaposan
megtárgyalták az ügyet, és
megalapozott döntést hoztak. Ugyanis, óvodásaink és
iskolásaink korszerű, és minél
sokoldalúbb oktatását, úgy az
óvodában, mint az iskolába a
képviselő-testület elsődleges
szempontjának tartjak.
Úgy látom, Csörög képviselő-testületét ez kevésbé érdekli. Nem ez az első eset, hogy a
polgármester asszony megfeledkezik az előzményekről, és
a képviselő-testület elé előkészület nélkül terjeszti be a társulásban működtetett oktatási
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intézményekkel kapcsolatos
ügyeket. Ilyen volt a Dózsa
György úti óvoda bővítésének esete is. A polgármester
asszony megfeledkezett arról,
hogy a közbeszerzési eljárás
során a pályázatok bontására
meghívót küldtem részére,
amin személyesen nem tudott
részt venni, és Csörög jegyzőjét bízta meg képviseletével,
aki az eseményen meg is jelent.
Arról nem Sződ önkormányzata tehet, hogy a polgármester asszony a jegyzőtől nem
kért tájékoztatást. Amikor az
intézmények költségvetését
közös képviselő-testületi ülésen tárgyaltuk, és kértük az
óvoda bővítésével kapcsolatos, arányos csörögi hozzájárulást, azt tapasztaltuk, hogy a
polgármester asszony teljesen
megfeledkezett az előzményekről, ennek alapján pedig
nem csodálkoztam, hogy a
csörögi képviselő-testület sem
tudott sokat az ügyről. Ezért a
közös testületi ülésen Csörög
képviselői a hozzájárulásról
nem döntöttek. Csörög község
2007. évi költségvetésében
a sződi óvodabővítés ráeső
részét – mely 10 millió forint
volt – hitelfelvétel formájában
már szerepeltette. Amikor
az óvoda átadásra került, ezt
az összeget Csörög nem volt
hajlandó kifizetni. Szerencsére
önkormányzatunk a problémát önerőből meg tudta oldani. Ha községünk nem rendelkezik pénzügyi fedezettel
a beruházás finanszírozására,
és számított volna a csörögi
hozzájárulásra is, a kifizetésnél
bizony komoly gondba kerülünk.
Véleményem szerint, ha
Csörög önkormányzata jobban be szeretne kapcsolódni
az oktatással és az intézményi
beruházásokkal kapcsolatos
ügyekbe, erre megvan a lehetősége, mi nyitottak vagyunk.
A közmondás úgy tartja: „Ha a
hegy nem megy Mohamedhez,
Mohamed megy a hegyhez”.

Sződ község képviselő-testülete a zeneoktatás elindításával kapcsolatban közösen
tartandó testületi ülésre hívta
meg 2008. augusztus 28-án
a csörögi képviselőket, hogy
a köztünk lévő problémákat
megbeszéljük. Csörög Község
Polgármestere azonban két
nappal a testületi ülés előtt
írásban jelezte, hogy a közös
képviselő-testületi ülésen nem
tudnak részt venni. Közölte
továbbá, hogy a Társulási
Megállapodás jogi hátterére
vonatkozóan vizsgálatot kér a
Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivataltól,
és a továbbiakban a két község
közötti Társulási Megállapodást annak eredménye szerint
tartja majd fent.
Ha ehhez Sződ Község
Képviselő-testülete is így állt
volna hozzá, a zeneoktatás
idén nem kezdődhetett volna
meg.
Képviselő-testületünk
–
hogy az esélyegyenlőséget a
sződi Hunyadi János Általános
Iskolában továbbra is fenntartsa – úgy döntött, ebben az
évben a három, zeneoktatásban résztvevő csörögi gyerek
részére is ugyanolyan támo-
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gatást biztosít, mint a sződi
tanulók részére.
A csörögi polgármester aszszonytól és a képviselő-testület
egyes tagjaitól többször hallottam, hogy nincsenek megelégedve a vagyonmegosztással,
és az oktatási intézmények
társulási
megállapodásával.
Jelezni szeretném, hogy a két
képviselő-testület
ellenszavazat nélkül fogadta el a vagyonmegosztást, és az oktatási
intézmények működtetésére
vonatkozó társulási megállapodást is, melyek jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek. Sződ
Község Önkormányzata nem
firtatja egyik megállapodást
sem. Úgy gondolom, amikor
a polgármester és a képviselő
felemeli a kezét, hogy valamiben döntsön, megalapozott
döntést hoz. Mi ehhez tartjuk
magunkat, ajánlom a csörögi
képviselő-testület tagjainak is
ugyanezt.
Véleményem szerint nem a
múlttal kellene foglalkoznunk,
hanem a jelennel, és a két önkormányzat jövőjével. Ez viszi
előre a dolgokat.
Hertel László
polgármester

