A lap ingyenes!

Kiadja: Sződ Község Önkormányzata

Nyert a faluház-pályázat!
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Sződ Község Képviselőtestülete elfogadta a község
2010. évi költségvetését

Önkormányzat
zségben működő egyesületeket, civil szervezeteket. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy a támogatás keretöszszegét nem csökkenti. Azok
az egyesületek, akik 2010. évi
programjukat benyújtották a
testület felé, és azt az oktatási
és kulturális bizottság elfogadta, támogatásban részesülnek.

2010-ben felépül Sződ Község Művelődési Központja
2010-ben megvalósuló további fejlesztések
• két játszótér megépítése
• a gyalog-átkelőhelyek felfestése
• a buszmegállók felújítása
• a P+R parkoló építése
Benyújtott és elbírálás alatt álló pályázatok
• az iskola hőszigetelése
• a Tece-patak mederrendezése
Sződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2010. február 24. napján elfogadta az önkormányzat 2010.
évi költségvetését.
A tervezett költségvetési kiadás 679.502 e. forint, a tervezett költségvetési bevétel
651.600 e. forint, a költségvetési hiány 27.902 e. forint.
Az eddigi évekhez hasonlóan a képviselő-testületnek ebben az évben is legfontosabb
feladata az önkormányzat és
intézményeinek
zavartalan
működtetése.
A központi normatív támogatás összege az előző évhez
képest közel 10 millió forinttal
csökkent. Az önkormányzatok pénzügyi helyzetét tovább
nehezíti az ÁFA 20-ról 25%-ra
történő növelése, az infláció,

valamint rezsiköltségek folyamatos növekedése.
Ebben az évben is az iskola és az óvoda normatív támogatása nem fedezi az intézmények 2010. évi költségvetésének 50 %-t sem. A képviselő-testület az elmúlt években
számtalan intézkedést tett annak érdekében, hogy a működési kiadásokat csökkentse.
Ilyenek voltak pl. a létszámcsökkentések, az intézmények
összevonásai, valamint az
energia-megtakarításra vonatkozó beruházásaink. Úgy gondolom, hogy a tervezett költségvetési hiány kezelhető lesz.
Az önkormányzatnak ebben
az évben sem kell a hiány fedezetére hitelt felvennie.
A képviselő-testület ebben
az évben is támogatja a kö-

A műemléki környezetben felújítás alatt lévő buszváró

2010-ben felépül Sződ
Község Művelődési
Központja
A többéves befektetett munka meghozta a várt eredményt. Sződ Község Művelődési Központjának megépítésére benyújtott pályázatunk eredményes lett. A beruházás összértéke megközelíti a 300 millió forintot. A kiírt pályázaton elnyerhető 100
millió forint támogatást sikerült megnyernünk. A fennmaradó részt szintén pályázati úton elnyert 100 millió forint kedvezményes hitelkeretből, valamint önerőből biztosítja az önkormányzat. A közbeszerzés kiírása a Közbeszerzési Értesítőben megjelent, reményeink szerint a munkálatok májusban megkezdődnek,
és az év végére be is fejeződnek. A beruházást két ütemben kívánjuk megvalósítani.
Az első ütem – melyre a pályázat is vonatkozik – az épület teljes külső homlokzatának,
a földszinti részeknek, a tetőtér egy részének, és a szabadtéri színpadnak megépítését
foglalja magába. Ezzel a beruházással öt épület kiváltását kívánja megoldani az önkormányzat. Ezek az épüle-

tek: a régi művelődési ház, az
öreg iskola, a könyvtár, az iskolai étkező, valamint a labdarúgó csapat öltözője (régi tűzoltószertár), mely bontásra kerül. A könyvtár átköltöztetése lehetővé teszi, hogy a megüresedett épületet felajánljuk a
Magyar Posta Zrt-nek.

