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Megkezdődött a Dózsa György úti óvoda bővítése
A képviselő-testület üzleti tevékenységéből származó bevételek lehetőséget biztosítottak
arra, hogy a több mint 45 millió
forintos tervezett beruházással
az óvodabővítési munkálatok
megkezdődjenek. Sajnos az
elmúlt években ennek a térségnek, - amelyhez Sződ is tartozik
- nem volt lehetősége intézménybővítésre pályázatot benyújtania, mivel ilyen jellegű
pályázati kiírás nem volt. Szerencsére a képviselő-testületnek
sikerült olyan üzleti megállapodást kötnie, mely a beruházás
teljes költségét fedezni tudja. A
beruházás a kedvező időjárásnak köszönhetően nagyon jól
halad, és úgy néz ki, hogy a
tervezett 2007. augusztus hónapban történő átadás megvalósul. Mint már az előző számban írtuk, a Dózsa György úti
óvoda tornaszobával, csoportszobával, vizesblokkokkal, és
irodahelyiségekkel bővül.

A csoportszobával történő
bővítés lehetőséget nyújt arra,
hogy a Tabán utcai óvodát ideiglenesen bezárjuk, és a felújítási munkálatokat ezen az épületen is végrehajtsuk. A Tabán
utcai óvoda végleges bezárását
az önkormányzat nem tervezi,
mivel a lakosság létszámának
növekedésével arányosan az
óvodáskorú gyermekek száma
is növekszik, és a Dózsa
György úti óvoda bővítése csak
rövid ideig tudja megoldani a
gyermekek óvoda elhelyezését.
Mivel a Tabán úti óvoda szolgálati lakása felszabadul, lehetőség nyílik arra, hogy itt is tornaszobát tudjunk kialakítani, és
ezzel az ebben az épületben
elhelyezendő gyermekek is teljes pedagógiai szolgált atása
megoldódik. A Tabán utcai
óvodai épülettel kapcsolatban
vizsgáljuk egy bölcsőde kialakításának a lehetőségét.

Iskola
Aláírásra került Sződ község és
Csörög község között az alapfokú oktatási intézmények működtetésére vonatkozó Társulási Megállapodás (óvoda, iskola).
Sződ község képviselő-testülete
a Társulási Megállapodásban
rögzít ette, hogy az óvodai és az
általános iskolai oktatási intézményeiben a sződi gyermekek
elhelyezésén felül annyi csörögi
gyereket tud fogadni, amennyit
az intézmények befogadóképessége lehetővé tesz. Ami annyit
jelent, hogy ha a sződi gyerekek
teljes mértékben megtölt ik az
oktatási intézményeket, abban
az esetben nem tud csörögi
gyermekeket fogadni. Jelenleg
az óvodában a csörögi gyerekek
nagy részét el tudjuk helyezni,
az iskolában korlátozott létszámban tudjuk fogadni őket.
A Dózsa György úti iskolában (régi iskola) jelenleg két

alacsonylétszámú osztály működik, csörögi gyerekekkel. A
többi csörögi gyereket az Ady
Endre úti épületben el tudtuk
helyezni. Reméljük idén a régi
iskolaépületben lévő csörögi
gyermekek elhelyezésére a két
önkormányzat megtalálja a
megfelelő megoldást.
A régi iskola épülete a jövőben mindaddig, ameddig az új
művelődési ház fel nem épül, a
művelődési ház feladatait fogja
ideiglenesen ellátni. A régi művelődési házat az önkormányzat
bérbe adta, ugyanis a közművelődési feladatokat már nem
tudta ellátni az épület, mivel egy
időben csak egy szakkör működését tette lehetővé.
A képviselő-testület energiatakarékossági szempontokat is
figyelembe véve határozott a
bérbeadás mellett. A régi iskola
felszabadult termei több prog(Folytatás a 2. oldalon)
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ram egyidejű lebonyolítását is
lehetővé teszi, és az épület
addig sem áll üresen.
A képviselő-testület vizsgálja annak lehetőségét, hogy az
épületet a későbbiekben hogyan tudná hasznosítani. Felmerült többek között idősek
otthonává történő átalakítása
is.
A képviselő-testület a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
közreműködésével meghatározott óraszámban, térítésmentesen megvalósította az
oktatási intézményekben a
logopédiai foglalkoztatást, és
bevezette az iskolában a
gyógy-testnevelést.

