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A Hősök napján, vagyis
minden év májusának utolsó vasárnapján megemlékezést tartunk a hősi halottakról. Sződön a hatodik alkalommal megtartott ünnepségre és koszorúzásra május 29-én, vasárnapi szentmise keretében került sor.

Hősök napja
(Részlet Hertel László
polgármester ünnepi beszédéből)
A sződi első világháborús emlékművet Hősök szobraként
1939. szeptember 1-jén avatták fel. Az emlékmű felállításának elsődleges célja – azon
kívül, hogy a háborúban elesettek neve a szobor talapzatára került – az volt, hogy
felébressze a magyarságban a
nemzeti öntudatot az igazságtalan Trianoni békediktátum
tragikus következményei után,
melynek nyomán Magyarország elvesztette területének
kétharmadát, lakossága pedig
16-ról 10 millióra csökkent.
Gondolom, sokan emlékeznek azokra a feliratokra, melyek tányérokon és különböző
tárgyakon jelentek meg. Ilyen
például: Magyarország térképén feltüntetett kis Magyarország és körülötte a szöveg:
„Nem, nem soha!”, „Nagy
Magyarország mennyország,
kis Magyarország nem ország”. És az itt olvasható fel-

irat, melyet már mi helyeztettünk el: „Trianon bűne a mi
örökségünk”.
Mik is voltak az előzményei
az I. világháború utáni tragikus békeszerződésnek?
1871-ben porosz irányítással megalakult a német birodalom, mely rövid időn belül jelentős gazdasági nagyhatalommá vált, és a gyarmatok újraosztását követelte. Ezen cél
érdekében kereste szövetségeseit, melyet többek között az
Osztrák–Magyar Monarchiában megtalált. Az osztrákok
csatlakozása a központi hatalmakhoz némileg érthető, hiszen észak-itáliai befolyáságukat Olaszország létrejöttével
elvesztették. Magyarországnak
semmi érdeke nem fűződött
ahhoz, hogy a világháborúban részt vegyen. Tisza István
az akkori magyar miniszterelnök a háborúban való részvé-
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akik a később elszakított területekről származtak. A háború elvesztése után ezek az emberek már a győztesek oldalán hallatták hangjukat, és élen
jártak Magyarország lejáratásában. Az világháború hadszínterei túlnyomórészt nem
magyar, hanem olasz és orosz
frontokon voltak. Talán a két
legnevezetesebb ilyen hely az
olaszországi Isonzó, orosz földön pedig Galícia volt, itt több
mint 120.000 osztrák és magyar katona esett orosz fogságba. A nagy háború úgy indult, hogy gyorsan befejeződik. Ez az álom hamar szertefoszlott és négy évig tartó állóháborúvá változott. A világháborúban való részvétel idegen érdekeket szolgált, melynek eredménye Magyarország
számára végzetes volt. A trianoni igazságtalan békeszerződésnek szoros következmé-

Nem látlak én téged többé – énekelte a Karitász Csoport
tel ellen volt, és mikor már elkerülhetetlenné vált a csatlakozás, mindvégig a szerbekkel való egyezségre próbált törekedni. A belépés mellett legfőképpen azok kardoskodtak,

A képviselő-testület főhajtása

nye volt a II. világháború kirobbanása. Németország kiheverve az I. világháború veszteségeit, iparát rövid időn belül rendbe hozta, jelentős gazdasági nagyhatalommá vált,
s újra szerepet vállalt Európa színpadán. Magyarország
az 1928-as gazdasági válságból kilábalva Németország segítségével határainak revízióját kérte. Az 1938-as és az
1940-es Bécsi Békekonferencián Magyarország visszakapta Csehszlovákiától és Romániától területeinek egy részét,
majd megszállta Délvidéket.
Magyarországnak a továbbiakban nem volt érdeke a II.
világháborúban való részvétel. Teleki Pál gróf, az akkori miniszterelnök lehetőségeihez mérten mindent megtett,
hogy az ország ne sodródjon háborúba. Örök barátsági
szerződést kötött Jugoszláviával, melynek végét a belgrádi
katonai hatalomátvétel jelentette. Tisztán látta, hogy az ország területi gyarapodása csak

Az idei megemlékezés
a hatodik volt
német közeledéssel valósulhat
meg. Ellenezte, de megakadályozni nem tudta a Jugoszlávia elleni agressziót. Erős
német nyomásra Bárdossy
László miniszterelnök a II.
Magyar Hadtest felállítását jóváhagyta. 1942-ben több mint
200 magyarkatona került a
Don-kanyarhoz, ahol a Szovjetektől megsemmisítő vereséget szenvedtek. A templom
mögötti II. világháborús emlékművön bevésett nevek túlnyomó többsége az ott elesett
katonáké.
Az I. és II. világháborúban
elhunyt katonák javarésze idegen földön, a szabad ég alatt
halt hősi halált. Többségük jeltelen sírokban, emberhez méltatlanul, egyházi szertartást és
papot mellőzve lett elhantolva.
A képviselő-testület úgy
gondolta, hogy az I. és II. világháborúban elesettek megérdemlik azt, hogy méltóan őrizzük emléküket, így minden évben – amennyiben az időjárás
engedi – itt, a szabad ég alatt,
ahogyan ők is életüket vesztették, emlékezzünk rájuk!