2010-ben megvalósuló
további fejlesztések
Két új játszóteret építünk
2009 őszén a képviselő-testület úgy döntött, hogy két kisebb játszóteret kíván megépíteni, mégpedig a falu elején, a
Sződrákos-patak hídja mellett,
valamint a Rét utca most is játszótérként használt területén.
A játszótéri berendezések
még az ősz folyamán megérkeztek, a korán beköszöntött
tél miatt azonban úgy döntött
a képviselő-testület, hogy célszerűbb a játszótereket 2010
tavaszán megépíteni.
Mihelyt az időjárás lehetővé teszi, a kitűzési munkálatokat elvégezzük. A játszóterek megépítéséhez kérjük a lakosság segítségét! Azok, akik
az építésben részt kívánnak
venni, az alábbi személyeknél jelentkezhetnek. Rét utcai
játszótérnél Puskás Szilveszter alpolgármester úrnál, vagy
Deszpod Mihály TVSZ Bizottsági tagjánál.
A Sződrákos-patak hídja
mellett megépülő játszótér vonatkozásában nálam, vagy Volentics Gyulánál, a kommunikációs és sport bizottság elnökénél.

A műemléki környezetben felújítás alatt lévő buszváró
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Gyalogátkelőhelyek felfestése

ték, hogy az úttal együtt miért
nem újították fel a Sződrákospatak hídját is. Jelen voltam a
pályázat benyújtásakor történt
egyeztetésnél, és a híddal kapcsolatos kérdésemre azt a választ kaptam, hogy az nem tartozik a felújítandó műtárgyak
közé, ugyanis át kell építeni,
mely engedélyezési tervet kíván. A híd átépítését az illetékes hatóság is fontosnak tartja,
és a szükséges terveket rövid
időn belül elkészítteti. Folyó
év elején találkoztam és egyeztettem a tervezővel a híd átépítésével kapcsolatban. Kértem tőle, hogy a tervezésnél
vegyék figyelembe a biztonságos gyalogosközlekedést, és a
híd mellé gyalogoshidat is tervezzenek. Reményeink szerint
a munkálatokat még idén elvégzik.

Többéves lakossági igényt elégítünk ki az intézmények előtti
gyalogátkelőhelyek kialakításával. 2009-ben a Dózsa György
út felújításával párhuzamosan
az óvoda előtti, valamint az iskola előtti gyalogátkelőhelyek
műszaki kivitelezése megtörtént. 2009-ben a korán beköszöntött tél nem tette lehetővé a gyalogátkelőhely felfestését. Amint az időjárás megengedi a festési munkálatok is elkészülnek.

Buszmegállók felújítása
Megromlott állaguk miatt időszerűvé vált az évtizedekkel
ezelőtt megépült buszmegállók felújítása. Különösen indokolttá teszi ezeket a munkálatokat a szépen felújított
Dózsa György út, valamint a
buszmegálló-öblök kialakítása. A képviselő-testület úgy
döntött, hogy először a templom melletti megálló felújítását
rendeli meg, majd a szerzett
tapasztalatok alapján határozza meg a további feladatokat.

P+R parkoló építése
Sződliget Község Önkormányzata a P+R parkoló
megépítésére sikeres pályázatot nyújtott be. Sződliget és
Sződ képviselő-testületei úgy
döntöttek – mivel a beruházás mindkét község lakosságát
érinti –, hogy a beruházás önrészét 50-50 %-ban közösen
biztosítja. A munkálatok megkezdődtek, és a tavasz végére
be is fejeződnek.
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A Tece-patak jelenlegi állapota

Benyújtott, és
elbírálás alatt álló
pályázatok
Iskola hőszigetelése és
kazáncseréje
2010-ben benyújtottuk az általános iskola épületének hőszigetelésére, külső nyílászáróinak, valamint kazánjának cseréjére vonatkozó pályázatunkat, melynek értéke 70 millió
forint. A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség befogadta, jelenleg elbírálás alatt
áll. A beruházással nemcsak
az épület külső megjelenése változik kedvezően, az intézményben jelentős energiamegtakarítást is el tudunk érni.