Fakivágás
A képviselő-testület a 2007.
február 15. napján megtartott
ülésén döntés született arról,
hogy a Tece végén található,
önkormányzati tulajdonban
lévő, külterületi út menti fák
kivágásra kerüljenek. A lakosok közül is kértek engedélyt
ezeknek az akácfáknak a kivágására, ugyanis a fák egy részét a fatolvajok már kitermelték. Az akácfák egy része
kiszáradt és vágás éretté vált.
Az önkormányzat a fakitermelést csak erre szakosodott
szakemberrel tudja elvégeztetni.
Ennek érdekében három
fakitermelő vállalkozótól kértem árajánlatot, mely ajánlatokat átadtam a képviselőtestület illetékes bizottságának. A képviselő-testület a
bizottság javaslatának figyelembe vételével határozott a
vállalkozó személyéről. A
kitermelésből származó bevétel jelentős részéből (1 millió
forint) a 2007. évi fűtési szezon kezdetén fűtési támogatásként a szociálisan rászorultakat kívánjuk támogatni.
Lakossági bejelentésre kivá-
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gásra kerültek az önkormányzat belterületi közigazgatási
területén azok a fák, amelyek
valamilyen formában veszélyt
jelentettek a lakosságra nézve.

Lomtalan ítás
Értesítjük Sződ Község lakosságát, hogy 2007. évben is sor
kerül a lomtalanításra.
A tavaszi lomtalanítás
időpontja: 2007. április 25.
(szerda) Sződ, 2007. május
5. (szombat) Sződ Nevelek
Településrész.
Az őszi lomtalanítás időpontja: 2007. szeptember
26. (szerda) Sződ, 2007.
november 3. (szombat)
Sződ Nevelek Településrész.
Kérjük a tisztelt lakosságot,
hogy az elszállítandó lomot a
lomtalanítás napján, reggel
7.00 óráig helyezzék el az
ingatlanjaik előtt.
Továbbra is lehetőség nyílik
a gumiabroncsok begyűjtésére. Az önkormányzat Kastély
utcai telephelyére (faház) kell
beszállítani az elhasználódott
gumiabroncsokat 2007. június
15-ig.
Amennyiben a telephelyen
nem tartózkodik senki, abban
az esetben nyugodtan tegyék
a telephely kapujába a gumiabroncsokat, melyeket dolgozóink majd a telephelyre bepakolnak.

Szelektívgyűjtő
zsákok
Felhívjuk a tisztelt lakosság
figyelmét, hogy a szelektív
hulladékgyűjtés 2007-ben is
tovább folytatódik. Az elszállítás minden hónap utolsó
csütörtökén történik.
A szelektív hulladékgyűjtő
zsákok, amennyiben elfogynak, a polgármesteri hivatalban, ügyfélfogadási napokon
lehet igényelni. Megoldás

még, hogy Juhász István falugazdának jelzik, hogy elfogyott a szelektív hulladékgyűjtő zsák, és ő intézkedik a
zsákok pótlásáról.
A szelektív hulladékgyűjtést,
és a zsákokat továbbra is térítésmentesen biztosít ja az
önkormányzat a lakosság
részére.
Szintén felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy az elhelyezésre került szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe csak a
feltüntetett hulladékot helyezzék el. Kérjük továbbá, hogy
a konténerek mellé más hulladékot ne helyezzenek el.
Amennyiben azt tapasztalják,
hogy a konténerek megteltek,
és nem kerültek elszállításra,
kérjük, jelezzék a falugazdának.

Szennyvízcsatorna
Tájékoztatom a tisztelt érintett lakosságot, hogy 2007ben is lehetőség van a locsolási kedvezmény igénybevételére. A locsolási kedvezmény
igénybevételét 2007. április
30. napjáig kérjük, írásban
jelezzék a Sződi Szennyvíz- és
Hulladékkezelő Kft. polgármesteri hivatali irodájában. A
locsolási kedvezmény májusjú nius-jú lius -au gusztus és
szeptember hónapokra vonatkozik. A Kft. ezekben a hónapokban a locsolás többletfogyasztásából átlagot számít.
A nyári többletfogyasztás
átlagának 50%-a – a téli átlagfogyasztást figyelembe véve a november, december havi
számlázásnál jóváírásra kerül.
Amennyiben a csatorna
működésével kapcsolatosan
észrevételük, kérdésük van,
forduljanak Miletin István
ügyvezetőhöz (telefonszám:
06 30 9 513 695). A számlázással kapcsolat ban Seres
Krisztina ügyintézőhöz 27/
388-188 (119 mellék) fordulhatnak.

