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Önkormányzat

Megkezdődött a község leglátványosabb beruházása

A kulturális központ alapozási munkálatai
Májusban megkezdődtek Sződ
kulturális központjának építési munkálatai. A kedvezőtlen
időjárás ellenére – mely az alapozási munkálatokat hátráltatta – reméljük, hogy szeptember 30-ig az építkezés első üteme befejeződik. Ez az épület
külső homlokzata, a földszinti
rész, az emeleti előtér, a teljes
galéria és a kazánház megépítését jelenti. Ekkor építik be
a tetőtér nagy részét is. A második ütemben készül el a tetőtér festése, burkolása, gépé-

szeti és villamos berendezéseinek felszerelése. Az első ütem
költsége meghaladja a 310 millió forintot.

Hídfelújítás

A Sződrákos-patak hídjának átépítése
nek ellenére az alapozás elkészült. A gázvezeték kiváltása
után az újjáépített, kiszélesített
hidat használatba veheti a lakosság. A gyalogosok biztonságát egy padkával kiemelt járda biztosítja.

több pincébe is bejutott. A
belvízelvezető rendszer megépítése jelentősen javította a
csapadékvíz elvezetését. Belterületi aszfalt útjaink viszonylag jól viselték a sok esőt, bár
egy pár helyen az útpadka le-

A Dózsa György út Sződrákos-patak fölötti hídjának átépítése megkezdődött. A rengeteg csapadék a patak vízszintjét többször is jelentősen
megemelte, ez jelentősen hátráltatta a munkálatokat. En-

Végre megszűnik az útszűkület!

Utak
A rendkívül csapadékos időjárás községünkben nagyobb
károkat nem okozott, a megemelkedett talajvíz viszont

A töltött területen több száz cölöp került a talajba

mosódott. Az önkormányzat
kezelésében lévő utakon az útpadkák és a keletkezett kátyúk
javítását elvégeztük. Belterületi útjaink a Szent István út és
Nevelek településrész útjait kivéve jól járhatóak.

Az elmosott útpadkák javítása Sződ-Nevelek településrészen

Önkormányzat
A Szent István úttal kapcsolatban több lakossági panasz is
érkezett. Terveink között szerepel az aszfaltozása, de sajnos költségvetésünk eddig
erre nem nyújtott lehetőséget.
A Szent István út állaga annyira megromlott, hogy kénytelenek voltunk javítási munkálatokat elvégeztetni, bár tudjuk,
hogy ez csak rövid távú megoldást nyújt. A javítás költsége meghaladta a 450.000,- forintot.

Vízelvezető árkok
Több panasz érkezett a lakosság részéről, hogy szomszédjaik a vízelvezető árkaikat nem
tartják karban, így a nagy esőzések idején a víz elöntötte az
udvarukat. Felkértem a jegyzőt és a falugazdát, hogy ezzel
kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg: szólítsa fel az ingatlantulajdonosokat, hogy árkaikat tartsák
rendben, telkükön a gazt és
parlagfüvet kaszálják le – tegyenek eleget kötelezettségüknek!

Játszótér
A csapadékos időjárás és a a
Sződrákos-patak hídjának átépítése miatt elhúzódott a két
játszótér építése. Reméljük, a
lakosság segítségével a gyermekek már a nyári szünetben
birtokba tudják venni a létesítményeket.

Meghiúsult
Invitel-beruházás
Az Invitel Zrt-t a Szent István
utcai lakosok közül többen azzal keresték meg, hogy az ál-

Sződiek Híradója – 2010. nyár
tala nyújtott internet szolgáltatás nem megfelelő minőségű. A cég a hiba okát abban
látta, hogy túlterheltek a vonalak, hálózatbővítésre van szükség. Az Invitel Zrt. a megoldás
érdekében felkereste önkormányzatunkat. A jobb szolgáltatás érdekében bővítést
szerettek volna végrehajtani, s ehhez közterületet igénybe venni. A képviselő-testület
az ügyet megtárgyalta és úgy
döntött, hogy mint minden
más szolgáltatónak, az Invitel
Zrt-nek is közterület-használati díjat kell fizetnie, és megállapította ennek összegét. A
szolgáltatónak a képviselő-testületi határozatot megküldtük.
A cég az önkormányzatnak a
mai napig sem jelzett vissza,
viszont szolgáltatást igénybe vevő lakosok többszöri kérésére az alábbi tájékoztatást
adta: „A hiba elhárítására tervezett projekt a polgármesteri hivatal döntése miatt meghiúsult”.
Az Invitel Zrt-vel önkormányzatunknak is több esetben gondja akadt. Kértük,
hogy az intézményi telefonvonalakra kedvezőbb tarifacsomagot állapítson meg. Azt
válaszolták, erre megvan a lehetőség, viszont további tájékoztatást többszöri megkeresésünkre sem adtak. A közelmúltban kedvezményes tarifacsomagot ajánlottak fel, további lépéseket azonban azóta
sem tettek.
Az Invitel Zrt-vel kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy
nem megfelelő körültekintéssel kezeli ügyfeleinek kéréseit, észrevételeit. A lakosság érdekeit szem előtt tartva az önkormányzat nem kívánja megszakítani a kapcsolatot a céggel, amennyiben megfelelő partnerként kezel minket, viszont fenntartjuk a jo-