Heinczinger Mika székely
népdalt adott elő
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Június 25-én megkezdődött a Hunyadi
János Általános
Iskola épületenergetikai korszerűsítése
A KEOP-5.3.0/A09-20100180 számú pályázaton elnyert támogatással megkezdődődött a Hunyadi János Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése. A meghívásos közbeszerzési eljáráson öt
cég kapott ajánlattételi felhívást, melyből négy vállalkozás
tett ajánlatot. A négyből hármat nyilvánított érvényesnek
a Közbeszerzési Bíráló Bizottság, s a legkedvezőbb ajánlatot
tevőt hirdette ki nyertesnek,
megnevezve a második helyezettet is.
A nyertes cég a DÓZER –
ÉP Kft. lett. A munkaterület átadása június 23-án megtörtént, a beruházás befejezési
határideje augusztus 30. napja.

mentesítve legyen. A képviselő-testület úgy döntött, hogy
elkészíti az ehhez szükséges
terveket, és benyújtja a pályázatot. A beruházás összege:
13.866.750 forint, melynek a
90%-a nyerhető el. A pályázatunkat befogadták, várjuk a
kedvező elbírálást.
A képviselő-testületnek az
a koncepciója, hogy olyan pályázatokon vegyen részt az önkormányzat, amelyeknek elnyerésével költségmegtakarításokat tudunk elérni. Ilyenek
pl. az energetikai beruházások.

Elavult, illetve
használaton kívüli
önkormányzati épületek hasznosítása
Az önkormányzatnak jelenleg
öt olyan épülete van, amelynek további sorsáról a képviselő-testületnek döntenie kell.
A Tabán úti óvoda oktatási célra, így óvodai nevelésre nem alkalmas. A képviselőtestület megvizsgálta az épületet, és úgy döntött, hogy felújítani nem érdemes, ezért értékesítésre meghirdette. Az
öreg iskola épülete oktatási
és nevelési célra szintén alkalmatlan. Vizsgáljuk annak lehe-

Bontásra kerül a régi Hangya és Presszó épülete
tőségét, hogy a továbbiakban
ezt az épületet közösségi célokra hogyan lehetne hasznosítani. Ilyen lehetőség többek
között pl: az idősek napköziotthona. Az épület hasznosításával kapcsolatban a plébános úrral is felvettük a kapcsolatot. A középső presszó és
a volt művelődési ház: a tavasz folyamán a volt művelési ház falának színpad felőli része leomlott, ezt alá kellett dúcolni. A képviselő-testület az
épületet megtekintette, és úgy
döntött, hogy a hátsó részt a
könyvtár épületéig – mivel
balesetveszélyes – elbontatja.
Időközben megkezdődtek a
tárgyalások a Gödöllő COOP
Zrt-vel az egész ingatlan – kivéve a könyvtár épületének –
értékesítéséről. A tárgyalások

eredményre vezettek, az egész
épület bontásra kerül. A Gödöllő Coop Zrt. egy új áruházat létesít a helyén. A 100 forintos boltnak felajánlottuk a
volt orvosi lakást, melyet nem
fogadtak el. A postával felgyorsultak a tárgyalások a volt
könyvtár épületének értékesítésével kapcsolatban. Amenynyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, abban az
esetben a 100 foritos bolt részére adja bérbe az önkormányzat. A volt orvosi lakás
hasznosításával kapcsolatban
a képviselő-testület még nem
döntött, valószínű, hogy bérlakásként kívánja a továbbiakban üzemeltetni.

II. János Pál pápa tér
A Mária Magdolna Római Katolikus Egyházközség képviseletében Urbanik György
plébános úr azzal a kéréssel
fordult Sződ Község Képviselő-testületéhez, hogy a boldoggá avatott II. János Pál pá-

Pályázatok
Több alkalommal jelent meg
önkormányzati intézmények
akadálymentesítésre vonatkozó pályázati kiírás. A képviselő-testület úgy döntött, hogy
a Hunyadi János Általános Iskola akadálymentesítésére kíván pályázatot benyújtani. A
pályázatíró cég jelezte, hogy a
részvétel feltétele, hogy a polgármesteri hivatal is akadály-

Leomlott a régi művelődési ház fala,
az épületrészt el kell bontani

Boldog II. János Pál pápa

4 Sződiek Híradója – 2011. nyár
páról nevezzük el a Faluház
előtti teret. A képviselő-testület a beadványt megtárgyalta,
és úgy döntött, hogy a templom körüli tér kapja a II. János
Pál pápa nevét, mivel itt találhatóak az egyházi érdekeltségű ingatlanok. A tér magában
foglalja a plébániát, a templom körüli teret a Tabán utcáig bezárólag. A képviselő-testület kérte a VOLÁN Zrt-t,
hogy a templom mellett található buszmegálló új neve „II.
János Pál pápa tér” legyen. A
Volán visszajelzett, hogy két
héten belül kihelyezik a buszmegálló új elnevezését.