Sződiek Híradója

Ron gálások
Sződ Község képviselőtestülete jelentős összegeket
költ fejlesztésekre, a községünk szebbé tétele érdekében.
Sajnos vannak olyanok, akik
ezzel mit sem törődve, megrongálják a labdarúgó pályánál található cserepadokat,
letördelik a nemrég ültetett
fákat, lerugdossák az utcanév
táblákat, megrongálják a játszóteret, összefirkálják a
buszmegállókat. Ezeknek a
rongálásoknak a java részét
helyi, itt élő fiataloknak egy
bizonyos csoportja követi el.
A legszomorúbb talán az
egészben az, hogy a sportpályánál azok a fiatalok is részt
vettek a padok tönkretételében, akik maguk is a labdarúgó csapat tagjai. Nemrégiben a labdarúgó csapat öltözőjében beszélgettem a csapat
tagjaival, és kértem őket,
hogyha látják, vagy tudomásuk van arról, kik követik el a
rongálásokat, nevezzék meg
azokat. Sajnálattal tapasztaltam, hogy bizony csak hoszszas meggyőzés után voltak
hajlandók megnevezni azt a
személyt, aki a károkozást
elkövette. Elmondtam nekik,
hogyha valaki nem szégyelli a
közösség tulajdonát tönkretenni, akkor mi ne legyünk
szégyenlősek ezeket a személyeket megnevezni. Ha szó
nélkül elmegyünk ezek mellett
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jelenségek mellett, akkor a
rongálók még nagyobb bátorságot éreznek magukban ahhoz, hogy még nagyobb károkat okozzanak a közösségnek.
Az önkormányzat az utcanév táblákra és a fásításra
több millió forintot költött.
Annak idején, amikor meggyfasor telepítve lett az önkormányzat útjai mentén, a lakosságnak meg kellett vásárolnia a fákat. Ezeket a fákat
mindenki szorgalmasan gondozta, locsolta, és lehet mondani, a fák majd’ mindegyike
szépen megeredt. 2006-ban
az önkormányzat térítésmentesen biztosította a lakosság
részére a díszfákat, annak
érdekében, hogy újra szép
legyen a Dózsa György út.

Az a kérésem a lakossághoz, hogy nagyobb figyelmet
fordítsunk ezekre a csemetékre, vigyázzunk a fűnyíráskor,
hogy a facsemete kérgét ne
sértsük meg. Ha valaki látja,
hogy szándékosan letörik a
fák ágait, jelentse be az önkormányzatnál.
A nemzeti ünnepekkor kihelyezett zászlóknak legtöbbször a felét tudjuk csak beszedni, ugyanis valakik minden egyes alkalommal ezek
nagy részét ellopják.
Ismételten kérem a tisztelt
lakosságot, hogy közösen
lépjünk fel a közösségi tulajdon rongálóival szemben.
Kérem, ha valakinek tudomása van a rongálásról, vagy
látta az elkövetőt, jelentse be
az önkormányzat jegyzőjének.
Csak úgy tudjuk megőrizni
értékeinket, ha mindannyian
odafigyelünk.

Fejlesztése k

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy
az ingyen biztosított facsemetéket nem minden lakos tudta
magáénak, és a nyári hőségben sokan még egy vödör
vizet sem voltak hajlandók a
facsemeték öntözésére áldozni. Pedig a frissen ültetett
fáknak legalább két éves korukig nagy szükségük van az
öntözésre, hogy életben maradjanak. Ezek a fák a község
pénzéből, tehát mindenki
pénzéből lettek vásárolva, így
mindenki saját tulajdonának
tudhat ja be, legfőképpen
azok, akik előtt a facsemete el
lett ültetve.
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Közintézményeinknél: orvosi
rendelőnél, iskolánál, óvodánál, gyógyszertárnál az egyre
nagyobb gépkocsi forgalom
miatt elkerülendő balesetveszély érdekében parkolókat
hoztunk létre. Szükségessé
vált a Dózsa György úti óvodánál a bővítés miatt, hogy az
óvoda előtti parkolót is bővítsük. Az általános iskola Ady
Endre úti parkolója is kicsinek bizonyult, ezért itt is bővítettük a gépkocsi parkolót.
A parkolók kialakításához
megfelelő teherbírású vasúti
betonaljakat alkalmaztunk. Az
így elkészült parkolóknak az a
nagy előnye, hogy megfelelő
teherbírásúak, amennyiben az
árok vízelvezető képessége
megszűnne, az elemek felszedésével a tisztításuk megoldható, és azok ugyanígy vissza
is helyezhetők. A másik előnye, hogy az összeillesztésnél
a csapadékot átereszti, és nem
gyűjti össze.