Napközben kitehetjük a „megtelt” táblát a parkolóra
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got, hogy más szolgáltatókkal
is felvegyük a kapcsolatot a lakosság igényeinek kielégítése
érdekében. Egy másik szolgáltató tavaly év végén felvette a
kapcsolatot a képviselő-testülettel. A tárgyalásokat a következő képviselő-testületi ülésen
tovább folytatjuk, és amennyiben egyezségre jutunk, több
mint valószínű, hogy a sződiek akár szolgáltatót is válthatnak kedvező feltételekkel.
A parkolóban rájuk is gondoltak

Elkészült
a P+R parkoló
A Sződliget és Sződ közös beruházásában épült, szépen kivitelezett létesítményt már
használatba is vette az utazó-

Kamera pásztázza a parkolót
közönség. Az átadásról készült
beszámolónkat lapunk kora
őszi számában közöljük.

Szociálisan rászorultak, nyugdíjasok
és nagycsaládosok
élelmiszertámogatása
Az önkormányzat az előző
évhez hasonlóan pályázatot
nyújtott be a Magyar Élelmiszerbankhoz a szociálisan rá-

szorultak támogatására. A pályázaton 1100 csomagnyi élelmiszert nyertünk. A csomagok kiosztását az önkormányzat és az Együtt a Gyermekekért Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közösen szervezte. Idén kétszer nyílik alkalom ilyen pályázat elnyerésére. A mostani egy szerényebb
élelmiszercsomag kiosztásra
nyújtott lehetőséget. Szeptemberben ismételten pályázunk,
s amennyiben sikerrel járunk,
a rászorulók egy tartalmasabb
élelmiszercsomaghoz juthatnak. Az önkormányzat idén is
pályázott a hátrányos helyzetű gyermekek nyári étkeztetésének támogatására. A feltételeknek 28 gyermek felelt meg,
akik összesen 518.000,- Ft értékben részesülnek meleg étkeztetésben.

Hősök-napi
megemlékezés
Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is a hősöknapi megemlékezést a polgármesteri hivatal előtti téren, ünnepi szentmisével együtt tartottuk. Ezen a szép délutánon
immár ötödször koszorúztuk
meg az I. és II. világháborúban elesett hősök emlékmű-

Elkészült a kerékpártároló is
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veit. Örömmel tapasztaljuk,
hogy ezen a megható és szép
ünnepségen évről-évre egyre
nagyobb számban vesz részt a
lakosság.

Önkormányzat

Sződ több mint 750 éves
település. Történelme során
többször került olyan helyzetbe, hogy lakossága igen megfogyatkozott. Ilyen időszak

zott műalkotások, rájuk Forrai-féle betűkkel rótta Sződ
nevét a fafaragó művész. Sződ
képviselő-testülete és lakossága így kíván tisztelegni a székely-magyar ősök és a Kárpátmedence magyarsága előtt. (A
képriport a lap hátsó borítóján
látható.)

Mi lesz veled, Nevelek?
– avagy Gödnek Sződ gazdaságikereskedelmi övezetére fáj a foga…

Pro memoria...