Anyakönyvi hírek
2008. június 2. napjától
2008. szeptember 1. napjáig
Sződ községben az alábbi
anyakönyvi események történtek:
Születések száma:
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Házasságkötések száma:

2

Halálesetek száma:

5
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Önkormányzat

Népszavazás

Őszi lomtalanítás

[110/2008. (9.18) számú határozat]

Értesítjük a község lakosságát, hogy a REMONDIS Kft
által szervezett őszi lomtalanításra Sződ Községben – és
Nevelek Településrészen 2008. november 15. napján
(szombat) kerül sor.
Kérjük a lakosságot, hogy az elszállítandó lomot a
szállítás napján reggel 7.00 óráig helyezzék el ingatlanjaik
előtt.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a lomtalanítás során
veszélyes hulladékot akkumulátor, gumiköpeny, festékes
doboz) nem szállítanak el.
Az Önkormányzat továbbra is biztosítja a lehetőséget
a lakosság részére, hogy a gumiköpenyeket, valamint az
elektromos háztartási hulladékot a Sződ, Kastély u. Faházban tudja elhelyezni.
A gumiköpeny, és az elektromos háztartási hulladékot
2008. november 14. napján (péntek) 8.00-1200 óra között és 2008. november 17. napján (hétfő) 8.00 -17.00
óra között lehet leadni.

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete érvényes
lakossági kezdeményezés alapján úgy határoz, hogy az
alábbi kérdésben népszavazást ír ki:
„Egyetért-e Ön, hogy Nevelek településrész közigazgatásilag továbbra is Sződ községhez tartozzon?”
A népszavazás időpontja

2008. december 7. (vasárnap) 6.00–19.00
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a népszavazás
lebonyolításához a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Az 1997. évi C. a Választási eljárásról szóló törvény
142.§-ának eleget téve a népszavazás elrendeléséről és
időpontjának kitűzésről szóló határozatot ezúton közzé
tesszük. A népszavazással kapcsolatosan a lakosságot a
törvényi előírásoknak megfelelően tájékoztatjuk.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella
jegyző

Dr. Bojtayné Benedek Gabriella
jegyző

Változás a szerkesztőbizottságban

IMPRESSZUM

Az időközi választások után,
2001-től új tagokkal kezdte meg
munkáját a Sződiek Híradója lap
szerkesztőbizottsága. A szerkesztők között üdvözölhettük a
Sződi Napköziotthonos Óvodát
képviselő Vásárhelyiné Meggyes
Edina óvodapedagógust, valamint a Hunyadi János Általános
Iskola tanárát, Tóthné Barcs
Ágnest. Az elmúlt hét évben
megjelent közel harminc újság
túlnyomó részben az ő munkájuk gyümölcse volt. Az akkor
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kitűzött céljainkat sikerült elérni,
hiszen nemcsak a Híradó tartalommal megtöltött oldalszámai
nőttek néha már negyvenre, de
az elmúlt időszakban a szerzők
száma – részben az óvodások
szülei és az iskola diákjai személyében – is örvendetesen gyarapodott. Kompromisszumokat
sem nélkülöző csapatmunkával
születtek és születnek a részben
már színes oldalakon, jó minőségű papíron, nagyfelbontású
képekkel megjelenő lapszámok,

melyeket az olvasók 18 éve már
nem hiába várnak.
Tóthné Barcs Ágnes az iskola
híranyagának szerkesztésén túl a
magyar nyelv tanáraként, a belőle fakadó szakmai igényességgel
mindannyiunk írását górcső alá
vette, és mint irodalmi lektor,
korrektor segített eligazodni a
nyelvtani szabályok között.
A lap olvasói, a képviselőtestület, valamint a szerkesztőbizottság nevében köszönjük a
bizottság két leköszönő tagjának

a befektetett energiát, és azt a
szervezőmunkát melyet a sződiekért, a sződiek lapjáért díjazás
nélkül, legjobb tudásuk szerint,
magas színvonalon végeztek!
A szerkesztőbizottság új tagjai: az iskola részéről Molnár Tímea, az óvoda jelöltjeként pedig
Kemenczeiné Rácz Magdolna.
Munkájukhoz jó egészséget,
sok sikert és kitartást kívánok!
Volentics Gyula
felelős szerkesztő