Belvízelvezetés
A rendkívül csapadékos időjárás, a nagy esőzések több ingatlantulajdonosnak sok kellemetlenséget és kárt okozott.
Sajnos ekkora esőben még a
karbantartott árkok is nehezen győzik a csapadékvíz elvezetését. Bejárásom során azt
tapasztaltam, hogy ott, ahol
az árkok rendben voltak, viszonylag rövid idő alatt a csapadékot levezették. Azokon a
helyeken, ahol szikkasztóárkok vannak, ott hosszabb időt
vett igénybe a víz szikkadása, viszont az utak pár óra elteltével újra járhatóvá váltak.
Többségében a problémák ott
keletkeztek, ahol a szikkasztóés vízelvezető árkok nem voltak karbantartva, illetve a csőátereszek olyan kis átmérőjűek
voltak, hogy a vizet nem tudták átvezetni. A víz feltorlódott, és elöntötte a pincéket,
udvarokat. Több lakossági panasz érkezett, hogy egyes in-

gatlantulajdonosok elhanyagolják a vízelvezető és szikkasztó árkok karbantartását,
olyan csőátereszeket tettek be,
amely kisebb esőzéseknél is a
víz levezetését nehezen tudja
megoldani, és emiatt az ingatlanjaikban kár keletkezett. Azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy ebben
az ügyben hatékonyabban lépjen fel az érintett ingatlantulajdonosokkal szemben. Minden
ingatlantulajdonost felszólítottunk a szikkasztó- és vízelvezető árkok rendbetételére,
kiásására.
Előfordulhat, hogy olyan
helyekre is elkerültek ezek a
felszólító levelek, ahol egyébként nem indokolt, vagy nem
lehetséges az árok kiásása, illetve azokhoz is, akik rendben
tartják árkaikat. Természetesen rájuk a felszólítás nem vonatkozik. A felszólítás tartalmazza az árok profiljának rajzát is, melyet kérünk, hogy vegyenek figyelembe. A levélben az árokásással kapcsolatban munkagép igénybevételének lehetőségét is felajánlottuk, mely igényt a falugazdánál, Juhász Istvánnál lehet kérni a 30/492-4279 telefonszámon, viszont ennek a költségét az ingatlantulajdonosnak
kell viselnie.

Hulladékszállítás
Az elmúlt időszakban több lakos fordult az önkormányzathoz, hogy az ingatlanjaik elé
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kihelyezett hulladékot a Remondis Duna Kft. nem szállította el. A kft. minden vele
szerződött
ingatlantulajdonosnak egy matricát küldött
ki, melyet a hulladékgyűjtő
edényre kellett felragasztani.
Amelyik edényen ilyen matrica nem volt, azt a szolgáltató nem ürítette ki, mivel feltételezte, hogy az ingatlantulajdonos szolgáltatói szerződéssel nem rendelkezik. Ebben az esetben az ingatlantulajdonosnak meg kell keresnie
a Remondis Duna Kft. ügyfélszolgálatát az adategyeztetés,
illetve a szolgáltatói szerződés
megkötése érdekében. Erre
vonatkozóan bővebb felvilágosítást a 27/316-200 telefonszámon lehet kérni a kft-től.

Nevelek
Településrész
Az utak egyengetését önkormányzatunk szokásához híven ebben az évben is elvégezte a településrészen. Néhány
lakó jelezte, hogy a fák galylyait a gép a munka során letörte. A helyszínre kimentem,
és személyesen beszéltem az
érintettekkel. Azok a gallyak
melyek nagyon belógnak az
útba, lehet hogy a személyautókat nem zavarja, viszont a
nagyobb gépjárművek visszapillantó tükreit behajtja, illetve
megsérti. Az a kérésem, hogy
az ilyen kellemetlenségek elkerülése érdekében az ingat-