Rovásírásos beköszönőtábla-avatás
A táblák fölállítását Heinczinger Miklós sződi lakos kezdeményezte. A kérést Puskás
Szilveszter alpolgármester terjesztette a képviselő-testület

volt az 1600-as évek vége, mikor a török kiűzetett Magyarországról. A korábban megszállt területeken a lakosság lélekszáma nagymértékben lecsökkent, ezért e vidékekre
felvidéki, erdélyi és német lakosokat telepítettek le. Sződre
az 1700-as években felvidéki
tótok és erdélyi székelyek is ér-

Göd perben áll Sződdel Nevelek településrész átcsatlakozása ügyében. Mint ismeretes,
a településrész lakói 2003-ban
úgy szavaztak, hogy Gödhöz
kívánnak csatlakozni, s szándékukat 2008-ban egy újabb
népszavazáson megerősítették. Göd Város Képviselő-testülete időközben úgy döntött,
hogy csak abban az esetben
fogadja be Nevelek településrészt, ha Sződ M2-n túli, Göd
felé eső 67 hektáros területén
fölül (mely 55 hektár neveleki belterületi, és 12,7 hektár
külterületi részt tartalmaz), az

részt Sződ belterületi gazdasági-kereskedelmi övezetét jelentik. A leválásról szóló népszavazás 2003-ban történt. Sződ
képviselő-testülete úgy gondolja, hogy az akkor hatályos
törvényeknek kell megfelelni,
így csak Nevelek belterületét
kellene átadnunk Gödnek. A
egyeztető tárgyalásokon képviselő-testületünk kompromisszumos megoldásként fölajánlotta az említett külterületek M2 főútvonalon túli, Göd
felőli részének átadását. Göd
képviselő-testülete ezt visszautasította. Sződ 2002-es Rendezési Tervében a Göddel határos területeken belterületi
gazdasági-kereskedelmi övezeteket jelölt ki, hogy az onnan
befolyt iparűzési és más adókból bevételekre tegyen szert,
mely költségvetését egyensúlyba hozza. Ez Sződ további fejlesztési lehetőségeihez biztosít
anyagi fedezetet, ezért képviselő-testületünk a lakosság érdekében a fölajánlott területeken túl egyetlen négyzetmétert
sem kíván átadni Gödnek.

Nevelek helyzete

...és akik a zenéről
gondoskodtak
elé, amely március 25-i ülésén
úgy határozott, hogy a település rovásírásos beköszönőtáblát állíttat Sződliget és Csörög
felőli bejáratánál. A táblák elkészültek, ünnepélyes avatásukra május 30-án került sor.

Főhajtás az áldozatok emléke előtt
keztek, erre utalnak a mai napig is a jellegzetes vezetéknevek. A táblák szépen kidolgo-

M2 Sződ felé eső oldalán fekvő külterületből még 235 hektárnyit kap. Ezen területek jó-

Egyre többen vesznek részt a megemlékezésen

A csapadékos idő leginkább
Nevelek településrész útjait viselte meg. Jelentősen kimosta az újonnan elkészült Szegfű és Ősz utca padkáját, a földutakon megnehezítette a közlekedést. Ezzel kapcsolatban
több lakossági észrevétel érkezett hozzám. A Szegfű és
Őszt utca padkájának kimosott részeit betonzúzalékkal
kijavítottuk. A földutak egyengetését az esős idő miatt sajnos még nem tudtuk elvégezni. Ahogy az időjárás engedi,
hozzákezdünk az utak tolóla-

Önkormányzat
pos egyengetéséhez. Ahol lehetőség van rá, gléderes útegyengetést végeztetünk.

A vízelvezető-árkokkal
k kk kkapcsolatosan már többször jeleztem, hogy készítettünk egy vonalas tervet a szikkasztóárkok
megépítésére. A terveket már
több neveleki lakos is kikérte, hogy azok alapján az érintett utcák lakóival egyeztessen.
Ezen a terven ugyanis az utcában lakók változtathatnak, és
kiválaszthatják a nekik legkedvezőbb megoldást. Sajnos az
eddigi kísérletek nem hoztak
eredményt, márpedig az útépítés vízrendezés nélkül hosszú
távon gazdaságtalan. Mivel
Nevelek Sződtől való leválása
2014 előtt nem várható, hozzákezdtünk a településrész fejlesztési tervének kidolgozásához. Amint elkészülünk vele,
a helyi lakosok elé terjesztjük
megvitatásra.