Épül a P+R parkoló

Tece-patak mederrendezése
A Gödöllő–Vác Víztérségi és
Környezetvédelmi Társulat
pályázatot nyújtott be a Tecepatak Sződ bel- és külterületi
szakaszának mederrendezésére. A pályázat összértéke meghaladja a 20 millió forintot, a
Sződre eső önrész 6.687.500,forint.
Használtruhagyűjtő konténer

Egyéb híreink
A Sződrákos-patak
hídjának átépítése
Értesüléseink szerint a Dózsa
György út felújítása a lakosság
nagy megelégedésére szolgált,
többen azonban nem értet-

Használt-ruhagyűjtő
konténer
A Magyar Vöröskereszt Pest
Megyei Szervezete megkereste önkormányzatunkat, hogy a
község területén használt-ruhagyűjtő konténert helyezhessen el. A képviselő-testület két

A sződi híd útszűkülete az átépítéssel meg fog szűnni
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A ruhagyűjtő konténerek a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kerültek
helyet jelölt meg a konténerek
elhelyezésére: egyet a Dózsa
György út és József Attila út
sarkánál található gyűjtőszigeten, egy másikat pedig a butiksor melletti területen.

A buszmegállók és a közintézmények előtt a havat a közmunkások segítségével eltakarítottuk, a megállókból az öszszegyűjtött havat elszállítottuk.

Hóeltakarítás

Megnyitja kapuit a kerepesi
hulladéklerakó

A 2009–2010. évi tél rendkívül hideg és csapadékos volt, a
szokottnál jóval több hó esett.
Az önkormányzat hóeltakarító gépe jól üzemelt, útjainkat a
gép kapacitásának megfelelően, aránylag gyorsan megtisztítottuk. Az önkormányzat az
útkereszteződések, valamint a
kritikus – fokozottan csúszásveszélyes – útszakaszok síkosság-mentesítésére homokszórót vásárolt. Sajnos a homok
gépi szórása nem vált be, mivel a homok a gépbe beboltozódott, ezért kénytelenek voltunk a kritikus szakaszokat
kézi erővel megszórni. A homok helyett próbáltam más
olyan anyag után nézni, melyet géppel ki lehet juttatni a
síkos útszakaszokra. A tárgyalások eredményre vezettek, sikerült olyan különleges salakot
beszereznem, mellyel ezt a feladatot meg tudtuk oldani.

Várhatóan 2010 áprilisában
átadják az Észak-kelet Pest
és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő
kerepesi hulladéklerakó és ártalmatlanító telephelyet. A
csörögi hulladéklerakó bezárása után, a kerepesi hulladéklerakó megnyitásáig a Remondis
Kft. a község kommunális hulladékát a dunakeszi hulladéklerakóba szállítja. A kerepesi
hulladéklerakó az uniós szabványoknak megfelelően kezeli és ártalmatlanítja a kommunális hulladékot. A korszerű hulladék-lerakásnak és -ártalmatlanításnak jelentős költségvonzata van, emiatt a hulladékbegyűjtés szolgáltatási díja
várhatóan Sződön is növekedni fog.

Önkormányzat

A hulladéklerakó szelektáló gépsora

Nevelek településrész
A rendkívül csapadékos téli
időjárás Nevelek földútjait nagy mértékben megterhelte, és a rajtuk való közlekedést megnehezítette. Hasonló
gond jelentkezett az újonnan
megépült aszfaltúton is. Az út
domborzati viszonyai miatt a
hó eltakarításával még nem teremtettük meg a balesetmentes közlekedés feltételeit, csúszásmentesítésre is szükség
volt. A tél első felében az önkormányzat még saját gépével
végezte az úton a hó eltakarítását. A csúszásmentesítést saját szóró-adapterünkkel kívántuk megoldani, de mivel ez a
fent leírt okok miatt nem volt
eredményes, ezért kézi erővel próbálkoztunk. Rá kellett jönnünk, hogy a feladatot
eredményesen így nem tudjuk
megoldani, ezért a PEMÁKkal szerződést kötöttünk az
aszfaltút teljes szakaszának
hó- és csúszásmentesítésére.
Nagyon sok panasz és bejelentés érkezett, hogy a földutakon olvadás után nem tudnak
közlekedni a víz és a sár miatt.
Pár évvel ezelőtt építészünkkel készíttettem Nevelek településrész csapadékvíz elveze-