lanja előtti fákat mindenki úgy
nyesse vissza, hogy az a forgalmat ne zavarja.
A Szegfű utcában a kért
közvilágítási lámpákat felszereltettük.
A nagy esőzések utakat és
pincéket árasztottak el. Ezzel kapcsolatban több lakossági bejelentés is érkezett. Legnagyobb probléma a Tél utca
mélyen fekvő részén keletkezett, ahol az úton kb. 50 cm
magas víz állt. A tűzoltókat
értesítettem, akik sajnos csak
másnap tudtak a helyszínre
vonulni, mivel sok helyre hívták őket. A vízszint csökkentése érdekében – mivel további esőzés volt kilátásban –
szippantókocsit rendeltünk ki.
Másnap a tűzoltók a vizet az
útról és az érintett ingatlanokról leszivattyúzták. Azokon a
helyeken, ahol a csapadékvíz
az útszéleket lemosta, az önkormányzat törmelékkel viszszatöltötte.
Továbbra is megkérnénk
minden ingatlantulajdonost,
hogy a szikkasztó árkokat ássák ki a további kellemetlenségek elkerülése érdekében. A
szikkasztó árkok kialakítására
vonatkozó vonalas tervet rendelkezésre tudjuk bocsátani.
Sződ Község Képviselő-testülete és Önkormányzata nevében a nyári időszakban minden lakosnak kellemes pihenést kívánok!
Hertel László
polgármester

Megkezdtük a buszmegállók felújítását
A közmunkások közreműködésével megkezdtük a buszmegállók felújítását. A megállóink új tetőt kapnak, belülről kifestjük, hirdetőtáblát és padokat helyezünk el bennük.

Közös érdekünk a szikkasztóés vízelvezető-árkok tisztán
tartása
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Önkormányzati hírek
Sződ Község Képviselő-testülete az előző újság megjelenése óta hét testületi ülést
tartott. Az üléseken 3 rendeletet alkotott, és 40 határozatot hozott.
2011. március 31-én öszszevont ülésen Csörög Község Képviselő-testületével
az alapfokú oktatási intézmények működtetésére létrehozott társulási megállapodás
megtárgyalására került sor.
Az érvényben lévő Társulási
Megállapodás a két község között az óvoda és az általános
iskola működtetésére vonatkozott. Csörögben tavaly, az
év végén, megkezdte működését az óvoda, amelyet a helyiek
önállóan kívánnak működtetni, így szükségessé vált a megállapodás módosítása. Ahhoz, hogy a társulási normatíva teljes mértékben lehívható legyen, a két község polgármestere felhatalmazást kapott
a testületektől, hogy Keszeg
község polgármesterével tárgyalásokat kezdjenek a Társulási Megállapodás módosítására. A határozatok meghozatalát követően Csörög Község
Képviselő-testülete elhagyta
a tanácskozótermet, míg Sződ
Község Képviselő-testülete
tovább folytatta az ülést.
A két háziorvosi körzetben
gyógyító orvosok, a gyermekorvos és a fogorvos 2010-ben
végzett munkájáról szóló beszámolót ismerte meg és fogadta el a testület. Ezt követően a Váci Rendőrkapitányság, majd Kecskeméti István
Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi feladatairól szóló
beszámolójának elfogadására
került sor. A Sződi Napköziotthonos Óvoda Minőségirányítási Programjának módosítása a jogszabályi változások miatt vált szükségessé. A
2010-ben végzett nyolc belső ellenőrzési tevékenységről
szóló összefoglaló jelentést ismerhette meg a testület. Ezt
követően a Kulturális és Oktatási Bizottság által megtárgyalt és javasolt Faluház bérleti díjainak elfogadására ke-

rült sor. Az ülés lakossági kérelmek megtárgyalásával és a
szükséges határozatok elfogadásával folytatódott.
A 2011. április 19-i rendkívüli
ülésre a Nevelek településrész
leválásával kapcsolatos bírósági tárgyaláson az ügyvéd által képviselt területmegosztási koncepció kialakítása miatt
került sor. Több kidolgozott
területkimutatást ismerhettek meg a képviselők, melyek
közül a Sződ község számára
legkedvezőbbet fogadták el.
Ezt a javaslatot nyújtotta be
dr. Gulyás Lajos jogi képviselő a bíróságon. Ezen az ülésen döntés született arról is,
hogy a Dózsa György út 139.
szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására vonatkozóan Hertel László polgármester tárgyalásokat folytasson, s az önkormányzat számára a legkedvezőbb áron értékesítse az épületet. A testület módosította a
Faluház bérleti díjait is. A heti
rendszerességű foglalkozások
díjából 50%-os engedményt
biztosítottak. Azok a szervezetek, csoportok, amelyek az
önkormányzattól anyagi támogatást kapnak (Sződi Szita Táncegyüttes, Baba-Mama Klub, Barátok Labdarúgó
Egyesület, Hagyományőrző
Klub, Nyugdíjas Klub, Sződi Karitasz Egyesület, Óvodai
Bábcsoport, Sződi Diáksport
Egyesület, Kiszelica Tánccsoport, Óvodai Tánccsoport),
mentesülnek a bérleti díj fizetése alól.
A 2011. április 28-i ülésen a
pénzügyi és ügyrendi bizottság előzetes tárgyalását követően az önkormányzat 2010.
évi zárszámadásának elfogadására került sor. A zárszámadás megtárgyalásán részt vett
Varga Jánosné könyvvizsgáló
is, aki ismertette a képviselőkkel könyvvizsgálói jelentését.
A Sződ Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet részletes vita előzte meg. A 4/2007. (III.29.)

