Önkormányzat
360 Ft/m3 lesz. Ezt követően a
temetőről szóló rendelet módosítása következett. A fizetendő
díjak 10%-os emeléséről döntött a testület. A fénymásolás és
a Sződiek Híradójában megjelentetett hirdetések díja is 10%kal emelkedett. A kommunális,
az iparűzési és az építményadót
nem emelte a testület. A képviselő-testület az étkezési díjakat
sem változtatta meg.
Ezt követően a polgármesteri hivatal 2009. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására került sor. Az ezt követő napirendi pontban a jövő évtől fizetendő szemétszállítási díjakra vonatkozó – a Remondis
Kft. által megállapított – ajánlatot tárgyalta meg és fogadta el képviselő-testület. Eszerint a 120 literes edényzet éves
díja bruttó 15.580 Ft, a 240 literes edényzet éves díja bruttó
19.730 Ft, 1 db szemetes zsák
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ára bruttó 468 Ft-ra változott. A
faluház megépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás során beküldött három ajánlat közül a képviselő-testület az Edictum Bt-jét választotta. A templom előtti buszmegálló felújításáról is ezen az ülésen határozott a testület. Hosszas megbeszélés előzte meg az iskola
energetikai fejlesztésével kapcsolatos pályázaton való részvétel, illetve az önerő biztosításának kérdését. A pályázati anyag
megismerése után úgy döntött
a testület, hogy a KEOP-2009
-5.3.0/A pályázaton indulni kíván, és nyertes pályázat esetén a
szükséges önerőt rendelkezésre
bocsátja. A 2009. év utolsó testületi ülésén, lakossági kérelmek
megtárgyalására is sor került.

Döntött a képviselő-testület
a 2010. évi adók mértékéről

Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Módosult a temető-rendelet
Sződ Község Képviselő-testülete 2009. december 9-én tartott ülésén módosította a temetőkről és a temetkezési szolgáltatásokról szóló rendeletét.
A szöveges részben a legfontosabb változtatások egyike, hogy 14 éven aluli gyermek
felügyelet nélkül a temető területén nem tartózkodhat! Itt
szeretném felhívni a sírok tulajdonosainak figyelmét a másik fontos változtatásra, hogy
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2010. január 1-től hatályba lépő
rendelet szerint „A sírhely mellé, elé, mögé növényzetet nem
szabad elhelyezni”. A szigorításra azért volt szükség, mert
egyes hozzátartozók a sírok
melletti területeket olyannyira
beültették növényzettel, hogy
a szomszédos sírok megközelítése illetve a közlekedés lehetetlenné vált. Január elsejétől a
temetőgondnok bejárás során
fényképfelvételt készít az érin-

A 2009-es év nehéz gazdasági helyzetet teremtett nemcsak
az önkormányzatok, hanem a
lakosság számára is. Ezt szem
előtt tartva hozta meg Sződ
Község Képviselő-testülete
az adókkal kapcsolatos 2010.
költségvetési évre vonatkozó
döntéseit.
Kommunális adó: mértéke
nem változik, tehát a következő évre is 5 000 forintot kell
fizetni minden sződi ingatlan
után.
Iparűzési adó: az érvényben
lévő 1,4 %-os adó mértéke
nem emelkedett.

tett sírokról, s ez alapján a tulajdonosokat felszólítjuk, hogy
szüntessék meg ezt az állapotot. A türelmi idő letelte után a
közhasznú munkások eltávolítják a növényzetet, a tulajdonosokat bírsággal sújtjuk. A sírbolt méretét, 260x160cm-ben,
megváltásának időtartamát 25
évben állapították meg.
A rendelet hatályba lépését követően a temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel vagy magánszemélyek sírkarbantartásával és tisztításával
kapcsolatos villany- és vízhasználat díja napi 4000 Ft + ÁFA.

szolgáltatás megnevezése
temető-fenntartási hozzájárulás új síremlék elhelyezésekor
hűtőhasználat
ravatalozó bérlete
lélekharang
vízhasználat egy napra
sírhelyek hagyományos temetkezés esetén
egy férőhelyes sír 25 évre
két férőhelyes sír 25 évre
sírhelyek urnás temetkezés esetén
egy férőhely urnafalban 25 évre
egy férőhely földben (200x90cm) 25 évre
két férőhely földben (200x90cm) 25 évre
sírboltok
egy férőhely 25 évre
két férőhely 25 évre

alapdíj

Építményadó: a képviselőtestület két éve döntött bevezetéséről, nem emelkedik jövőre.
Étkezési térítési díjak: a
2009. január 1-től érvényben
lévő díjakat sem módosította a
képviselő-testület. Jövőre is az
idei árak érvényesek (bruttó):
»
»
»
»