tésére és szikkasztására vonatkozóan egy tervet. Ezt a tervet
több neveleki lakos megkapta
annak érdekében, hogy egyeztessen az utca lakóival az árkok kiásásával kapcsolatosan.
Sajnos azok, akik idáig ezt
az egyeztetést magukra vállalták, nem jutottak eredményre. A szikkasztó és vízelvezető
árkok megépítésével mindenki egyetértett, csak azzal nem,
hogy kinek a háza előtt legyen
kiásva. Az ügy holtpontra jutott. Bízom benne, hogy ez a
tél arra ösztönzi az ott lakókat, hogy az árkok nyomvonalával kapcsolatban egyezségre
jussanak.
Amíg ez a probléma nem
oldódik meg, bármilyen útjavítást vagy útépítést végzünk,
rövid időn belül ismét tönkremegy.
Önkormányzatunk
előre tervezhető bevételei sajnos
nem fedezik a működési kiadásainkat. A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat az egyéb, előre
nem tervezhető bevételeit pályázati önrészként kívánja felhasználni nagyobb beruházások megvalósítása érdekében.
Útépítésre ebben az évben a
költségvetésben szerény ösz-

A csapadékos tél a belterületi utak tisztításánál fokozott feladatot jelentett

Az ülésteremben történt
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Még üres a kerepesi lerakó

Önkormányzati hírek
Sződ Község Képviselőtestülete 2010-ben négy
testületi ülést tartott.
A 2010. január 28-i ülésén
a képviselő-testület módosította a köztisztviselők juttatásairól szóló rendeletét,
majd döntött a helyi iparűzési adórendelet módosításáról
is. Ezt követően a háziorvosok beszámolója következett.
A testületi ülésen személyesen megjelentek a községben
praktizáló háziorvosok, és
szóban is ismertették beszámolóikat. A következő napirendi pont a testület 2010. évi
munkatervének megtárgyalása és elfogadása volt. A szlovák kisebbségi önkormányzat
munkatervét is ezen az ülésen fogadták el. Ezt követően a polgármester úr tájékoztatta a képviselőket a 2010.
évi költségvetés várható alakulásáról. A Sződi Művelődési Ház és Könyvtár önálló intézményként való működése
2009-ben megszűnt, beszámolóját a következő napirendi pontban értékelte a képviselő-testület. A továbbiakban
az önkormányzat szakfeladatként kezeli az intézmény
korábbi tevékenységi köreit. A lakosság a változást nem
érzékeli, a feladatok ellátása
zökkenőmentesen folyik tovább – az önkormányzat viszont jelentős megtakarításhoz jutott. Az ülés végén lakossági kérelmek megtárgyalására került sor.
A 2010. február 4-i ülést a
Hunyadi János Általános Iskola iskolában tartotta a kép-

viselő-testület. A találkozó
célja az volt, hogy a felmerült
nehézségeket a két testület
meg tudja tárgyalni és oldani.
A képviselők a kompetenciamérés eredményének részletes ismertetését és magyarázatát kérték az iskolaigazgató
asszonytól. Az önkormányzat nagy figyelmet fordít az
oktatásra, a képviselő-testület minden segítséget megad
az iskolának ahhoz, hogy az
oktatás színvonalának javításához az anyagi fedezet biztosított legyen.

szeg szerepel, mely kisebb útjavításokra elegendő. Nevelek
településrészen az eddig évekhez hasonlóan ebben az évben is tolólapos útegyengetéssel kívánunk javítani a közlekedési viszonyokon. 2009-ben
a Tél és a Tavasz utca egy részén mart aszfaltot helyeztünk
el. Amennyiben idén is lehetőségünk nyílik ilyen anyagot
kedvezményesen beszerezni, a
javításokat folytatjuk.

Nevelek leválásával kapcsolatosan a bíróság tárgyalási határnapot halasztott. Jelenleg
nem határozható meg Nevelek településrész leválásának
pontos időpontja.