Vízelvezető é s
szikkasztó árkok
Felkérem a tisztelt lakosságot,
az in gat la nja ik előt t i
vízelvhogy ezető és szikkasztó árkokat március és április
hónapban legyenek szívesek
vízelvezésre alkalmassá tenni,
és a megfelelő mélységűre
kiásni. A kiásott földet kérjük,
az útpadkára helyezni, az
önkormányzat az így elhelyezett felesleges földet el fogja
szállítani. Megkérek mindenkit, hogy az útpadkát ne emelje az út széle fölé, mert az
útról lefolyó víz nem tud az
árokba folyni, és az összegyülemlett víz tovább haladva
megtalálja a megfelelő helyet,
és szomszédjaink árokpartját
fogja lemosni.
Együttműködésüket előre is
köszönöm.

Sződ le gidősebb
lakosai
2006. december 28. napján
a Népjóléti és Környezetvédelmi Bizottság elnökével,

Sződiek Híradója

Miletin Istvánnéval meglátogattuk és köszöntöttük Sződ
Község legidősebb női lakóját, Papp Mihálynét, Erzsi
nénit, és legidősebb férfi lakóját, Erdélyi Péter bácsit.
A dolog érdekessége, hogy
Sződ két legidősebb embere
testvérek.
Sződ Község Önkormányzata nevében jó egészséget
kívánunk a köszöntötteknek.

Nevele k
településrész
Sződ község költségvetésében
Nevelek településrész fejlesztésével kapcsolatos lehetőségek is szerepelnek. Rövid
időn belül (kb. egy hónapon
belül) Nevelek településrész
közvilágítását 10 db közvilágítási lámpa felszerelésével bővítjük. A közvilágítási lámpák
felszerelésének helyeit a Nevelek Településrészi Bizottság
javaslata alapján határoztuk
meg. Ezen felül a költségvetésben elkülönítetten és arányosan állapítottuk meg az
előző évekhez hasonlóan a
(Folytatás az 4. oldalon)
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szociális keretet, mely keret
felosztását és elosztásának
mértékét a bizottság tagjai
határozzák meg.
Ebben az évben telekértékesítésből 4 millió forint fejlesztést irányoztunk elő a településrészre. Amennyiben a telek érték es ítés megv alósu l,
ennek az összegnek a felhasználását szintén a Neveleki
Bizottság saját hatáskörébe
utaljuk.
A Nevelek településrészen
élő gyermekek óvodai és iskolai elhelyezésével kapcsolatban javaslatot tettem a gödi
polgármester ú rnak, hogy
kössünk társulási megállapodást a gödi oktatási intézményekbe járó neveleki gyermekek elhelyezésével kapcsolatban. Ugyanis Göd önkormányzata a társulási megállapodás megkötése után jelentős többlet normatív támogatást igényelhet a gyermekek
után. Ezzel kapcsolat ban
megkeresett, és megbeszéléseket folytattam Bognár László
alpolgármester úrral. Megállapodtunk abban, hogy a társulási megállapodás tervezetét
Sződ önkormányzata elkészíti
és elküldjük a Gödi Önkormányzathoz. A tervezetet
elkészítettük, és elküldtük az
alpolgármester úrnak.
Mindez megtörtént . Sajnos
egyelőre megmerevedtek az
álláspontok a két önkormányzat között a területi viták miatt, ami azt jelenti, amennyiben ezzel kapcsolatban az
álláspontok nem közelednek,
hosszú pereskedés elé néz a
két önkormányzat, ami mindenféleképpen jelentős hátrányt jelent Nevelek településrész lakói számára.
Sződ önkormányzata minden évben költségvetési hiánnyal küzd, ezért jól meg kell
fontolnia, hogy az ü zleti és

Közérde kű információ – válasz lakossági észre vétele kre
Mellékelten közöljük a VOLÁNBUSZ Zrt. válaszát, melyet az önkormányzat lakossági bejelent és
címén küldött meg részükre.