számú rendelet hatályon kívül helyezésével megalkották a 4/2011.(IV.28.) számú
rendeletet, mely szabályozza az önkormányzat működését. Az 5/2011.(IV.28.) számú
anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendelet értelmében
a munkaidőn kívüli házasságkötések (péntek 13.00 és hétfő 6.00 óra között) díja 5.000
Ft. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötések díja (kizárólag a Faluház, Házasságkötő és Dísztér esetén) 5.000 Ft.
Minden egyéb, hivatalon kívüli házasságkötés díja 15.000
Ft. Ezen az ülésen módosította a képviselő-testület a díszpolgári cím adományozásáról
szóló rendeletet. Megtárgyalták a Hunyadi János Általános
Iskola épületenergetikai korszerűsítése című projekt közbeszerzési ajánlattételi felhívását. Ezt követően lakossági
kérelmek megtárgyalására került sor.
A 2011. május 2-i rendkívüli testületi ülésen a KEOP5.3.0/A/09-2010-0180 számú, A Hunyadi János Általános
Iskola épületenergetikai korszerűsítése című projektre vonatkozó ajánlattételi felhívást és
ajánlati dokumentációt fogadte el határozatban a testület.
A 2011. május 19-i ülésen kiírták a Hunyadi János Általános Iskola igazgatói pályázatát, melyet 2011. június 27.
napjáig lehet benyújtani, s a
kinevezett igazgató öt évig
vezeti majd az intézményt. A
sződi képviselő-testület határozott, hogy az alapfokú oktatási intézmények működtetésére vonatkozó Társulási Megállapodások tervezeteit
elfogadja, melyet a következő
összevont ülésen a három testület együtt tárgyal meg. Ezen
az ülésen született döntés arról is, hogy az önkormányzat
pályázni kíván a polgármesteri hivatal akadálymentesítésére. A beruházás várható öszszege 15 millió forint, melyhez az önkormányzatnak 1,5
millió forint önrészt kell biztosítania. A továbbiakban lakossági kérelmek elbírálására
került sor.
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2011. május 26-i összevont
testületi ülésre a Faluházban
került sor. Keszeg, Csörög és
Sződ községek képviselő-testületei megtárgyalták az alapfokú oktatási intézmények közös működtetésére vonatkozó Társulási Megállapodást,
melyet egyhangúlag elfogadtak. A vendég polgármesterek
és képviselők távozását követően a sződi képviselő-testület tovább folytatta a munkát.
Megtárgyalta a Mária Magdolna Római Katolikus Egyházközség kérelmét. A kérelem a
Faluház előtti tér II. János Pál
pápáról való elnevezésére irányult. A testület részletes vitát követően úgy határozott,
hogy a templom körüli teret
nevezi el Boldog II. János Pálról. Így a templom, a parókia
és a Csörögi út Tabán utcáig terjedő szakasza a II. János
Pál pápa tér elnevezést kapja.
2011. június 6-án tartott
rendkívüli ülésen a Hunyadi
János Általános Iskola épületenergetikai
korszerűsítésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról, a nyertes kihirdetéséről született döntés. A közbeszerzési bíráló bizottság június 3-án értékelte és összegezte
a benyújtott pályázatokat, melyek már a hiánypótlást is tartalmazták. A Dózer-Ép Kft.
ajánlata bizonyult a legjobbnak, így Hertel László polgármester a cég képviselőjével aláírja a vállalkozói szerződést.
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző

6 Sződiek Híradója – 2011. nyár

Önkormányzat

Nemcsak a parlagfű okoz allergiát!
A parlagfű Magyarországon
a legnagyobb területen előforduló és a legelterjedtebb
gyomnövény, ezért kérem a település lakosságát, hogy mindannyiunk egészségének védelme érdekében akadályozzuk
meg a parlagfű terjedését!
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
17.§.(4) bek. értelmében a
földhasználó köteles az adott
év június 30. napjáig ingatlanján a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni,
és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végé-

ig folyamatosan fenntartani.
Ennek kapcsán felhívom a lakosok figyelmét, hogy a föld
használója nem minden esetben azonos az ingatlan tulajdonosával, ezért a kötelezettség adott esetben elsődlegesen
nem a tulajdonost, hanem a
bérlőt, haszonbérlőt, haszonélvezőt, vagy egyéb más használót terhelik. A hatályos jogszabályok szerint: belterületen
a jegyző, a település külterületén a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága június 30. napját
követően – a parlagfű virágbimbó kialakulásától függetle-