óvodai étkezés: 310Ft
iskolai étkezés: 370Ft
menza: 240Ft
felnőtt étkezés: 520Ft

Erre azért van szükség, mert a
halottak napja előtti időszakban többen magasnyomású
mosóval tisztították a síremlékeket, ami miatt ugrásszerűen
megnőtt a temető vízdíja.
A rendelet szöveges részének változtatásával egy időben a díjtételeket is módosították – a tavalyihoz képest 10%kal. Az előző évekhez hasonlóan az önkormányzat a sződi lakosoknak továbbra is támogatást nyújt.
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

szolgáltatás díja [Ft]
önkormányzati sződi lakosok
támogatás
költségei
bruttó
bruttó
bruttó
7 700
0
7 700
3 640
2 120
1 520
32 181
20 990
11 191
660
0
660
5 000
0
5 000

nettó
6 160
2 912
25 745
528
4 000

ÁFA
1 540
728
6 436
132
1 000

25 652
38 475

6 413
9 619

32 065
48 094

24 775
33 520

7 290
14 574

16 000
24 628
36 940

4 000
6 157
9 235

20 000
30 785
46 175

15 380
23 790
32 185

4 620
6 995
13 990

28 320
42 480

7 080
10 620

35 400
53 100

27 260
40 890

8 140
12 210
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A polgármesteri hivatal és az önkormányzat a jognak asztalánál
avagy a bírósági jogérvényesítés rögös útjain
A Polgármesteri Hivatal és az
Önkormányzat ellen indított
és tárgyuk vonatkozásában a
későbbiek során részletesen
ismertetésre kerülő peres eljárások során a Polgármesteri Hivatalt vezető jegyzővel
és a polgármester úrral közösen következetesen figyelemmel voltunk a Ptk. alapelvére,
mely szerint a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség
és a tisztesség követelményeinek szem előtt tartásával járjunk el és törekedjünk kölcsönös együttműködésre a peres
felekkel.
Azonban elmondhatjuk azt
is, hogy az ellenérdekű felek
részéről e magatartást nem tapasztaltuk meg, és magatartásukkal több esetben sértették
az előzőekben írt alapelvet.
A peres eljárás során részünkről a törvény tisztelete kötelezett arra, hogy a tárgyalásokon a jogainkat rendeltetésszerűen gyakoroljuk és a
perbeli kötelezettségeinek következetesen eleget tegyünk.
Álláspontom szerint egyes
peres eljárások során a Polgármesteri Hivatalt és az Önkormányzatot perlő személyek részéről a tisztes emberi
magatartás szabályai jelentős
mértékben sérültek.

Részletesen a peres
eljárásokról

G

öd Város Önkormányzata felperes Sződ Község Önkormányzata alperes ellen közigazgatási határvonal megállapítása iránt indított pert a Pest Megyei Bíróság előtt, annak következtében, hogy a 2003. november
23-án Nevelek településrészen megtartott népszavazáson a településrészen állandó
lakcímmel rendelkező személyek a településrész Göd városához való csatolására szavazott.
A népszavazást követően
Göd és Sződ Önkormányzata a területrész átadásáról és

annak feltételeiről a jogszabályi előírások ellenére nem állapodott meg. A megállapodás
megkötés elmaradásának oka
az önkormányzat álláspontja
szerint az, hogy Göd város a
Nevelek településrész és a településrész által körbehatárolt 68 ha területen kívül még
210 ha külterület átadására is
igényt tart.
A Göd város által bejelentett igény elfogadása esetén álláspontunk szerint Sződ Község Önkormányzata abba a
helyzetbe kerülne, hogy önkormányzati feladatait megfelelő vagyoni eszközök hiányában nem tudná ellátni, s ez által az Alkotmány 44/A (1) bekezdés a) és b) pontjában biztosított önkormányzati alapjogai az önkormányzati feladatok ellátásának önállósága, illetőleg a tulajdonhoz való
joga sérülnének.
Sződ Község Önkormányzata a per megindítását követően a vita mielőbbi lezárása
és a településrészen élők hovatartozásának megoldása érdekében Göd Város Önkormányzata felé közvetlenül és a
perbírósága előtt is a tárgyalások során többször javasolta,
hogy Sződ község és Göd város közötti közigazgatási határvonal az M2 főút legyen. E
javaslat alapján a Nevelek belterületi területrészén kívül is
jelentős külterületek kerülnének Göd város közigazgatási területéhez. Göd város képviselői Sződ Község Önkormányzatának javaslatát nem
fogadták el, ennek következtében bírósági ítélet alapján
kerül meghatározásra a közigazgatási határvonal.
A bíróság az ügyben már
több mint 10 tárgyalást tartott
és az eljárás jelen szakaszában
már a második igazságügyi
szakértői szakvélemény elkészítését rendelte el.

A

Polgármesteri
Hivatal
volt köztisztviselője S.Gy.
a Polgármesteri Hivatal ellen a
Pest Megyei Munkaügyi Bíróság előtt a peres eljárást kezdeményezett, mert utólagos

álláspontja szerint közszolgálati jogviszonya jogellenesen
került megszüntetésre.
S.Gy. keresetét teljes mértékben
megalapozatlannak
tartjuk azon ok következtében, hogy köztisztviselői jogviszonyának megszüntetése az
általa benyújtott írásbeli kérelme alapján történt. A Munkaügyi Bíróság 2010. márciusában hoz feltételezhetően döntést a kereseti kérelem tárgyában.