(Folytatás az 5. oldalon)
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Önkormányzat – közérdekű információk
(Folytatás a 4. oldalról)

egyéb megállapodások eredményeként befolyt többletbevételeit milyen célokra fordítja.
Sződ község képv iselőtestülete 2006-ban úgy döntött, hogy a 2/A főútvonal,
Nevelek és Göd felé eső belterületi ipari övezetét - az ott
élő lakosság érdekeit figyelembe véve - átminősítette
lakóövezetté. Az itt kialakult
Ilka Lakóparkban közintézmények elhelyezésének lehetősége a tervben biztosított.
Építési engedélyt ezen a területen csak abban az esetben
ad ki az önkormányzat ,
amennyiben az összes közmű
kiépítésre kerül, többek között a szennyvízcsat ornahálózat is. Sződ önkormányzata lát lehetőséget arra vonatkozóan, hogy Nevelek és
az Ilka Lakópark szennyvízelvezetését megoldja, ugyanis a
Göd felé való szennyvízelvezetés, a dunakeszi szennyvíztisztító túlterheltsége miatt
nem lehetséges.
Mivel a két önkormányzat
közötti terület vita egyezség
híján hosszú évekre is elhúzódhat, úgy gondolom, hogy
a Nevelek településrészen
élőknek el kell gondolkodnia,
a „Hogyan továbbról?”.
Egy biztos, Sződ Község
Önkormányzata nem szorgalmazta Nevelek Gödhöz való
csatlakozását. Nevelek igazi
fejlődése csak abban az esetben kaphat lendületet, ha
rendeződik a településrész
hovatartozása. Amennyiben
ez rövid időn belül nem rendeződik, a lakosságon múlik,
hogy ilyen feltételek mellett is
kíván-e a továbbiakban is
Gödhöz csatlakozni.
Sződ község képv iselőtestülete úgy gondolja, hogy
amennyiben Nevelek lakossága megváltoztatja véleményét
a csatlakozással kapcsolatban,
önkormányzatunk lát magában annyi erőt, hogy megold-
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ja Nevelek településrész fejlesztési problémáit.
Minden sződi lakos részére
Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánok a képviselő-testület
és a magam nevében!
Hertel László
polgármester

Önkormányzati
Hírek
Sződ Község Képv iselőtestülete 2007-ben eddig 3
képviselő testületi ülést tartott.
Január 8-i ülésen lakossági
kérelmek elbírálására került
sor.
Január 30-i testületi ülés fontos napirendi témája volt az
Önkormányzat 2007. évi költségvetésével kapcsolatos tájékoztatás. A főbb keretszámok
ismeretében a testület tájékozódhatott a várható költségvetési főszámok alakulásáról.
A testület 2007. évi munkatervének elfogadása mellett az
óvodabővítéssel kapcsolatos
tájékoztatások és az intézmények fű téskors zerűsít éseire
beérkezett ajánlatok megtárgyalására került sor.
Február 15-én előzetes egyeztetések, az illetékes bizottságok megtárgyalása, véleményezése után Sződ Község
költs égv et ése elfogadás ra
került.
A Hunyadi János Általános
Iskola és a Napköziotthonos
Óvoda költségvetését Sződ és
Csörög község képviselőtestülete együttes ülésen fogadta el.

A területi és az
országos kisebbségi
önkormányzati
képviselők
választásáról
2006. évi helyhatósági választások alkalmával Sződ
Községben megalakult a
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat is. Alakuló ülésükön
megválasztották a tisztségviselőket s a törvényi határidőn belü l megalkották
SZMSZ-üket és elfogadták a
2007. évi költségvetésüket.
A vezetős ég névs ora:
Klimász János né elnök,
Ivanics Istvánné elnökhelyettes, tagok: Nyékiné
Tomecskó Mirjam, Mikó
K á r o l y né , Ru s z n yá k
Ferencné.
2007. március 04-én Sződ
közs égben lebonyolítás ra
került a kisebbségi elektori
választás. Névjegyzékben az
5 szlovák kisebbségi önkormányzati tag szerepelt, ők
szavazhattak megyei és országos listára is. A megyei
listán mandátumot szerzett
Klimász Jánosné a Sződi
Szlovák Kisebbbségi Önkormányzat elnöke.
A szlovák kisebbségi önkormányzati képviselők választásán Pest megyében
Klimász Jánosné assszonyt
2007. március 19-én a Kulturális Bizottság elnökévé választották, így 28 nemzetiségi
telepü lés közmű velődési
feladatainak összefogásával
bízták meg. Gratulálunk és
jó munkát kívánunk!
Bojtayné B. Gabriella
jegyző