Lakossági kérdések
Mire fordítja az önkormányzat
a lakossági adóbevételeket?
A lakosság részéről – főleg
Nevelekről – többször érkezik olyan kérdés, hogy az általuk befizetett adókat mire fordítja az önkormányzat. Szóvá
teszik, hogy bár fizetik az adókat, nem készül az ingatlanuk
előtt jobb minőségű út, vízelvezető-árok stb. Sződ Község Önkormányzata az alábbi
adónemeket veti ki:
» iparűzési adó
» kommunális adó
» gépjármű adó
» építményadó (ez a lakosság
nagy részét nem érinti).
A fent felsoroltakból származó összes bevételünk 43 millió
forint volt, ebből a neveleki lakosok 6,1 millió forintot fizettek. Már többször írtam, hogy
a központi költségvetésből
származó normatív bevételek
nem fedezik az önkormányzat működési kiadásait (melybe a karbantartások költsége
is beletartozik), ezért azok a
föntebb említett adókból szár-
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mazó bevételeket is felemésztik. A személyi jövedelemadóból átengedett önkormányzati bevétel nem haladja meg azt
a központi költségvetés által
meghatározott minimumot,
ezért ezt a támogatást az állam
kiegészíti. 2009-ben az önkormányzat költségvetésében tervezetthez képest az iparűzési
adóbevételünk 4 millió forint
többletet mutatott, amit a központi költségvetésbe kellett
befizetnünk. Ez annyit jelent,
hogy addig, ameddig az átengedett személyi jövedelemadó
és iparűzési adó bevétel együttesen nem éri el a minimális
szintet, addig a költségvetésben tervezetten felüli iparűzési adó teljes összegét be kell fizetnünk a központi költségvetésbe. Iparűzési adó bevételünk 11 millió forint, Nevelekről ebből 1,3 forint származik. Az önkormányzat az eddigi fejlesztéseket telekértékesítésekből, ipari területekkel
kapcsolatos és pályázatok elnyeréséből származó bevételekből biztosítja, nem az adóbevételeiből.
Az önkormányzati rendelet értelmében minden tulajdonos az ingatlanja előtt lévő
vízelvezető és szikkasztóárkot
az önkormányzat által kijelölt
nyomvonalon, saját költségén köteles megépíteni és karbantartani. Így volt ez a múltban, és így van ez most is. Egy
1km hosszú, 4m széles aszfaltút megépítése kb. 30 millió forint. Az új utakon értelemszerűen felgyorsul a forgalom. Belterületen a megengedett legnagyobb sebesség 50
km/h. Ott, ahol azelőtt földút volt, ez jelentős sebességnövekedést jelent. Az út megépítése után több lakos kéri,
hogy fekvőrendőr, és sebességkorlátozó táblák elhelyezését. Bár a kéréseknek eleget
tettünk, azt tapasztaltuk, hogy
idő múlásával már semelyikre
sincs igény. Ugyanis nem azzal
van baj, aki betartja a közlekedési szabályokat, hanem azokkal, akik ezeket figyelmen kívül hagyják. Az önkormányzat
kezelésében lévő utakra a sebesség- és súlykorlátozást rendelettel lehet szabályozni, ezt
általában a lakosság többségének egyetértésével tesszük.
Nevelekről érkezett olyan
kérdés is, hogy a településrész

miért nem üdülőövezet? Nevelek sohasem volt az: belterületbe vonása előtt zártkert
besorolása volt, utána pedig
belterületi lakóövezetté vált.
A rendeletek és egyéb előírások is erre vonatkoznak. Sződ
közigazgatási területén nincs
üdülőövezet. Az üdülőövezetre más előírások és általában
más adózási rend vonatkozik.

Összefogás
a tiszta környezetért
A Népjóléti és Környezetvédelmi Bizottság a Föld Napja
alkalmából a külterületi részeken ismét szemétgyűjtést szervezett, amiben részt vettek a
Hunyadi János Általános Iskola pedagógusai, diákjai, a helyi vadásztársaság tagjai és néhány lakos is.
Külön említést érdemel Nevelek lakóinak közreműködése, akik a hivatalos időponton
kívül ismételt szemétgyűjtést
szerveztek, mivel nem tudták
befejezni az általuk bejárt terület megtisztítását.
A főszervező és irányító
Horváthné Laczkó Dóra neveleki lakos volt, akinek ezúton is szeretnék köszönetet
mondani.

Nyugdíjba vonult az
élelmezésvezető
Április 30-ával végleg nyugállományba vonult Sztruhár Imréné Marika, a sződi központi konyha élelmezésvezetője.
1973. február 1-én kezdte meg
a közszolgálati munkát a Hunyadi János Általános Iskolában, ahol akkor a konyha irányítását végezték. 1983. január 1-től nyugdíjazásáig szívvel-lélékkel vezette a központi
konyhát. Munkáját mind kollégái, mind azok, akik a központi konyha ételeit fogyasztják nap mint nap, elismerték és
becsülték. Munkájáért több elismerésben részesült. Nyugdíjba vonulása előtt lelkesen adta
át tapasztalatait utódjának,
Selmeczi Ildikónak. Ezúton
szeretnék köszönetet mondani
a képviselő-testület nevében
is, hogy hosszú időn keresztül,
szorgalmas, odaadó, példamutató munkájával szolgálta Sződ
lakosságát az óvodásoktól az
időskorúakig. Nyugdíjba vonulása alkalmából jó egészséget és hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánunk!
Hertel László
polgármester