2010. február 24-én Sződ
és Csörög képviselő-testületei összevont ülés keretén belül elfogadták a Sződi Napközi
Otthonos Óvoda és a Hunyadi János Általános Iskola költségvetését.

tagjait. A polgármester részletes tájékoztatást adott a jelenlévőknek a kulturális központ
megvalósítására
vonatkozó
közbeszerzési eljárással kapcsolatosan. A népjóléti és környezetvédelmi bizottság kezdeményezésére a képviselők
sort kerítettek a „Virágos Sződért Program” megtárgyalására. A testület döntése alapján
a program keretében az első
három helyezett kerül díjazásra, a díjak átadása a Falunapon
történik. Végül lakossági kérelmek és bejelentések megtárgyalására került sor.

2010. február 24-én az öszszevont ülést következő testületi-ülés keretében az önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadására került sor.
A költségvetés részletes tárgyalásán jelen volt Varga Jánosné könyvvizsgáló és a társadalmi szervezetek vezetői is.
A rendelet elfogadását követően a testület megválasztotta a
szavazatszámláló bizottságok

Minden sződi lakosnak a magam és a képviselő-testület nevében kellemes húsvéti ünnepeket kívánok:
Hertel László
polgármester

Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Választási értesítő
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy Sződ községben a Választási eljárásról szóló törvény 10§.(1) bekezdése értelmében szavazóköri bontás történt. Kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy szavazás előtt szíveskedjenek ellenőrizni, melyik szavazókörben szavazhatnak!
I. szavazókör
Óvoda, Dózsa Gy. út 19.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Árpád utca
Bem József utca
Deák Ferenc utca
Dózsa György út 2–72-ig
Fő utca,
Határ utca
Hunyadi János utca
Jókai utca
József Attila utca
Kis utca
Kölcsey Ferenc utca
Könyves Kálmán út,
Mártírok útja 1–15-ig,
Mártírok útja 2–16-ig,
Mátyás király utca,
Rákóczi Ferenc utca,
Ságvár utca,
Szent István út,
Zrínyi Miklós utca
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II. szavazókör
Óvoda, Dózsa Gy. út 19.

III. szavazókör
Kisiskola, Dózsa Gy. út 178.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Ibolya utca
Nyár utca
Orgona utca
Ősz utca
Rózsa utca
Szegfű utca
Tavasz utca
Tél utca
Tulipán utca
Dózsa György út 1–81-ig
Grassalkovich út
Ady Endre utca
Mártírok útja 17–71-ig
Mártírok útja 18-96
Váci Mihály utca

Baromfitelep
Csörögi út
Dózsa Gy. út 74–264/A-ig
Dózsa Gy. út 83–313-ig
Forgács utca
Kastély utca
Kenderes utca
Malom köz
Petőfi utca
Rátóti út
Rét utca
Tabán utca
Tece
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Közérdekű híreink

Szavazatszámláló
bizottságok névsora
I.szavazókör (Óvoda):
Mészárosné Kocz Erika
Mészáros Zoltán
Bánka Józsefné
Tenyák Györgyné
Dávid Tamás

elnök
elnök helyettes
tag
tag
tag

II.szavazókör (Óvoda)
Ivanics Istvánné
Nikolics Lászlóné
Fejér Szilvia
Hertel Miklósné
Szabados Ferenc

elnök
elnök helyettes
tag
póttag
póttag

III.szavazókör (Napközi)
Kovács Vincéné
Kolumbán Zsófia
Lengyel Lajosné
Madarász Judit
Volentics Kinga

elnök
elnök helyettes
tag
póttag
póttag

Póttagok

Emberséggel az emberért
Tisztelt Lakosság!
Egyesületünk a kül- és egyéb belterületen élők segítésére államilag támogatott, térítésmentesen igénybe
vehető szolgáltatásokat biztosít.

intézésnél kíséret biztosítása, vagy
személyes intézkedés, ha az ellátott kéri.