Adóhatósági
tájékoztató
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy az Önkormányzatnak a község mű-
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k ödt et és éhez s zük séges
anyagi erőforrások biztosításához a helyi adó bevételeire
is szüksége van. Ismételten
felhívom a lakosság figyelmét, hogy a befizetések elmulasztása esetén végrehajtást kezdeményezü nk az
adós ellen! Többen tapasztalhatták az elmúlt időszakban,
hogy fizetési letiltásokat foganat osítottu nk (inkasszó,
fizetési és nyugdíj). A 2007.
évi adófelhívásokat kézbesítettük minden adónemben.
A fizetési határidők letelte
után a nem fizetők újabb
felszólítást kapnak, s ezt
követően azonnal intézkedünk a végrehajtások miatt!
Ismételten felhívom a hátralékosok figyelmét, hogy a
letiltások foganatosítása mellett lehetőségünk van bírósági végrehajtó közreműködésének igénybe vételére. Többen tapasztalhatták, hogy a
végrehajtó ingó és ingatlan
árveréseket foganatosít, a be
nem hajtható tartozásokat
pedig a tulajdoni lapra terheli.
Kocsis Sándorné

Változás a pénzü gyi
csoport vezetői
munkakörben
Köszönetet mondunk Papp
Rezsőné, Icukának pénzügyi
csoportvezetőnknek az elmúlt 11 évi munkájáért, aki
2007. március 31. napjával
nyugállományba vonul.
Ezt követően a munkakört
Tarcsáné Katona Mariann
tölti be, aki már 2007. január
1. óta a Hivatal köztisztviselője.
Icukának jó egészséget és
hosszú boldog nyugdíjas
éveket kívánunk!
A Hivatal dolgozói
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Szlovák Önkormányzati Hírek
Sződ községben a szlovákság
betelepítése a török kor után
a XVIII. században történt. A
földbirtokos Grassalkovich
Antal nevéhez fűződik. 1770ben vette kezdetét az itt élő
magyarság és szlovákság közös történelme. 1828-ban a
nemzetiségi összetételt tekintve a lakosság Sződön teljesen
szlovák anyanyelvű volt, 12
személy beszélt csupán magyarul.
A szlovák ősök leszármazottai a jelenleg itt élő sződi
lakosok, akik az idők folyamán asszimilálódtak.
1948-ban jött létre a Magyarországi Szlovákok Szövetsége, melynek tagszervezeteként 1989 óta, azaz 18 éve
működik a Sződi Szlovákok
Szervete. Jelenleg a Sződi
S zlov ák Hagyományőrző
Klub nevet viseli, 2006-ban a
taglétszáma 60 fő volt. Az
elmúlt évi választások alkalmával létrehoztuk a Sződi
Szlovák Önkormányzatot.
A hazai szlovákság legnagyobb részének élettere a
kistelepülés, a falu. Éppen
ezért a szlovákság értékeinek
fennmaradásáért leginkább a
helyi nemzetiségi önkormányzatok vállalnak felelősséget.
Szándékunk szerint az elkövetkező 4 évben - Sződ Község Önkormányzatával karöltve - egy közös cél érdekében
tevékenykedünk. Tesszük ezt
azért, hogy a helyi lakosság a
lehető legtöbbet tudja meg
saját múltjáról, értékeiről és
tudassa ezt a helyi társadalommal, a környező településekkel, s kövessen el a lehető
legtöbbet a nyelv, a kultúra és
egyéb értékei, hagyományai
megtartásáért, hogy a következő generációk is megismerhessék, és büszkék lehessenek
elődeik munkájára.
A 2006. évi kisebbségi ön-
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kormányzati választások eredményének alapján az önkormányzat létszáma 5 fő, a képviselők névsor szerint a következők: Ivanics Istvánné,
Klimás z János né, Mik ó
Ká r ol y né ,
N yék iné
Tomecskó Miryam, Rusznyák Ferencné.
Az első, alakuló ülésre október 12-én került sor, amelyen
az eskütétel után a megbízó
levelek átvétele következett.
A napirendi pont az elnök és
helyett ese megválasztásával
folytatódott, majd az 5 képviselő egyenként nyilatkozott,
hogy lemondanak a tiszteletdíjról és t evékenységüket
társadalmi munkában kívánják végezni.
A következő, decemberi
ülésen az évzáró rendezvény
megbeszélésére került sor. A
MSZSZ 13. kongresszusára 1
fő delegálását kérték, amelynek eleget tettünk. A rendezvényre pedig Budapesten
került sor. Az északi régió,
Pest megye küldött jeként
Szlovákiában, Hronecban egy
3 napos nemzetközi konferencián vettem részt a szomszédos országok képviselőivel
együtt.
2007 januárjában a Sződi
S zlov ák Ö nk orm ányzat
SZMSZ megtárgyalására és a
költs égvetés elfogadás ára
került sor.
A februári ülésen kidolgoztuk az önkormányzat 2007.
évi munkatervét, majd a március 4-i nemzetiségi választásokkal kapcsolatos tájékoztatásra került sor.
A testület minden tagja a
tőle telhető legnagyobb aktivitással vesz részt az üléseken,
a jegyzőnő törvényességi felügyelettel, a Polgármesteri
Hivatal dolgozói munkájukkal, a tagság ötletekkel és a
megvalós ítással segítik az