Anyakönyvi hírek
2011. március 16. napjától június 10. napjáig
Sződön az alábbi anyakönyvi események történtek:
Születések száma:
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Házasságkötések száma:

3

Halálesetek száma:

4

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy Sződ Község Polgármesteri Hivatala az
Élelmiszerbanktól élelmiszeradományt kapott.
Az élelmiszerosztás 2011. július 25-én 12–17
óra között, és 26-án 8–14 óra között lesz a Dózsa György út 104. (volt orvosi lakás, majd étkező) szám alatt.
A támogatásban részesülők névre szóló értesítést kapnak. Aki a megadott időpontban személyesen nem tud megjelenni, meghatalmazott
által átveheti a csomagot. A csomag tartalma
liszt, spagetti, keksz, instant italpor. A csomag
nagyságát és tartalmát rászorultság alapján állapítja meg a hivatal. Az adomány kiosztásában a hivatal dolgozói és az Együtt a Gyermekekért Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
képviselői vesznek részt.
Dr. Bojtayné B Gabriella jegyző

nül is – köteles hatósági eljárás
kezdeni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották védekezési kötelezettségüket teljesíteni.
Azonban nemcsak a parlagfű okoz allergiát, hanem számtalan más gyomnövény is. Ha
az ingatlanon nem található
gyomnövény, az ingatlan használója akkor is köteles rendszeres kaszálásról gondoskodni. A településen sajnos még
mindig találhatók elhanyagolt,
gazos telkek, amelyek „gazdái” úgy gondolkodnak, hogy
nincs parlagfű, így nem kell
gondozni, vágni a füvet.
Ezúton is szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét a Sződ Község Képviselő-testülete által megalkotott
3/2002.(IV.04.) számú, a helyi
környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló rendelet 13. paragrafusára, amely szerint a község
területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának
(haszonélvezőjének, másnak a
használatában lévő ingatlanok
tisztántartásáról pedig a használati joggal rendelkező bérlőnek) kell gondosodnia; továbbá kötelességük, hogy ingat-

lanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól megtisztítsák. Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan
tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület,
amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed. A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz
kiirtása, a járdára kinyúló ágak
és bokrok megfelelő nyesése.
Aki az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant
nem műveli meg, nem tartja
rendben, gyomtól, gaztól nem
tisztítja meg, szabálysértést
követ el 30.000 forintig terjedő bírság terhe mellett.
Dr Bojtayné B Gabriella
jegyző

Önkormányzatunk az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Környezet és Energia Operatív
Program keretében iskolánk
épületenergiai korszerűsítésére sikeres pályázatot nyújtott
be.
(KEOP-5.3.0/A/09-2010-0180)
Örömmel tudatjuk a község
lakóival, hogy kezdetét vette a
sződi Hunyadi János Általános
Iskola teljes külső hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje,
valamint fűtésének korszerűsítése. A beruházás 2011. június
23-án, 14 órakor, ünnepélyes
nyitórendezvény keretében a
Faluházban kezdődött meg.