T

.M. sződi lakos közös tulajdon megszüntetése miatt indított eljárást Vác Városi Bíróság előtt, mely eljárás során 2007. márciusában
V. R. alperesként perbe vonta Sződ Község Önkormányzatát. Továbbá 2009. március
27-én keltezett iratában perbe hívta Sződ Község Polgármesteri Hivatalát annak igazolására, hogy a részére kiadott
„fennmaradási engedély” nem
került visszavonásra.

B

.A., B.Zs., H.L., H.M.,
L.N., S.Zs., Sz.I., H.Gyné csörögi lakosok annak a
megállapítását kérik Pest Megyei Bíróságtól, hogy Sződ
Község Önkormányzata és a
Hunyadi János Általános Iskola megsértette velük szemben az egyenlő bánásmód követelményének előírásait, és
származásuk miatti jogellenes elkülönítette őket az oktatásuk során. Továbbá annak
megállapítását is kérik, hogy
részükre alacsonyabb színvonalú oktatást biztosítottak és
velük szemben megállapítható a szegregáció.
A jogellenes elkülönítés és
alacsonyabb szintű oktatás
miatt átlagosan személyenként 1.200.000.-Ft nem vagyoni kár megfizetésére kérik egyetemleges kötelezését a
Sződ Község Önkormányzatának és a Hunyadi János Általános Iskolának, továbbá kérik annak biztosítást, hogy térítésmentesen felzárkóztató
oktatáson vehessenek részt.

S

z.L. és Sz.né sződi lakosok
Sződ Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala ellen közigazgatási jogkörben okozott kártérítés megállapítása iránt indított keresetet
2003. április 16-án Pest Megyei Bíróság előtt.
Sz.L. és Sz-né 2002. május 31-én kelt adásvételi szerződés tanúsítása szerint magánszemélyektől Sződ község
újonnan kialakított településrész építési telkeiből vásárolt
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant, melyre lakóházat kívántak építeni. A kialakított településrész ingatlanait is
magába foglaló területen korábban Sződ Község Önkormányzata ipari parkot kívánt
létesíteni, de a benyújtott ipari park pályázatai nem vezettek eredményre, ezért az ingatlan tulajdonosainak kérésére 2001. és 2002. évben a
képviselő testület módosította az előzőekben jelzett területre vonatkozó szabályozást,
és hozzájárult az építési telkek
kialakításához.
A felperesek által benyújtott
építési engedélyezési terveket az önkormányzat által működtetett tervtanács 2002. június 4-én és július 2-án megtartott ülésén rendkívül hiányosnak és kidolgozatlannak
tartotta.
A Polgármesteri Hivatal által működtetett építési hatóság Sz.L. és Sz-né által benyújtott építési engedély kérelmet elutasította, hivatkozva arra, hogy az érintett ingatlant is magába foglaló területet a község településszerkezeti terve „szabályozási terv készítendő” területként tüntette
fel és a szabályozási terv még
nem került jóváhagyásra.
Sz.L. és Sz-né kárigényét
arra alapította, hogy álláspontjuk szerint nem volt jogszerű az építési engedély kérelmük elutasítása.
Megjegyezni kívánom, hogy
az újonnan kialakított lakóövezetben több mint 120 építési telek került kialakításra
szinte azonos időpontban és
az összes építési telek elidege-
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nítése a mai napig megtörtént.
Tudomásom szerint a Polgármesteri Hivatal eljárását csak
Sz.L. és Sz-né sérelmezte.
A peres eljárás során az
Sz.L. és Sz-né által benyújtott
keresettel kapcsolatban a Pest
Megyei Bíróság 12 tárgyalást
tartott és 10 végzést hozott,
valamint egyes végzések megfellebbezésével kapcsolatosan a Fővárosi Ítélőtábla végzésével hagyta jóvá az I. fokú
bíróság végzését, melyben elutasította a fellebbezési kérelmeket.
Sz.L. és Sz-né. nem csak az
építési engedély kérelmükkel
kapcsolatos eljárást tartják törvénysértőnek, hanem az építési telkekkel szembeni „GK”
övezet kialakítását is. Teljes
mértékben figyelmen kívül
hagyják azon tényt, hogy in-

gatlan területének „GK” övezetbe sorolása az építési telkek
kialakítása előtt történt.
A „GK” övezetbe sorolt ingatlan területek Sz.L és Szné álláspontja szerint jelentős
mértékben csökkenti ingatlanuk értékét. Az értékcsökkenésre való hivatkozásuk megalapozatlanságát tanúsítja az a
tény is, hogy a kár értékét kereseti kérelmükben 1.055.660,Ft-ban, a 2006. február 10-én
megtartott bírósági tárgyaláson 10.000.000,-Ft-ban, 2008.
november 8-án aláírt és a bíróságra becsatolt iratukban
100.000,-Ft-ban jelölték meg.
A Pest Megyei Bíróság Sz.L.
és Sz-nének az építkezés elhúzódásából eredő kártérítési igényét 2009. május 29-én
meghozott „Részítélet”-ben
elutasította és kötelezte Sz.L-t

és Sz-nét részperköltség megfizetésére.
A részítéletet Sz.L. és Szné megfellebbezte, ennek következtében jogerős döntést

az Fővárosi Ítélőtábla hoz a
2010. évben.
Dr.Gulyás Lajos
A Polgármesteri Hivatal
jogtanácsosa