önkorm ányzat m unkáját .
Bízunk benne, hogy közös
összefogással a munkatervben
leírtakat sikerül az év során
realizálnunk..
Tájékoztatásul ismertetnék
néhány, elkövetkezendő időszakra vonatkozó elképzelést:
¬ a helyi kultúra értékeinek
és hagyományainak megtartása, fejlesztése;
¬ nyelvi szakkör, tanfolyam,
kreatív foglalkozások, kis népi
mesterségek bemutatása;
¬ jeles napokhoz fűződő
szokások felelevenítése pl.:
fosztóka, szövés, fonás;
¬ nemzetis égi rendezvény
lebonyolítása, szlovák gasztronómiai specialitások elkészítése, receptgyűjtemények
összeállítása;
¬ helytörténet i gyűjtemény,
néprajzi kiállítás létrehozása,
bútorok gyűjtése;
¬ helyi építészeti ért ékek
felmérése, dísztárgyak, fotókon képeslapokon való megörökítése, turisztikai ismertető községünkről;
¬ népviseleti ruhák, eszközök, tárgyak összegyűjtése;
¬ régi sződi népi motívumok
megörök ít ése, megőrzése,
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hímzőkör létrehozása;
¬ szlovák dalkultúra lejegyzése, népszerűsítése, átörökítése
az utókornak;
¬ kirándulások, túrázás, síelés szervezése Szlovákiába;
¬ nemzetiségi találkozókon,
folklór fesztiválokon való
részvétel;
¬ kapcsolattartás az országos, megyei szervezetekkel, a
Váci Szlovák Önkormányzattal, és a környező települések
önkormányzataival és civil
szervezeteivel, más nemzetiségek hagyományőrző csoportjaival.
Ősi szokásaink, a múlt megismerése kincs, melyből táplálkozhatu nk. Őrizzük és
védjü k hagyom ányaink at,
amit nem lehet elvenni egyetlen nemzettől sem. Mi a magyart és szlovákot együtt őrizzük, nem szabad elveszítenünk ezt a köteléket. Ez a mi
feladatunk és kötelességünk..
Ősenk tisztelete, saját magunk megbecsülése. Ha múltunkat, szokásainkat elfogadjuk, magunkat fogadjuk el, s
meghajolunk elődeink évezredes tapasztalása előtt.
Klimász Jánosné
Sződi Szlovák
Önkormányzat elnöke