Választási eredmények
Sződ három szavazókörében a 2734 választásra jogosult polgár közül 1912-en adták le voksukat, azaz 69,9%-uk élt választójogával az országgyűlési választások első fordulójában.
Egyéni választókerületi eredmény:
»
»
»
»
»

Bedéné dr. Balogh Róza (Jobbik)
295 szavazat
Harrach Péter (FIDESZ–KDNP) 1202 szavazat
Kárpáti Zsuzsa (MSZP)
193 szavazat
Krenedits Sándor (MDF)
36 szavazat
Tatár Sándor (LMP)
175 szavazat

15,52%
63,23%
10,15%
1,89%
9,21%

Területi listás eredmény:
»
»
»
»
»
»

LMP
FIDESZ–KDNP
MSZP
MDF
Civil Mozgalom
Jobbik
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170 szavazat
1170 szavazat
189 szavazat
40 szavazat
25 szavazat
307 szavazat

8,94%
61,55%
9,94%
2,10%
1,32%
16,15%

A választás eredménye alapján második fordulóra nem került sor.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
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Hírek a képviselő-testület munkájáról
Sződ Község Képviselő-testülete 2010 márciusában,
áprilisában és májusában öt
ülést tartott.
Március 25-én Balogh Zsolt
főmérnök
beszámolójában részletesen ismertette a
DMRV Zrt. szolgáltatásait, fejlesztési elképzeléseit. A
képviselőik föltehették kérdéseiket is. Ezt követően a közvilágítás karbantartására és javítására beérkezett ajánlatok közül a Pahusz Bt. ajánlatát fogadta el a testület. A vállalkozót a közvilágítás meghibásodása esetén közvetlenül hívhatja a hivatal, így a javítási idő
rövidül.
A bizottsági beszámolók
megtárgyalása és elfogadása utáni napirendi pontokban
Hertel László polgármester tájékoztatta a képviselőket a folyamatban lévő pályázatokról (kulturális központ kivitelezésére kiírt közbeszerzés, iskola hőszigetelés) és beruházásokról (P+R parkoló, busz-

megállók felújítása, játszóterek
építése). Határozat született a
község társadalmi eseményeinek időpontjáról: hősök napja, gyermeknap, augusztus
20-i szentmise, falunap (szeptember 5.), közmeghallgatás
(szeptember 10. 18.00 óra).
Döntöttek két utca elnevezéséről is. A 2748/8 helyrajzi számú, kialakítandó, Határ
úttal párhuzamos utcát Arany
Jánosról nevezte el a testület.
A Tavasz és az Ősz utcát öszszekötő 12406 helyrajzi számú
utca a Hóvirág nevet kapta.
A Sződi Szennyvíz- és Hulladékkezelő Kft. támogatásáról is határozott a testület, valamint ekkor döntöttek a falu
két, Sződliget és Csörög felőli
bejáratánál fölállítandó rovásírásos beköszönőtábla megrendeléséről.
A március 29-i ülésen a kulturális központ kivitelezésére vonatkozó ajánlatok tárgyalását követően kiválasztotta a testület a nyertes pályázót. Az összeghatár miatt nyílt

közbeszerzési eljárás lefolytatását írta elő a Kbt. A három
érvényes ajánlat közül a bírálati lapon szereplő szempontok alapján a WEST Hungária Bau Kft. adta a legkedvezőbb árajánlatot, így a képviselő-testület a pályázat győzteseként hirdette ki.
Az április 15-i ülésen a pénzügyi és ügyrendi bizottság előzetes tárgyalását követően,
Varga Jánosné könyvvizsgáló
véleményezésével a 2009. évi
zárszámadás a törvényi határidő betartásával a képviselőtestület elé került tárgyalásra.
A testület a beterjesztett zárszámadást rendeletileg elfogadta. Ezután a testület a népjóléti és környezetvédelmi bizottság 2009. évi munkájáról
szóló beszámolót fogadta el.
A következő napirendi pontban a kulturális központ építéséről kaptak tájékoztatást,
majd döntöttek az épület ünnepélyes alapkőletételéről.
Ezt követően a 2010. évi
közbeszerzési terv megtárgya-