Sződiek Híradója - Negyedévenként megjelenő önkormányzati hírmagazin – Kiadja: Sződ Község Önkormányzata,
2134 Sződ, Dózsa György út 216. tel.: 06 27 388 188, fax: 06 27 388 285, e-mail: volentics@vnet.hu, www.szod.hu –
Felelős kiadó: Hertel László polgármester – Felelős szerkesztő: Volentics Gyula – Szerkesztőbizottság: Kolumbán
Attila, Molnár Tímea, Kemenczeiné Rácz Magdolna. Fotók: archívum, Juhász István, Kolumbán Attila, Mészáros Zoltán,
Pál László, Szabados Ferenc, Puchner László és Volentics Gyula. A szerkesztőbizottság a kéziratok rövidítésének jogát
fenntartja! A szerkesztőség a magánjellegű közleményekért, tördelési, nyomdai hibákért felelősséget nem vállal! A kézirat
2008. szeptember 16-án került lezárásra. Tördelés, korrektúra: Aletheia Multimedia Kft. Nyomda: Tribett Racing Kft.
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Önkormányzat – Falunap
Elismerték az értünk végzett munkát

Községünkért végzett kiemelkedő munkájukért a falunapon emléklapot vehettek át
Sződ Község Képviselő-testülete az évente megrendezésre
kerülő falunapi ünnepség
keretében adja át az arra érdemeseknek a „Községünkért
végzett kiemelkedő munkájáért” járó emléklapot. A testület
ebben az évben úgy döntött,
hogy három főt részesít ebben
az elismerésben.
DR. JAKUS ANIKÓ
1998-tól
háziorvosként
dolgozott – az I. és a II háziorvosi körzet teendőit látta el.
1998-2002 között önkormányzati képviselőként dolgozott a
községért, majd 2002-2008
között a Népjóléti és Környezetvédelmi Bizottság külső
tagjaként vállalt társadalmi
megbízatást.

NAGY BERTALANNÉ
2008. június 14. napján volt
40 éve annak, hogy Nagy Bertalanné, Ica néni, mint fodrász,
a sződi lakosok szolgálatában
áll. Szakmai tudását semmi
sem tükrözi jobban, minthogy
mestervizsgával rendelkezik,
és 1994-ben aranykoszorúval
tüntették ki. 1995-ben kérték
fel, legyen a Pest Megyei Mestervizsga Bizottság elnöke.
Sződ községben jó néhány
éve a „Sződiek Híradója” keresztrejtvényét készíti a község
lakóinak szórakoztatására.
DOBOS SÁNDOR
1985 óta aktív szerepet vállal
az önkormányzat és Nevelek
településrész közötti mindennapi kapcsolat fenntartásában.

Dobos Sándor sokat segít a neveleki ügyek intézésében
Sződ község Nevelek Településrészi Bizottságának külsős
tagjaként tíz éve dolgozik a
neveleki lakosság érdekében.

Dr. Jakus Anikó távollétében férje, Dr. Farkas Kálmán
képviselő vette át az emléklapot

2008. ősz
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További munkájukhoz sok
erőt és egészséget kívánunk!

Nagy Bertalanné, mindannyiuk Icukája
40 éve dolgozik a településen
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Önkormányzat – Falunap, Közérdekű információk

A sződi falunapon jártam
A szeptember 7-ei nagyon meleg vasárnap délután érkeztem
meg a falunapra. Egy ilyen ünnepi nap szervezésére minden
település önkormányzata nagy
hangsúlyt fektet. Igyekeznek
minden igényt kiszolgálni,
hogy minél többen jöjjenek el,
és érezzék jól magukat a különféle programokon. Ennek

megfelelően itt is sokszínű
kínálat várta a falu lakosságát.
Már a délelőtt is a gyermekek
érdeklődését kiváltó különféle
játékos vetélkedőkkel kezdődött, de ekkor mutathatták
meg főzőtudományukat azok
is, akik nemcsak megenni,
hanem elkészíteni is szeretik a
finom ételeket. A déli órákban

kezdődtek a futballmérkőzések, amelyek késő délutánig
tartottak. A három órakor kezdett ünnepi műsort Klimász
Jánosné, a művelődési ház
vezetője nyitotta meg, majd
Hertel László polgármester úr
köszöntette a megjelent helyieket és vendégeiket – elsőként
Harrach Péter képviselő urat
és kedves feleségét.
Az ezt követő műsorban
megmutatták tehetségüket a
helyi óvodások és az általános

Az ünnepi műsor alatt megteltek a székek

!