Emberséggel az Emberért Egyesület – 2100 Gödöllő, Dózsa György
u. 69. (Berger udvar)

Egyéb szolgáltatási jellegű feladatok: Pl. gázpalackcsere, egyéb
ügyintézés (háztartási gépek javításának intézése, tüzelő megrendelése stb.), orvosi ellátáshoz kíséret,
gyógyszer kiváltás, bevásárlás.

Szolgáltatási feladatok

Ügyintéző

A szolgáltatás jellegű feladatok abban az esetben illetik meg ingyenesen a lakosságot, ha az élethelyzetéből adódó probléma önerőből
nem oldható meg.
A kül- és egyéb belterületi ügyintéző által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé tartoznak:

Késmárkyné Beke Klára (képünkön)
telefon: 06 20 776 3617

Szolgálatnyújtó

Személyszállítási feladatok: lakóhely és a belterület között ingyenes.
Ügyintézési feladatok: Pl. információ közvetítés lakosság és a
különböző hivatalok felé, hivatali (posta, önkormányzat stb.) ügy-

Berkiné Szabó Éva
Dinka Ánes
Madarász Józsefné

Lakásbetörések községünkben
Anyakönyvi hírek
2009. december 2. napjától
2010. február 28. napjáig
Sződ községben az alábbi
anyakönyvi események történtek:
Születések száma:

11

Házasságkötések száma: 1
Halálesetek száma:

12

Sződön, a József Attila út végén
lévő új településrészen (Szent
István út és környéke) az utóbbi időben megszaporodtak a lakásbetörések. Első értesüléseinket a betörésekről 2009. év végén szereztük, 2010. márciusában pedig ismét betöréses lopások történtek.
Azzal a kéréssel fordult hozzám a
településrész egyik lakója, hogy a
váci rendőrkapitányságtól kérjek
segítséget, a rendőri ellenőrzés fokozására.
Személyes telefonbeszélgetést
folytattam Magyari Sándor váci
rendőrkapitány úrral, és kértem,
hogy Sződ község ezen településrészére nagyobb figyelmet fordítsanak. A kapitány úr ígéretet tett,
hogy a járőrszolgálatot megsűríti,
és a szomszédos községek polgárőrségének segítéségét is igénybe kívánja venni.

Megkérek minden sződi lakost,
hogy jóval nagyobb figyelmet fordítsunk egymásra! Amennyiben
megszólal egy riasztó, vagy nem
szokványos dolgot észlelünk, ne legyünk közömbösek iránta, vegyük
a fáradságot, figyeljünk oda! Hiába bármilyen biztonsági berendezés, ha közömbösek vagyunk mások anyagi javaival kapcsolatosan.
Ne felejtsük el, ami megtörténik
másokkal, az megtörténhet velünk
is.
A sződi rendőri jelenlét megerősítése érdekében képviselő-testületünk a 2010. évi költségvetés tárgyalásakor 100.000,- forint üzemanyag-támogatást állapított meg a
őrbottyáni rendőrőrs részére.
Hertel László
polgármester

Képviselői névjegy
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A képviselő, aki hisz a
közösség összetartó erejében
Interjú Sztruhár Imrével, a „fejlesztési” bizottság
elnökével
Az elmúlt húsz évben sokan hűtőgépszerelőként
segítségét kérve találkozhattak a gépésztechnikus
kisvállalkozóval. Sorozatunk mostani részében az
újonnan ismét a Sződi Fórum Egyesület elnökévé
választott képviselőt kérdezzük életéről.
Honnan költözött
Sződre?
Felsőgödről kerültem az akkor még zárt faluközösségbe. Első élményeim a mostani iskola helyén lévő, mélyen
fekvő területen megrendezett búcsús forgataghoz kötődnek. Nem volt könnyű
beilleszkedni, a mostani letelepedőknek szerencsére már
nem kell oly sok előítélettel

megbirkózniuk, mint az én
korosztályomnak. Negyven
éve lakom itt, a Mártírok utcában, ill. mióta külön ingatlant vásároltunk néhány
méterrel arrébb, már a Hunyadi utcában élünk frissnyugdíjas, több évtizedig a
konyahüzem élelmezésvezetőjeként dolgozó feleségemmel.
Mivel foglalkozott
a kisiparos-vállalkozói
időszak előtt?
Munkahelyeim a Kereskedelmi Építő Szolgáltató Vállalat,
majd PENOMAH voltak.
Már itt hűtőgépszerelőként
dolgoztam. Később a váci
„vágóhíd” lett a munkahelyem, ahol a karbantartóműhelyt vezettem. Ezután kö-