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: szodiekhiradoja@invitel.hu, www.szod.hu).
Felelős kiadó: Hertel László polgármester. Felelős szerkesztő: Volentics Gyula. Szerkesztőbizottság: Kolumbán Attila,
Molnár Tímea, Kemenczeiné Rácz Magdolna. A lapszám fotóit Juhász István, Kolumbán Attila, Pál László, Szabados
Ferenc és Volentics Gyula készítették. A szerkesztőbizottság a kéziratok rövidítésének jogát fenntartja! A szerkesztőség a
magánjellegű közleményekért, tördelési, nyomdai hibákért felelősséget nem vállal! A kézirat december 13-án került lezárásra.
Tördelés: Aletheia Multimedia Kft. Nyomda: Gemini Nyomda
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A múlt kötelez
Interjú Volentics Gyula képviselővel
Hogyan lett szülőföldje
krónikásává?
A család mindkét ága a 18.
század óta a településen lakik. Ez fontos nekem. Vannak
gyökereim, tudom honnan jövök és hová tartok. Itt születtem és ragaszkodom is a röghöz, mely őseimnek is otthont
adott.
Nagyanyám sokáig sződi
templomi előénekes volt, és
már évtizedekig ő is feljegyezte a helyi elhunytak nevét, de
megörököltem tőle összegyűjtött népénekes füzeteit, búcsújárós kazettáit is. Testvére, Volentics Erzsébet népművészként előrajzoló, hímzőnő
volt, akinek maradandó munkásságával a Néprajzi Múzeumban szembesültem, de édesapám is összeszedett a faluban minden néprajzi, vagy érdekesnek tűnő használati tárgyat. A gyűjtést én is folytattam, ezért ma már a garázsomban az ökörjáromtól a cséphadarón át a templom padlásáról
való 250 éves óriás kovácsoltvas szögig sok minden összegyűlt. Egy a fontos: a tárgy
Sződről származzon. Remélem ezt a gyűjteményt a soksok fotóval együtt sikerül egy
állandó sződi helytörténeti kiállításon bemutatnom.
Amikor jó tíz éve elkezdtem
a helyi közéletben részt venni,
akkor tudtam meg, hogy egy
fővárosi levéltáros megbízást
kapott a település történetének
megírására. Évekig vártunk,
de nem kaptunk tőle kiadható kéziratot, pedig én szívesen
olvastam volna a falu múltjától
ugyanúgy, ahogy Mészáros Laci
bátyám korábban megjelent írásait is mindig szerettem. Ezek
után gondoltam egy nagyot és
elkezdtem rendszerezni a nálam lévő, Sződdel kapcsolatos
okmányokat, adatokat. Több
mint ötéves anyaggyűjtés és
szerkesztés után így született

meg a több mint 600 oldalas
Sződ község történeti monográfiája
1255-2005 című, szép kiállítású könyvem, melyet az önkormányzat négy éve, a település
750. születésnapjára adott ki.
Azt mondják az igaz szerelem nem múlik el az idő múlásával, legfeljebb csillapodik.
Így jártam én is, és a könyv
megjelenése után eszembe
sem jutott, hogy a Sződre vonatkozó adatok gyűjtését abbahagyjam. Valamiféle belső
kényszertől hajtott misszós tevékenység, olyan értékmentés
a feledésbe menő események,
szokások, életrajzok, tárgyak,
fotók összegyűjtése, amely
úgy gondolom a következő
generációknak már sokkal nagyobb feladatot jelentene.
Sikeres volt a könyv megjelenését megelőző évben a
könyvtárátadás napján Czinege
(„Futár”) Pityunak a szobraiból
általam szervezett csodaszép
kiállítás is. Személyes sikerként
könyvelem el azt, hogy sikerült kijárnom, hogy a Hősök
szobrát felújítsuk, mely a szobornak helyet adó térrel együtt
2004-ig siralmas képet mutatott. 2007-ben a 40 éves új iskolaépület kapcsán rendezett
iskolatörténeti vetélkedő lezárásaként 185 iskolás kezébe
adtam az általam kiadott és finanszírozott 36 oldalas iskolatörténeti füzetet, tavaly pedig a
helyi Mária Terézia legendát sikerült egy szép, nívós kiadványban megjelentetni. Ez utóbbi
kutatás eredményét legutóbb
márciusban a Honismeret Napja alkalmából a Magyar Nemzeti
Múzeum Pollach-termében ismertettem a közönséggel.
Találkozhatunk a nevével
fémjelzett írásokkal a környék településeinek lapjaiban is. Oda miért és miről
ír?