Oktatás-nevelés

Igazgatónőnk,
Günther Erzsébet
június 10-én a
következő szavakkal
búcsúztatta a
nyolcadikosokat:
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki ballagási ünnepélyünkön megjelent!
A ballagó hunyadisok, szüleik és a magam nevében köszönöm Hertel László polgármester úrnak, dr. Császár
Károlyné Erika polgármester asszonynak, Erdélyi Balázs képviselő úrnak és Urbanik György atyának, hogy elfogadták meghívásunkat és
együtt vannak velünk e számunkra kiemelkedően fontos
ünnepnapon.
Megkülönböztetett szeretettel köszöntelek benneteket,
ballagó 8. osztályos diákjaink,
Balogh Ádám
Czinege Renáta
Dinka István
Dobos Richárd
Horváth Péter
Kelemen Kitti
Kreizinger Melinda
Kvanta Bianka
Mikes Szabolcs
Nagy Péter
Németh Tibor
Pál László
Pap László
Pazsitka Dániel
Sándor Vivien
Selmeczi Nikolett
Valcz Roland Rudolf
Virág József
Ez a nap rólatok szól. Titeket
ünnepelünk, akik itt összejöttünk.
11-szer búcsúztattam el már
a sződi iskola nyolcadikosait. Mégsem szereztem akkora
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rutint erre a feladatra, hogy a
torkom és a gyomrom picit se
szoruljon össze. Mindig érzem
én is, hogy az öröm és a szomorúság ezekben a pillanatokban egyszerre van jelen. Szomorúsággal tölt el, hogy búcsúzunk tőletek, és a szeptemberi tanévnyitóra már nem jöttök vissza, nem láthatunk benneteket nap mint nap. Viszont
örülni kell annak, hogy sikeresen befejeztétek az alapozó
oktatást, és az általatok választott középiskolákban folytathatjátok a tanulást.
A napokban írtam meg az
éves igazgatói beszámolómat,
és kezdő mottóként Illyés
Gyula szavait idéztem: „A szél
kihívásaira a fa gyökereivel válaszol.” A
szél alatt én most a középiskolát értem. A mi feladatunk pedig az volt, hogy itt a hunyadis
falak között, szép erős gyökereket eresszetek. Az általános
iskolának a legfőbb feladata
az, hogy erős alapokat adjon a
továbbhaladáshoz, a továbbtanuláshoz.
Mielőtt előre mennétek, tekintsünk egy kicsit vissza!
Emlékezzünk! Emlékezzünk
2003. augusztus 31-ére!
Ezen a napon volt számotokra az első tanévnyitó ünnepély. Édesanyátok és édesapátok kezét szorongatva ugyan,
de gyermeki kíváncsiságotok
által hajtva rácsodálkoztatok
„új második otthonotokra”, az
iskolára. Elkísértek benneteket
erre az ünnepélyre még a szeretett óvó nénik is. (Ica, Ági és
Reni néni)
Emlékeztek a hunyadis diákká történő avatásotokra?
Milyen zavarban voltatok
az eskütételnél. Még a neveteket is félve mondtátok ki. Aztán ez a félelem szertefoszlott, amikor találkoztatok a tanító nénikkel, akik szeretettel
és kedvesen fogadtak benneteket. Ekkor még A és B osztályba sorolódtatok.
Az A-sokat Mészáros Marika és Gyetvai Marika néni várta, a B osztályosokat Farkasné
Haraszti Ildi és Berényi Ildikó

tanító néni. Az ő gondolkodásuknak köszönhető, hogy elindultatok a kincsvadászatra.
Megtanultátok a betűvetést, a
számok halmazában is könynyen eligazodtatok. Sok-sok
mese és játékos foglalkozás
várt rátok. Mindennap kincsekkel tértetek haza otthonotokba, mert a tudás drágaköveiből naponta jutott nektek.
Szüleitek, tanítóitok örömére
napról napra okosabban, bölcsebbek lettetek.
Van egy dal, amelyiknek
egyik sora így szól: „Csak a szépre emlékezem.” Ma megengedjük
magunknak mi is, hogy feledve a nehézségeket csak a szépre emlékezzünk.
Még az alsóban némi változás állt be az osztályszerkezetetekben. Ugyanis bezártuk a
„kisiskola” épületét, és a negyedik osztályt már itt a központi épületünkben végeztétek. Ekkor egy osztállyá vontunk össze benneteket. Problémamentes volt a folyamat,
talán a rossz csak az volt benne, hogy egyik osztályfőnökötöktől elbúcsúztatok, mert negyedikben Farkasné Haraszti
Ildikó néni lett minden negyedikes osztályfőnöke. Ezt is hamar megszoktátok.
Ha most emlékképek sokaságát akarnánk előcsalogatni a
tanuláson kívül, ott lennének
az általatok nagyon kedvelt erdei iskolák, színházlátogatások, mozizások, osztálybulik
és sorolhatnám.
Még fel sem ocsúdtatok, és
már a felső tagozatban találhattátok magatokat. Gondolom először furcsa volt, hogy
a jól megszokott rendszert egy
új világ váltotta fel. Molnár
Timi néni személyében megint kaptatok egy kedves, aranyos osztályfőnököt. A többtanáros rendszert talán az elején nehéz volt megszokni, de
aztán azt is túléltétek. Remélem, minden tanárotoknak sikerült gyökereiteket megerősíteni.
Mivel ma csak a szépre emlékezünk, ezért lázadó koro-
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tokról most megfeledkezünk.
Hisz Marcus Aurelius is azt
mondta:
„Az emberek egymásért születtek,
Vagy tanítsd, vagy tűrd őket.”
Kinek melyik az inge, azt
vegye magára!
Bízom abban, hogy a lázadás
ideje alatt is Lengyel József
szavai igazolódtak csak:
„Konok vagyok és kissé nyugtalan tán,
de a mindenség suhog lelkem álmán,
s ha lázadozva tépem is a partot,
mindig tudom, hogy honnan,
merre tartok.”
Kívánom nektek, kedves ballagó hunyadisok, hogy mindig tudjátok, hogy honnan és
merre tartotok!
Tűzzetek magatok elé célokat, alkossátok meg a hozzá vezető utat, végezzétek el a
feladatokat, és érjétek el kitűzött céljaitokat!
Manapság mindenki sikeres ember szeretne lenni.
Henry Ford szerint „az a siker,
ha azokkal a készségekkel rendelkezünk, melyekre szükségünk
van”. Bízom benne, hogy Ti
azokkal a képességekkel rendelkeztek pontosan, amire
szükségetek van ahhoz, hogy
jól vegyétek az élet adta akadályokat is. Most egy egészen
gyakori, szinte közhellyé vált
idézet jutott eszembe Arany
Jánostól:
„Előtted a küzdés
előtted a pálya,
az erőtlen csügged,
az erős megállja:”
Kívánok Nektek sok erőt,
hogy megálljátok, megállhassátok a helyeteket az életben.
Sok mindent kívántam már
nektek, de még azt is kívánom,
hogy legyetek boldogok! Nézzük, mi is kell ahhoz, hogy
boldog légy!
» céljaid legyenek reálisak,
» fogadd el, hogy vannak
korlátok,
» tudd, hogy erőfeszítés nélkül nincs eredmény,
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» tudd, hogy a jó csak a roszszal értelmezhető,
» vedd észre embertársaid jó
tulajdonságait,
» ismerd el, ha hibáztál,
» örülj az eredményeidnek,
» a napot lásd fényesnek,
» a madarak csicsergése zene
legyen füleidnek.
Ügyelj gondolataidra,
mert ezek szabják meg szavaidat!
Ügyelj szavaidra,
mert ezek szabják meg tetteidet!
Ügyelj tetteidre,
mert ezek szabják meg szokásaidat!
Ügyelj szokásaidra,
mert ezek szabják meg jellemed!
Ügyelj jellemedre,
mert ezek szabják meg a sorsod!
Mondanivalóm végéhez közeledve köszönetet mondok
szüleiteknek, nagyszüleiteknek, a hunyadis tanári karnak,
Vera néninek, János bácsinak,
a takarító néniknek, a falu felelős vezetőinek, hitoktatóitoknak, papjainknak és mindenkinek, aki azon fáradozott,