Szabó Zsolt
Vác-vidéki Hírnök

Prevenar oltóanyag ingyen igényelhető a 0–2 éves korú gyermekek számára. Kérjük, igényét mielőbb jelezze gyermekorvosánál vagy védőnőjénél! – Bíró Emőke gyermekorvos

Felhívás
Tisztelt Háziasszonyok,
Kedves ifjú Hölgyek!
A Sződi Szennyvíz- és Hulladékkezelő Kft. nevében, és
mindannyiunk érdekében kérjük, hogy az egészségügyi tamponokat ne a WC-be dobják,
hanem a fürdőszobában lévő
szemetesbe
szíveskedjenek
elhelyezni! Kérjük, ügyeljenek
arra is, hogy a csatornába
ne kerüljön pelenka, zokni,
törölköző, törlőruha stb. A
csatornába kizárólag a fürdőszobából, a WC-ből és a konyhai mosogatóból származó
szennyvíz kerülhet.
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iskola tanulói is. Hallhattunk
sződi népdalokat és láthattunk
néptáncokat úgy a fiatal, mint
a felnőtt korosztály előadásában. Számomra mindig nagy
öröm, ha egy település ad arra,
hogy a magyar hagyományok
megtartása a fiatalok számára
is fontos legyen. Sajnos, ebben
a régi művészeti értékeinket
egyre inkább háttérbe szorító
világban kiveszőben van az
igény a népi művészetek iránt.
Közben, a nap üde színfoltjaként, különféle kézműves
foglalkozások és íjászbemutató követték egymást. Az este
a szórakozás jegyében telt,
és a 9 órakor kezdődő tűzijátékkal ért méltó véget a nap.
Látogatásom során nagyon
jól éreztem magam, és remélem, a résztvevők is kellemes
érzésekkel, és jó hangulatban
távoztak a helyszínről.

Az előbb felsorolt tárgyak
a csatornába kerülve megrongálják az átemelő szivattyúk
lapátjait, leégetik azok motorjait, amelyek kiszerelése és
javíttatása minden alkalommal
50-100 ezer forintjába kerül a
kft-nek – közvetetten pedig
a lakosságnak, mivel a szenynyvíztisztítás költségét Önök,
az itt élők fizetik meg. Ezek a
szinte minden héten előforduló
javítások nagyon megnövelik a
költségeinket. A képviselő-testület a tisztító-telepre fordított
önköltség alapján számolja ki
a következő évi csatornadíjat,
és ebbe a javításokra fordított
összegek is beletartoznak.
Csökkentsük közösen a csatornadíjat!

Több panasz érkezett hozzánk, amelyekben arról számoltak be, hogy időnként
bűz terjeng a levegőben. A
panaszosoknak, akik személyesen kerestek meg, minden
alkalommal megmutattuk a
szennyvíztisztító-telepet, ahol
semmilyen kellemetlen szag
nincs. Amennyiben ez a szag
a szennyvíztelepről jönne, folyamatosan érezni lehetne.
A kellemetlenség forrását
eddig sajnos nem sikerült
megállapítanunk. Társaságunk
ügyvezetője, aki a telep közelében lakik, éppen úgy bosszús
az ismeretlen eredetű szag miatt, mint a környék lakói. Már
több alkalommal ellenőriztük
a környező területeket, mert
elképzelhetőnek tartjuk, hogy
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a csatornázatlan telkeken
esténként, éjszakánként a kertekbe engedik ki az ülepítők
szennyvizét – esetleg a szippantó-kocsik ürítik ki illegálisan a tartályaikat a környéken.
Eddigi próbálkozásaink sajnos
eredménytelenek voltak. A
vizsgálatot továbbra is folytatjuk, és kérjük a lakosságot, ha
a földeken szennyvíz nyomaira
bukkan, azt a kft. vezetésének
jelezni szíveskedjen!
Tisztelettel:
A szennyvíztisztító kft.
dolgozói
hibabejelentés:
06 30 530 38 34,
06 30 530 38 33
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