7

Sztr uhár Imre
elnök

Településfejleszté

Sződ Község Önk
si és Versenytárgy
alásokat Szer vezőormányzata
Bizottság

vetkezett a nyugodtabb
sződi vállalkozói időszak.
A teljes nevén Településfejlesztési és Versenytárgyalásokat Szervező Bizottság elnöke. Mivel foglalkoznak a bizottság tagjai, amikor összeülnek?
Az előkészítés szakaszában
minden fejlesztéssel és beruházással kapcsolatos döntés
az asztalunkra kerül. Ilyen
feladat az elmúlt években
bőven akadt – csak szét kell
tekinteni a faluban –, ezért
nem sokat unatkoztunk.
Döntést – csakúgy, mint a
többi bizottság – mi sem
hozunk, azonban a lehetséges alternatívák közül az általunk legjobbnak gondolt
javaslatot döntésre a képviselő-testület elé terjesztjük.
Mióta képviselője
a településnek?
A választópolgárok akaratából, a Sződi Fórum Egyesület színeiben képviselői
mandátumot nyertem 1994–
1998 között. Ekkor, tizenhat
éve, az első ciklusomban a
Csörögi Településrészi Önkormányzat vezetését bízták rám
képviselőtársaim. Egy rövid,
két és féléves szünet után
2001-től újra képviselővé választottak. 2001–2002 között a pénzügyi és ügyrendi bizottságot, majd 2002től a „TVSZ” bizottságot vezetem. Akik ismernek, tudják, nem vagyok megalkuvó, következetesen képviselem azokat az elveket, amelyeket évtizedek óta magaménak vallok.
Aki ismeri Önt, tudja, azok
közé tartozik, akik még
hisznek a közösség összetartó erejében, amit talán

m i
sem bizonyít jobban: mindig maga köré
gyűjtötte a környéken lakókat egy-egy szalonnasütésre, baráti beszélgetésre.
Igen, ez a társadalmi szerepvállalásként is nevezhető tevékenység a tagtársaim támogatásával 2001–2007 között a Sződi Fórum Egyesület elnöki székébe ültetett. Rajtam kívül, ha jól emlékszem, talán csak a mostani polgármesterünk töltötte
be ilyen sokáig e tisztet. Aki
már megpróbált 20-30 embert összetartani, az tudja,
milyen akadályokba lehet ütközni az ilyen szervezőmunka, a tagság vezetése során,
de jó érzéssel tölt el, hogy
hagyományteremtő módon
mi találtuk ki a helyi gyereknapot és szilveszteri bált is.
Úgy gondolom, 2004-ben
elsősorban a „fórumban”
végzett szervezőmunkát és
a falu „mozgósítását” díjazták a Sződ Községért Végzett
Kiemelkedő Munkáért”címmel
nekem ítélt erkölcsi elismeréssel.
Apropó, említette, a legutóbbi
Sződi
Fórum
Egyesület taggyűlésén ismét vállalta a jelölést, és
újra megválasztották elnöknek. Kik lettek az új
vezetőségi tagok?
Három év szünet után ismét vállaltam a jelölést, és
egyhangúan elnökké választott a tagság. Bánka Pista barátom és Szabados Ferenc szeretnék segíteni a társaságot
és engem az újrafogalmazott
célok és a helyi programok
megvalósításában.
Köszönöm a beszélgetést!
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Képviselői névjegy