Képviselői néjegy

Volentics Gyu
la
elnök

Sződ Köz g Önk
ormán ata
Kommunikációsé
s és Sport Bizoyz
ttság

Igen.
A Sződiek Híradója című újságon kívül a kör
környező települések; Vác, Sződliget, Göd, Dunakeszi, Vácrátót, Csörög önkormányzati lapjaiban, folyóiratokban,
valamint helytörténeti könyvekben (pl. Gödi Almanach sorozat), lexikonokban (Révai Új
Lexikona, Magyar Katolikus Lexikon, Önkormányzati Lexikon)
ez elmúlt években több száz
oldalnyi, Sződről, a sződi emberekről szóló hosszabb-rövidebb cikkem, tanulmányom,
szócikkem jelent meg. Remélem ezzel is sikerül öregbíteni
szeretett szülőfalum jó és egyre jobb hírét!
Legutóbb a Várak, kastélyok,
templomok magazinban a gödi
Schöffer kastély történetét, Pusztamérges település templomépítéséről, pedig a Csongrád megyei Megyeszéle lapban jelent
meg anyagom.
Egy-egy érdekesnek tűnő fotóért, interjúért elutazom bárhova. Így jutottam el Nagykanizsára Gajáry Géza volt földbirtokos unokájához, két hete
pedig Könyves László kántor-tanító menyénél jártam a Bécsi
úton. Pozsonypüspökin is vár egy
érdekes anyag: az ott élő, sződi születésű Jan Volentics („Mozis”) az 1946–1948 között áttelepült sződiek sírjait kutatta
fel és egészítette ki adataimat.
Több levélváltásom volt Szalachyékkal Ausztriába és Belgiumba, Czettler Antallal Svájcba, Nemeskéri-Kiss Miklóssal
Franciaországba és még sorolhatnám. Sok értékes képet, információt kaptam tőlük.
A publikációkon kívül szerepeltem a Magyar Katolikus
Rádió, a Petőfi Rádió, a Dunakanyar Rádió, a Budapest Rádió, az

Elektro
Signall T
Tv, a D
Dunakanyar
Si
k
Kistérségi Tv, az Inside Tv műsoraiban, minden esetben helytörténeti vonatkozású anyaggal, riporttal.
Ha jól tudom érdeklődése
csupán hobbi, nem humán
szakon szerzett diplomát?
Igenis meg nem is. Nem vagyok történész, csak helytörténész. Tíz éve a váci hittudományi főiskolán szereztem meg
katolikus hittanári diplomámat, azonban egy percig sem
tanítottam. Kedvenc tanárom
a mostani segédpüspök, Varga Lajos volt, akinél még külön
tárgyként az ars sacrát is felvettem. Tizennyolc éve pénzügyi ellenőrzési területen dolgozom. Először – Miletin Istvánné, akkori vezető hívására
– mint a társadalombiztosítási
kirendeltség ellenőre, majd később önállósulva önkormányzati belső ellenőrként lettem
ismét diák. 2002-ben a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és
Számviteli Főiskolai Karán pénzügyi vállalkozási szakértő, idén
nyáron, pedig a Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán
szereztem meg immár harmadik, önkormányzati pénzügyi
szervező diplomám. Közben
két rövidebb kurzuson közbeszerzési szakértő és belső
ellenőrzési szakértő szakképzettséget is szereztem. Nem
szeretek unatkozni, ezért vagy
tanultam, vagy pedig könyvet
írtam, esetleg mindkettőt párhuzamosan az elmúlt 15 évben. Remélem végzettségeimet sikerül még kamatoztatnom a helyi közéletben.
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Képviselői névjegy
Legutóbb egy emléktábla
avatásra invitálta a település lakóit. Hogyan született
az ötlet?
Értékvesztő és értéktévesztő
korunkban ma is nagy szükség
volna valós emberi értékekre,
példaképekre. Októberben a
sokoldalú vitéz Székely Jenő tanító emléktábláját helyeztük
el a sződi üzlet falán. Csak azt
szerethetjük igazán, amit, akit
jól ismerünk. Minél több információt tudtam meg e tanító életéről, annál inkább úgy
éreztem emlékét ápolnunk
kell. Úgy gondoltam ennek a
kiváló embernek az emlékére
a képviselői tiszteletdíjamból
is áldozni kell, így készíttettem
el a meghívót, a márványtáblát és az emléklapot. Az bebizonyosodott, nem csak intézményi keretek között tehetünk
Sződért. Elhatározás, tenni
akarás kérdése sok minden.
Az emberektől kapott visszajelzés a fizetség a befektetett
energiáért. A sikeres táblaavatáson jó volt látni a sok ismerős arcot!

nem halogatható a sződi hadifoglyok összeírása sem, melyhez Kelemen Jani bácsi ígért segítséget, de ezen kívül több tucatnyi nagyobb tanulmányom
van már előkészítve.
A képviselői-testület tagjai között sokáig a legfiatalabbnak számított. Hogyan értékeli az elmúlt évek
munkáját?
Ez harmadik ciklus, melynek
munkájában részt veszek. Tizenegy éve a szociális, majd
a pénzügyi bizottságban kül-

a település hivatalos weblapjának és újságjának szerkesztése,
valamint a sporttal kapcsolatos koordinációs feladatok tartoznak az általam vezetett bizottsághoz. A testületben, annak ellenére, hogy vannak súrlódások, véleménykülönbségek, talán nem túlzás kijelenteni, sikerült baráti kapcsolatot
kialakítanunk egymással. Igaz,
sok minden megváltozott az
elmúlt nyolc év alatt, de az elért eredmények önmagukért
beszélnek. A kistérségi társulás belső ellenőrzési vezetőjeként az elmúlt években volt