lására és elfogadására került
sor. A következő napirendben
a képviselők tájékoztatást kaptak a Dózsa György úton (az
óvoda és az iskola előtt) kialakított két gyalogos átkelőhelyről. Ezt követően a 2010. évi
országgyűlési választás I. fordulójának helyi eredményéről
kapott tájékoztatást a testület,
majd lakossági kérelmek, beadványok megtárgyalására és a
velük kapcsolatos határozatok
meghozatalára került sor. Az
ezt követően hozott határozat
értelmében Sződ virágosításáért az önkormányzat muskátlikat helyez el a Dózsa György
út villanyoszlopain.
Az április 30-i rendkívüli
testületi ülésen a Hunyadi János Általános Iskola hőszigetelésére és kazáncseréjére benyújtott pályázathoz készített
tervezési és megvalósíthatósági tanulmány díjának kifizetéséről döntött a testület. Ezt
követően lakossági kérelmek
megtárgyalására került sor.
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Változott az önkormányzati Megtévesztő telefonhívások
választásról szóló törvény
A 2010. évi L. törvény hatályon kívül helyezte az 1990.
évi LXIV. jogszabályt, így a
2010. évi helyhatósági választásokon már az eszerint kell
a választási eljárást lebonyolítani. A jogszabály egyik legfontosabb változtatása a megválasztható képviselők számát
érinti.
4.§. c) pontja szerint a választható képviselők száma
5000 lakosig 6 fő. Sződ község
lakossága a 2010. január 1-i állapot szerint 3526 fő. Ez alapján Sződ Község Képviselőtestületének a választások után
6 tagja lesz.
9.§. (1) bekezdése szerint
egyéni választókerületi jelölt
az, akit az adott település 1%-a
ajánlott.
9.§. (3) a) 10 ezer főnél kevesebb lakosú település polgármesterjelöltje az a személy

lehet, akit a település választópolgárainak 3%-a ajánl.
12.§.(1) A polgármestert a
település választópolgárai közvetlenül választják.
12.§.(2) Polgármester az a
jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta.
14.§. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők közül a
legtöbb érvényes szavazatot
kapták. Szavazategyenlőség
esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az érintett jelöltek
közül ki lesz képviselő.
Lapzártáig a köztársasági elnök még nem tűzte ki a helyhatósági választások idejét.
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Az Élelmiszerbank által adományozott csomagok június
7-8-i osztásakor több lakos jelezte, hogy az előző napokban
ismeretlen személy telefonon
az önkormányzat nevében azt
a tájékoztatást adta, hogy ha
egy adott időpontban megjelenik az élelmiszerosztás helyén,
pénzbeli támogatásban részesül. Felhívom a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy ilyen esetben – bármilyen kedvező is az
ajánlat – ne hagyják el ottho-

nukat! A polgármesteri hivatal pénz kifizetésekor levélben
tájékoztatja az érintetteket, s
a támogatást minden esetben
banki úton (utalással), postai
kézbesítő által, illetve a hivatali
pénztáron keresztül juttatja el
az érintetteknek.
Kérem, ha a jövőben bárki
hasonló telefonhívást kap, jelezze az önkormányzat felé!
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Anyakönyvi hírek
Március 1-től május 31-ig Sződön az alábbi
anyakönyvi események történtek:
Születések száma:

12

Házasságkötések száma: 1
Halálesetek száma:
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Új művelődési házba, újrafogalmazott elvárások alapján kell vezetőt választani
Ivanics Istvánné Marika már
nyolc éve vezeti az oktatási és
kulturális bizottságot és tagja a
településrészi bizottságnak. A
magukat szlovák nemzetiségűnek valló sződiek 2006-ban
az újjáalakult helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat tagja
közé választották.

sok embernek teremtett közeli munkalehetőséget. Közel
félezer alkalmazottja és tagja
volt a Sződi Virágzó TSZ-nek,
de ebben a vácdukai, vácrátóti,
őrbottyáni és vácbottyáni dolgozók is beleértendők! Sződről kb. 150 főnek biztosított a
mezőgazdasági üzem munkát.

Aktív pályafutása alatt a helyi mezőgazdasági szövetkezetben dolgozott. Milyen
feladatokat látott el?

Népművelője, művelődési
intézményvezetője jelenleg
nincs a településnek. A sződi kulturális központ átadása után írnak ki vezetői pályázatot?