hogy az előttünk lévő elballagó diákunknak élmény legyen
a tanulás.
Hunyadisok vagyunk. A
hadvezér szavai mindig a fülembe csengnek. „Nem a szavak teszik dicsővé az embert. A csatasorban ismerszik meg, ki mit ér.” Kis katonáink,
induljatok a csatába! Térjetek
meg győztesen! Kérlek benneteket, álljátok meg helyeteket a
középiskolákban, szerezzetek
iskolánknak jó hírnevet!
Ady szavaival búcsúzom,
és kívánok Nektek és Kedves
Szüleiteknek minden szépet és
jót a jövőben is!
„S a szárny megnőtt, üresen áll a fészek
csak álom volt a szép diák világ
s mint a fecske alkonyati szélnek
most szárnyat bont 18 diák.”
Repüljetek szabadon, boldogan, s kívánom mindnyájan
érjetek célba! Isten veletek!
(A ballagási tabló a hátsó belső borítón látható.)

Éjszaka az iskolában
Április 1-jén egy éjszakát töltöttünk a Boronkay György
Műszaki Középiskola és Gim-

Iskolahívogató (április 6.)

Oktatás-nevelés
názium épületében. Már estefelé megismerkedtünk a résztvevőkkel, majd játékos feladatokban mértük össze tudásunkat. Ezután látványos kémiai
kísérleteket mutattak be számunkra. Csillagképeket néztünk műtábortűz mellett, ahol
rengeteg érdekes információ
birtokába jutottunk e témában. Egy kis pihenő után „éjszakai szellemvasúttal” kincskeresést folytattunk. Ez volt
az egyik legérdekesebb feladat
az éjszaka során. Nagyon jól
éreztük magunkat, és reméljük, hogy mások is részt vehetnek hasonló programokon.
Czinege Petra,
Dalnoki Adrienn,
Gyetvai Kevin,
Varga Patrik,
Czinege Eliza
7. osztályos tanulók

Kismaros, színjátszás
8. osztály (április 9.)
Közönségsiker
Az I. Dunakanyar Báb- és
Színjátszókör Fesztivált április 9-én rendezték a kismarosi
művelődési házban. Az igazgatónő minket, nyolcadikosokat kért fel arra, hogy képviseljük iskolánkat ezen a rendezvényen.
Örömmel vállaltuk a felkérést, hisz ötödikben már nagy
lelkesedéssel vittük színre a
Kisködmön című népi darabot. Közös akarattal, összefogással sikerült hamar feleleveníteni a mókás színjátékot. A produkciókat szakmai
zsűri értékelte. Közönségdíjat
és egy serleget kaptunk munkánk elismeréséül. A Kisködmön örök emlék marad szá-

Kézműves délután (április 8.)