Melyek a jövőre vonatkozó
tervei? Milyen célokat tud
még kitűzni maga elé?
Ami sokáig terv volt, mára valósággá lett, ugyanis sikerült
megalapítanom a Sződi Helytörténeti Alapítványt. Ezen keresztül szeretnék könyveket, kiadványokat, CD-ket megjelentetni Sződről, de a sződi papok sírhelyeinek gondozásától
a településmarketing fejlesztéséig sok célt határoztunk meg.
A Sződi Helytörténeti Füzetek
sorozat 3. köteteként jövőre
megjelenő Tablók könyve című
könyvemben az elmúlt 60-70
évben készült, több mint 80 iskolai csoportképről kb. 1600
sződi fiatal fog ránk tekinteni.
Érdekes feladat és kihívás az
anyag összegyűjtése az arcok
beazonosítása. Remélem sokan örülni fognak a könyvnek,
mely osztálytalálkozók szervezéséhez is hasznos segítséget fog nyújtani. De tovább

elégítő apróbb dolgok is fontosak kell legyenek.
Legutóbb az október 23ai ünnepi beszéd megtartására kért fel a helyi iskolavezetés,
de március 15-én a csörögi megemlékezés beszédére is engem
kért fel Csörög polgármester
asszonya. Jó érzéssel tölt el az,
hogy három éve a parókia felújítására sikeresen állítottam
össze a pályázati dokumentációt, melynek eredményeképpen az NKA-nál két milliót sikerült nyernünk.
Azt kijelenthetem: a helytörténészi tevékenységet, az
újságírást akkor is csinálnám,
ha nem lennék megválasztott képviselő! Bár talán egyeseknek furcsa, hogy írásaimmal én nyomot akarok hagyni az életben, ezért aztán vannak, akik örömmel kritizálnak.
Persze csak azt lehet bírálni,
aki letesz valamit az asztalra.
Erre mondta Széchenyi: „Legyünk jó hazafiak, de inkább vállal, mint szájjal!” Én pedig ezt
azzal egészíteném ki: cselekedni kell, nem csak beszélni a feladatokról. Az olcsó népszerűség-hajhászás önmagában nem
teljesítmény.
Ennyi időáldozatot hogyan
tud tolerálni a család?

sős tagként kezdtem el az önkormányzati munkát, oda még
Serfőző János és Kalauz István
hívtak. 1998-tól írok a helyi
lapba, melynek szerkesztését
a testület 2001-től bízta rám.
Állíthatom, a messze környék
legnívósabb önkormányzati
újságját sikerül társaimmal negyedévről negyedévre összeállítanunk, melyet már várnak az
olvasók. 2002 és 2006 között az
egészségügyi és szociális bizottság
elnöke voltam, majd 2006-tól

szerencsém bepillantást nyernem a társulás többi 17 településének életébe. Néhol áldatlan,
rangon aluli körülmények között folyik az igazgatási munka. Sződ a környék éllovasa,
örülök, hogy részese lehetek
sikertörténetünknek.
Megvásároltuk és a tavasszal
felszereljük két kisebb játszótér kialakításához szükséges
eszközöket. Szerintem ezek az
életminőséget javító, egy-egy
csoport, korosztály igényeit ki-

Tény: naponta órákat foglalkozom a falu múltjával. Rajtam kívül talán csak a polgármesterünknek tölti ki ennyire
az idejét a faluval történő foglalkozás, a jó értelemben vett
szolgálat. Ezt a kutatást csak
elkezdeni lehetett, abbahagyni
nem lehet soha, nekem Sződ
marad a világ közepe! Viccesen azt szoktam mondani már
azt is tudom; a sződi bíró 150
éve hányas cipőt hordott. Családom mindennapi munkám
nyugodt és zavartalan végzését biztosítja. Krisztinával 19
éve ismerjük egymást, két szép
gyermekünk született: Kristóf
9 éves, Gergő pedig 4 hónapos. Talán valamelyikük egyszer átveszi a stafétabotot…
Köszönöm a beszélgetést!
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Adományosztás Sződön

Az Együtt a Gyermekekért Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
10 éve látja el Sződön a törvény
által előírt gyermekvédelmi és
családsegítési feladatokat. A
szolgálat tevékenysége során
mindig nagy hangsúlyt fordított a ruha illetve élelmiszer
adományozás megfelelő működtetésére. 2009-től az európai uniós többletforrásoknak köszönhetően több pályázati lehetőség nyílt meg, amit
önkormányzatunk és a gyermekjóléti szolgálat együtt pályázott meg. A nyári időszakban két hónapon keresztül 44 család gyermekének biztosítottunk
ingyenes étkeztetést. A pályá-

zatok során a legjelentősebb
eredményt a novemberben lebonyolított nagyszabású élelmiszer-osztással értük el. A sikeres pályázatnak köszönhetően a Magyar Élelmiszerbank
a településen élő kisnyugdíjasok, önhibájukon kívül létminimum közelében élő és hátrányos szociális helyzetű gyermekek részére többféle élelmiszert ajándékozott. Az első alkalommal megtartott adományozás során 900 főnek biztosítottak lisztet, tésztát, porcukrot, csokoládés gabonagolyót,
tejet. Az adakozást nagyszabású előkészítő munka előzte meg az önkormányzat munkatársai illetve a gyermekvédelmi szakemberek részéről.
Nagy hangsúlyt fektettünk az
átvett élelmiszerek pontos adminisztrálására, ami jelentősen
lassította az adományok felvételét, de elsődleges fontosságú, hiszen ennek hiánya kizárja a következő élelmiszeroszordulókban
dulókban törtör
tási fordulókban
észzvételt.
ténő részvételt.
nkorAz ön
önkorzatt és
mányzat
ádda családsegítő
ászolgá-