Talán különlegesnek hat manapság, de a sződi szövetkezet volt az egyetlen munkahelyem, ezért sok üres hely maradt a munkakönyvemben.
1968-tól munkaügyi, társadalombiztosítási, bérszámfejtési és nyugdíjelőkészítő munkakörben dolgoztam. Teljes
üzemi kifizetőhelyet működtettünk a Várdombon, minden ellátást helyben fizettünk
ki. Nyugdíjazásom előtt munkaügyi osztályvezető és egy
évig megbízott elnökhelyettes
is voltam.
Ön szerint az Antall-kormány idején „szétvert” helyi termelőszövetkezet eredményesen tudna még ma is
működni?
Szerintem a TSZ még ma is a
falu aranybányája lehetne. A
neveleki 1973-as parcellázásból befolyó bevétel is az akkori tanácshoz került. A szövetkezet támogatott minden
fejlesztési elképzelést, amit
csak lehetett: az óvoda, az iskola, az orvosi lakás és rendelő és a tornaterem építését. De
a támogatásból jutott a néptáncosok ruhavásárlására, a
sportolók és önkéntes tűzoltók kasszájába is. A támogatás nem csak anyagi természetű volt, hanem az építőipari kapacitást is rendelkezésre
bocsátotta. Vélhetően a legnagyobb iparűzési adót a polgármesteri hivatalba ma a szövetkezet fizetné. A település legnagyobb foglalkoztatója volt,

Tavaly lejárt a korábbi vezető megbízatása. Úgy gondoltuk egy modern, sokfunkciós,
XXI. századi épületbe talán
már újrafogalmazott elvárások
alapján kell vezetőt választani,
ezért a képviselő-testület még
nem írt ki pályázatot az intézményvezetői posztra. Az épület műszaki átadását követően
újabb kihívás lesz a közel ezer
négyzetméteres belső tér bebútorozása.
Kérem, az oktatási bizottság elnökeként tájékoztasson arról, hogyan alakult az
elmúlt tanévben az óvodába
és iskolába beíratottak száma, a sződi és csörögi gyerekek aránya? Milyen az intézmények kihasználtsága?
Az óvodai nevelési évben az
engedélyezett legnagyobb, 150
fős létszám elérésével 100%os volt a kihasználtság. Csörögről a tanévben mindöszsze hét óvodás járt át Sződre!
Szeptemberben nyitják meg
a hatvan férőhelyes csörögi
óvodát, így a szomszédos csörögiek már oda íratták be gyermekeiket. Elképzelhető, hogy
a közeljövőben csak sződi
gyermekek járnak majd óvodánkba. Sződön gyermekekben nincs hiány: a 125 férőhelyes (már kibővített) óvodában
ősszel 158 gyereket kell elhelyezni! Az iskolának az elmúlt
tanévben 178 tanulója volt. A
42 csörögi diák az összlétszám
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23,6%-át
tette ki, közülük 30 (16,8%)
volt roma származású.
Tagja a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzatnak. Ön szerint mire számíthatunk, őszszel megalakul ismét a helyi
szervezet?
Ez csak azon múlik, menynyien vallják magukat szlováknak. A 2010. évi kisebbségi önkormányzati választások
előkészítése már megkezdődött. A voksolásra a helyi önkormányzati választással egy
időben kerül sor. Minden választásra jogosult állampolgár
május végéig megkapta a kisebbségi választói névjegyzékbe való felvételhez szükséges
nyomtatványt. Aki nem kívánja, hogy a kisebbségi névjegyzékbe felvegyék, annak nincs
teendője. Az a választópolgár,
aki szlováknak vallja magát és

részt kíván venni a kisebbségi önkormányzat létrehozásában, július 15-ig a polgármesteri hivatalban elhelyezett
gyűjtőládába eljuttathatta kérelmét.
Milyennek látja a település
jövőjét?
Furcsa, de a Sződről elköltözők az elmúlt évtizedekben szinte lenézték az itt maradókat. Szerintem nem lenne jó, ha ez a falu négy-ötezer
fős lenne, ugyanakkor örülök,
hogy a közművesített utcáink
üresen maradt házaiba visszatért az élet. A betelepülők új
szellemiséget hoztak közénk
és szerencsére már bele mernek szólni a közéleti kérdésekbe is.
Köszönöm a beszélgetést!
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Sok-sok apró küzdelem
után kimozdult a település
a holtpontról