Bemutatkozik a képviselőtestület doyenje*

Garaba Feren
elnök

Garaba Ferenc a Neveleki Településrészi Bizottság elnöke
Az elmúlt választásokon
rendre bekerült a képviselő-testületbe, és korelnökként az alakuló ülések levezető elnöke volt Garaba Ferenc, akinek neve szorosan
összeforrt a helyi labdarúgó-élettel.
A labdarúgásban a Garaba név még ma sem cseng
rosszul.
Unokaöcsém, Garaba Imre, az
ötödik legtöbb magyar válogatottsággal rendelkező, gyakran
a tökéletesen megbízható labdarúgó mintaképeként emlegetett, a nyolcvanas évek meghatározó, kemény védőjátékosa, akinek pályafutása innen
indult a faluból.
Sportvezetőként Ön hogyan
látja az elmúlt évtizedek helyi sportéletét?
Több mint egy évtizedes csipkerózsika álmából 1993-ban
indult be újra a helyi labdarú-

gás. Az akkori egyesületi vezetőséggel azon fáradoztunk,
hogy használhatóvá tegyük a
sportöltözőket. A közfalakhoz téglát, a vakoláshoz cementet, meszet szereztünk,
és közös összefogással kialakítottuk a szétvert épületből a
ma is meglévő öltözőket. 1994
és 2000 között voltam a csapat edzője. 2003. augusztus
20. óta vitrinem dísze a Sződ
községben végzett sporttevékenységemért kapott oklevél
és kupa.
Ha jól tudom, talán a közeljövőben egy modernebb,
új öltözőhöz jutnak a sződi
sportolók?
Igen. Az önkormányzat sikeres faluház pályázatának köszönhetően, a mostani öltözőknek helyet adó régi tűzoltószertár helyén 2010 végére állni fog az a többfunkciós
komplexum, melyben a hazai,
a vendégcsapat- és a játékvezetők öltözői is helyet kapnak.

c

Sződ Közsé
Nevelek TelepülgésÖnkormányzata
részi Bizottság

Mielőtt nyugdíjas lett
mivel foglalkozott?
Lakatos szakmunkásként dolgoztam, többet között az akkor jól fizető sződi téeszben is.
Itt később kiemeltek, művezető lettem. Főként a VASÉRT,
BUBIV és több fővárosi vállalatnak gyártott megrendelés
alapján a melléküzemág mindent, ami csak fémből volt. A
nyugdíj előtt egy évig németországi vendégmunkán is voltam. Jó tapasztalatszerzés volt
ez is.
Azt mondják, régen nagyobb volt Sződön az öszszetartás.
Mindenki segítette a másikat.
Kalákában, néhány nap alatt
épültek a hatvanas években a
kockaházak, de sok társadalmi munkát is vállaltak a sződiek. Nagyobbrészt így épült
meg az iskola, óvoda, tornaterem. De most is elkél a segítség: néhány hét múlva a két kisebb játszótér eszközeit is közösen, a gyermekes apukákkal szeretnénk felállítani. Ha
együtt dolgozunk rajta, talán
mindenki nagyobb becsben
fogja tartani.
Mióta képviselője a településnek?
1998-tól vagyok képviselő és
2001-től, kilenc éve vezetem a
településrészi bizottságot. Ki
kell emelnem Dobos Sándor
és Varga Ferenc tevékenységét, akik Sződ-Neveleken élőként évek óta segítik a bizottság munkáját és ezzel a nevelekieket is. Önállóságunk a
szociális segélyezés területén
is megnyilvánul, hiszen közel
kétmillió forintos önálló kerettel rendelkezünk.
Köszönöm a beszélgetést!
*(Doyen jelentése: legidősebb)

Ellenőrzik
a tüzelőberendezéseket
Értesítjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy a
27/1996. (X.30.) BM
rendelet 3–7. §-a értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési önkormányzat közigazgatási határain belül –
2010. március 2-től
2010. április 30-ig
arcképes igazolványnyal rendelkező dolgozóink látják el, valamint díjat szednek.
Pest Megyei
Kéményseprő és
Tüzeléstechnikai Kft.
2600 Vác
Zrínyi utca 9.
(27) 311 434
www.pmkemenysepro.hu