lat a tavaszi időakban is megpályázza az
szakban
lmiszeradományokat
y
és nö
élelmiszeradományokat
növeli az ked
kedvezményezette
ek szányezettek
mát
1200
főr
re.
főre.
Az élelmiszerosz-

tás
on túl további
táson
pályáza
lyázaati lehetőségeket is vizspályázati
gálunk, törekszünk arra, hogy
gálunk
a településen élő rászoruló
személyeknek a lehető legtöbb
segítséget nyújtsuk.
Batki Zoltán
(Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat)

Születésnapot
ünnepeltünk
A képviselő-testület nevében
ebben az évben is otthonukban kerestük fel és köszöntöttük községünk legidősebb lakóit.
Papp Mihályné Erdélyi Erzsébet és testvéröccse, Erdélyi
Péter jó egészségnek örvendve töltötték születésnapjukat.
Erzsi néni 95, Péter bácsi pedig 93 éves. A község lakói nevében kívánunk a legidősebb
testvérpárnak jó egészséget és
békés, boldog karácsonyi ünnepeket.
Miletin Istvánné
a népjóléti és környezetvédelmi bizottság elnöke

Sződ legidősebb lakói: Erzsi néni és Péter bácsi, az Erdélyi testvérek (archív fotó)

Közélet | Köszöntő | Hirdetés

Sződiek Híradója – 2009. tél 15

Szállítás mesterfokon

Aranylakodalom
Egy szállítmányozási cég
telephelye épül Floch-pusztán
“Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, Légy hű mindhalálig”
(Madách Imre)

Grezner István és Sztuska Anna aranylakodalma alkalmából jó
egészséget, további együtt töltött boldog éveket kívánnak:
Gyermekik, unokáik és dédunokáik

A Sződiek Híradója olvasói
közül többen kérdezték mi
épül Sződ határában?
Kérdéseinkre Batki László, a
Batki-Trans Kft. ügyvezetője
adott választ. Mint elmondta
cégük zöldmezős beruházást
kezdett meg Sződön, a község
közvetlen bejáratánál.
A több mint másfél évtizedes
múltra visszatekintő társaság
egyszemélyes vállalkozásként
alakult 1993-ban, majd 1997ben korlátolt felelősségű társasággá alakult. Fő profiljuk a
nemzetközi szállítmányozás.
A cég fejlődése megkívánta,
hogy egy nagyobb telephelyet

létesítsenek. Erre találták meg
a befektetőket hívogató kiváló
területet Sződön. 2010-re elkészül a pótkocsik és gépjárművek tárolására alkalmas telephely, majd a 2012-re szeretnék
irodaházzal és egy kisebb raktárral bővíteni a ma már bekerített és feltöltött területet.
További terveik között szerepel, hogy a kerítés melletti zöldövezeti részt is szépen rendbe hozzák.
Céljaik között szerepek az,
hogy cégük bejelentkezik Sződ
Község Önkormányzatához,
így azután már helyi adóikat is
településünkre fizetnék.

A Sződiek Híradója szerkesztőbizottsága a fenti SzékelySlezák Jenő festménnyel kíván a lap minden olvasójának
békés, áldott karácsonyt és boldog újévet!
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„Ha szeretet nincs bennem….”
Kedves Olvasók!
Gondolataimat, melyeket tisztelettel szeretnék megosztani
Önökkel, Pál apostol Korintusiakhoz írt szavaival kezdem.
„Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
Ha szeretet nincs bennem,
Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom…
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem érek..
A szeretet nem féltékeny
Nem kérkedik, nem gőgösködik
..nem örül a gonoszságnak,
De együtt örül az igazsággal.”
Valamiért a „Szeretet himnuszára” többet gondolok mostanában. Lehet, hogy azért,
mert december 6-án megtartott Adventi koncertünk vendég fellépőit is ez ihlette a névválasztásnál. Talán nem is az a
fontos, miért gondolok többet
mostanában a szeretet erejére,
hanem az, hogy gondolok rá.
A mi hivatásunkat sem lehet
anélkül végezni, hogy szívünkben ne legyen sok-sok szeretet.
Meggyőződésem, hogy a
mai rohanó, értékvesztett világban is csak olyan ember
menjen pedagógusnak, akinek
a szívében a gyerekek, a szüleik és egyáltalán embertársai
iránt önzetlen szeretet van.
Ezekből a pedagógusokból
lesz igazán LÁMPÁS. Ilyen
pedagógusokat kívánok én
Sződ községnek és cselekedeteimmel is ezt az ügyet próbálom szolgálni.
A kicsit lírikusabb hangvétel
után, pár mondatban a realitásokról.