Floch Zoltán
képviselő

Sződ Község Önk
ormányzata

Bemutatkozik a képviselő-testület legifjabb tagja
Floch Zoltán gépipari technikumot végzett, majd a munkájához nélkülözhetetlenül szükséges autóvillamossági szakmát is megszerezte. A család jól ismert helyi autószerelő
szervizében dolgozik évek óta.
Elmondhatja magáról, hogy
negyvenen innen, de már harmincon túl még mindig a képviselő-testület legfiatalabb tagja. Közel négy éve a népjóléti
és környezetvédelmi, valamint
a neveleki ügyekkel foglalkozó
településrészi bizottság sorait
erősíti. Lapunk nyári számában
a képviselőket bemutató sorozatunkban neki tettük fel kérdéseinket.
A képviselő-testület legifjabb tagjaként milyen volt a
beilleszkedés a régi képviselők közé? Hogyan értékeli
az elmúlt négy év munkáját?
Nem volt egyszerű felvenni a
ritmust, mivel sok olyan folyamatban lévő ügy volt, amelyhez nem volt elég információm. Talán egy-másfél év is eltelt, mire minden, a testület elé
kerülő üggyel s azok hátterével
tisztába kerültem.
Sikeresnek ítélem az elmúlt
négy év munkáját. Sok-sok
apró küzdelem után kimozdult
a település a holtpontról és
minden területen a régen várt
fejlődést tapasztalom.

IMPRESSZUM

Mit tart a testület legnagyobb sikerének?
A faluház lesz a „pont az i-n”.
A többi beruházás is hasznos
volt, de talán ez az épületegyüttes a művelődési és sporttevékenységeknek is teret adhat.
Ezt a régi művelődési ház már
régóta nem tudta biztosítani.
Remélem, itt már végleges otthonukra találnak a helyi egyesületek, klubok.

A „környezetvédelmi fronton” milyen intézkedések
születtek? Gondolok itt például a parlagfű elleni védekezésre és a külterületi illegális szemétlerakás megszüntetésére.
Aki nem védekezik a gyomok,
elsősorban az allergiát okozó parlagfű ellen, annak a telkén kényszerkaszálás végezhető, majd a munkadíj a tulajdonostól adók módjára behajtható. Itt nem látok sok gondot,
azonban az illegális szemétlerakókkal szemben nagyon nehéz
eljárni. A fénykép sajnos nem
elég bizonyíték, mivel nem
megállapítható, hogy be-, vagy
kirakják a járműből a szemetet. Hiába van a hulladék között névvel és címmel ellátott
csekk, még ez sem elég. Videofelvétellel bizonyítva lehetne
csak eljárást indítani és bírságolni, de minden bokorba nem
rakhatunk kamerát. Mivel a területek nem önkormányzati tulajdonúak, csak azok tulajdonosai érhetnék tetten a szemetelőket. Talán könnyebb lenne
először a fejekben rendet teremteni. Évente két lomtalanításunk van, tavasszal és ősszel.
Ekkor szinte mindent kipakolhatunk, ingyen elszállítják.
A gumiköpenyek, veszélyes és
elektronikai hulladékok leadhatók a Rét utcai önkormányzati faháznál. A háztartási szemetet is hetente szállítják. Mégis a
régi bútoroktól a csorba gyerekjátékon és hűtőszekrényeken át monitorok műanyag borításáig sokféle szemét található több száz négyzetméteren a
külterületeken.

Hagyományos
magyar
íjakkal és csak favesszőkkel
szeretnénk az idei, szeptember 5-i falunapon bemutatkozni. Ekkor láthatók lesznek a
különféle lövésmódok, és természetesen ki is lehet próbálni az íjakat. Egyik tagunk korhű, honfoglalás kori jelmezt ölt
majd magára. Egyelőre még
csak hatan vagyunk, felnőttek és gyerekek. Hetente egyszer-kétszer gyakorolunk a saját kertben épített lőterünkön.
Szívesen várjuk az érdeklődőket sorainkba!
Milyennek látná szívesen
húsz év múlva a települést?
Szerintem nem lenne jó, ha a
jelenlegi a 3500 főnél többen

laknánk itt. Maradjon Sződ
csöndes, békés falu, ne legyen
népesebb! Ha felduzzadna a
település lélekszáma, akkor arculata is jelentősen megváltozna. Ennek ellenére nem tartom
rossznak, hogy az eladásra kínált házak közül többet a falu
határain túlról vásároltak meg,
bár az elmúlt tíz évben jelentősen megváltozott a falu. Régen mindenki rokona volt a falubelijének, de ez ma már nincs
így. A néhány éve letelepedők
érdekes pezsgést és új színfoltot hoztak a település életébe.
Elmondhatjuk, most már Sződ
az övék is!
Köszönöm a beszélgetést!

Többedmagukkal megalakították a helyi íjászcsoportot. Mikor láthatjuk a nyilvános bemutatkozást?
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