Eltelt a 2009/2010-es tanév
első négy hónapja.
Már az elsőseink is nagyon
otthonosan mozognak az épületben. Nem csak azért, mert
iskolaotthonos rendszerben
dolgozunk, hanem azért, mert
feltalálják magukat. Számtalan
szakkört indítottunk. Két nagy
pályázatot nyertünk. Az egyik
arra szolgál, hogy a hátrányosabb helyzetű diákjainkat tudjuk segíteni, részképességeik
fejlesztésével, illetve tudásuk
bővítését szabadidős és kulturális programok szervezésével,
de az erre nyert pénzből jut
múzeumra, kirándulásra is.
A másik pályázattal a kompetencia-mérésnél tapasztalt
tudásalkalmazási hiányosságokra világíthatunk rá, pótolhatjuk azokat. Nagy gondot
fordítunk a mérés-értékelésre
intézményünkben.
Ugyanis jogosan teszi fel a
kérdést a kedves olvasó:
„Hogyan lehet akkor az,
hogy az interneten is leolvasható eredményeknél ez látszólag nem tükröződik?”
Álljon itt egy laikusok számára is érthető válasz:
Az átlagvonalon lenni vagy
milliméterekkel alatta azt jelenti, hogy ez átlageredmény.
Ugyanis van nagyon sok kitűnő tanuló, de olyanok is
vannak, akik a kompetencia
mérésen nagyon gyengén teljesítenek. Amikor ezt összeadják, nem látszódik, hogy ki
volt a jó és ki nem.
Mindenki tudja, hogy a beiskolázásnál mi nem válogathatunk, a hozzánk érkezőket
fel kell venni. Természetesen
először a helybelieket, majd a
csörögieket.
Nem is probléma, hogy nem
válogathatunk. Ki az ismeretek elsajátításában ügyes, kinek
a keze az. Az országnak szüksége van bölcsen gondolkodó
értelmiségi rétegre, de ugyanilyen szüksége van a szorgalmas kezű szakmunkásokra is.

Oktatás-nevelés

Ennek ellenére pályáztunk a
szakértők segítségére. „Átvilágítják” iskolánkat ezen a területen és megfogalmazzák a
„Hogyan tovább-ot”. A félreértések elkerülése érdekében
mondom, hogy én kértem magunknak ezt a felülvizsgálatot.
Szakértők segítségével fejlesztési tervet írunk, hogy eredményeink jobbak lehessenek.
Ha valaki erről többet szeretne tudni, forduljanak hozzánk bizalommal, szívesen segítek akár én, akár kollégáim.
Örömmel adom hírül, hogy
iskolánknak lehetősége nyílt
arra, hogy a diákokat interaktív tábla bevonásával is oktathassa. A tábla és tartozékai közel 1 millió forintba kerülnek
(pályázati pénzből).
Bízom benne, hogy megéri
a befektetés, és diákjaink értelmi-érzelmi épülésére szolgál
az új taneszköz.
Tervezem, hogy a szülőknek
és az érdeklődőknek bemutató
órát szervezünk, hogy megismerjék ezt a modern, tanulási képességeket fejlesztő interaktív táblát.
Örömmel vettem tudomásul,
hogy a december 1-jei nyílt napunkat sok szülő látogatta.
Örömömre szolgál az is,
hogy egyre több szülő megbízik bennünk és gyermekét a
sződi iskolába íratja be.
Ígérem, nem csalódnak
majd. Ehhez viszont együttműködésre van szükség, mert
egy dalrészlet jutott eszembe:
„Egyedül nem megy…”
Bízom Önökben, bízom
magunkban, bízom a jövőben!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok a magam és a hunyadisok nevében mindenkinek Áldott Karácsonyi Ünnepeket,
Békés Boldog Új Esztendőt és
nagyon jó egészséget!
Günther Erzsébet
igazgatónő

Felhívás
F
lhí á
Iskolánkban közkívánatra a
felnőtteknek is szervezünk
népi táncot. Jelentkezni az iskolában lehet.
Részleteket a jelentkezők
számának figyelembe vételével tudunk mondani. (idő, ár,
stb.)

Iskola alapítványának
információja
SZŐD KÖZSÉG ISKOLAI OKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA MINDEN KEDVES OLVASÓNAK ÉS TÁMOGATÓNAK
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG
ÚJ ÉVET KÍVÁN!
VÁRJUK ÉS KÖSZÖNJÜK
TOVÁBBI TÁMOGATÁSUKAT!
ADÓSZÁMUNK:
1868 4072 – 1 – 13
SZÁMLASZÁMUNK:
64700117 - 10004737
HAGYOMÁNYOS BÁLUNKAT 2010. FEBRUÁR 6-ÁN
TARTJUK.
ZENÉT SZOLGÁLTATJA:
IVANICS PÁL

SZEPTEMBER
Kirándulás Királyréten
Szeptember 28-án izgatottan
készülődött az első és a második osztály, hogy végig csússza,
mássza a királyréti akadálypályát. Ez volt iskolánk környezetvédelmi projektjének első
programja, ahol többek közt
megtanulhattuk, hogy a „Kölcsönkapott Föld”-re úgy kell
vigyáznunk, hogy az utánunk
jövők is gyönyörködhessenek
benne.