Anyakönyvi hírek
2006. december 1. napjától
2007. március 15. napjáig
Sződ községben az alábbi
anyakönyvi események történtek:
Születések száma:
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Házasságkötések száma: 6
Halálesetek száma:
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Állategészségügyi hírek
Az ebek szokásos tavaszi
védőoltása 2007-ben is az
előző években megszokott
módon történik.
A veszettség elleni védőoltás kettős célt szolgál. Egyrészt megakadályozza az oltott állatokon a betegség kialakulását és terjedését, másrészt – ami az előbbinél is
fontosabb - közegészségügyi
szerepe is van, hiszen köztudott, hogy a veszettség vírusa
embereket is megbetegíthet.
Az oltatlan és beteg állatok
(kutyák, macskák, stb.) harapásukkal, karmolásukkal
nagy fertőzési veszélyt jelentenek gazdáikra és környezetükre. Szerencsére ez a betegség ma már az állatok között
is nagyon ritka. Köszönhető
ez a kutyák részére évenként
előírt kötelező védőoltások-

nak, és nem utolsósorban
annak is, hogy az elmúlt években a vadon élő rókákat és
más húsevőket repülőgépről
leszórt , táplálékba
rejtett vakcinával
immunizálják.
Kutyák részére
a
veszettség
elleni védőoltás beadásának három
módja lehetséges:
1. Háznál,
a kutya tartózkodási helyén az
ellát ó állatorv os
oltja be.
2. Állatorvosi rendelőben,
rendelési időben történik a
vakcinázás.
3. A harmadik lehetőség az
úgynevezett összevezetéses

eboltás, amikor meghatározott időben és helyre a kutyákat felvezetik a tulajdonosok.
A sződi összevezetéses
eboltás helye a volt tűzoltószertár (sportklub).
Időpontja 2007. május 9.
(szerda) 14-17 óráig.
A pótoltás időpontja: 2007. május
11. (péntek)
8-10 óráig.
Az összevezetéses
eb ol tás
díja
az
Állatorvosi Kamara
aj án lás a
alapján a
megyében
egységesen 2400 Ft kutyánként. Rendelőben végzett,
vagy háznál történő veszettség oltás díja 2900 Ft. A veszettség oltással egyidőben,
évente egyszer kötelezően el

kell végezni az ebek féregtelenítését is. A féregtelenítés
tablettával történik, melyet az
oltás helyén az állatorvosnál
lehet igényelni. A féreghajtó
tabletta ára változatlanul 200
Ft/db. Egy tabletta 10 kg
súlyú kutya kezelésére elegendő.
A macskák veszettség elleni védőoltása nem kötelező
ugyan, de betegségközvetítő
szerepük miatt indokolt és
ajánlott.
Több környékbeli állatorvosi rendelőhöz hasonlóan február és március hónapban a
macskák ivartalanítási műtéteit kedvezményes áron végezzük. Ezzel az akcióval szeretnénk mi is hozzájárulni a
macskák nem kívánt túlszaporodásának megakadályozásához.
dr. Jakab László
állatorvosi rendelő
Sződliget, Bem u. 6.
06-20/9 285 103

HUNYADIS HÍREK
Tarka csokor
Nem véletlenül adtam ezt a
címet mondanivalómnak,
ugyanis az utolsó híradásunk
óta nagyon sok esemény történt a „hunyadis” falak között.
Talán egy számomra nagyon kedves történettel kezdeném a közelmúltra való
visszaemlékezést. Pár hete
történt, hogy munkám végeztével hazafelé indultam az
iskolából, mik or Kármen
kolléganőm behívott az első
osztályba, hogy két kislány
szeretne valamit mondani.
Mikor bementem nagyon
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kedves „csicsergő” hangon
azt mondták:
– Erzsi néni, a mi iskolánk a
legjobb iskola a világon.
– Miért gondoljátok ezt így? –
kérdeztem.
– Azért, mert itt mindig jó
dolgok történnek és nagyon
kedvesek a tanárok.
Egy csapásra elmúlt a fáradtságom és úgy éreztem,
hogy már ezért a mondatokért érdemes dolgozni. Az
igazság kedvéért hozzá kell
tennem, hogy aznap ünnepeltük névadónk, Hunyadi János
születésének 600. évfordulóját. Erre a napra a Floch cukrászdában 220 szeletes tortát
sütöttek nekünk, amit az
emblémánk és a négy sarkában egy-egy nagy tűzijáték
díszített.

Biztos, hogy diákjaink jókedvéhez nagy mértékben
hozzájárult a finom édesség,
de ez nem csökkentette a nap
értékét. Mindenesetre az biztos, hogy továbbra is nyitott,
családias iskolának érezzük
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intézményünket.
Ezeket a jelzőket elmondtam azon a rendhagyó szülői
értekezleten is, amit leendő
első osztályosainknak és szüleiknek tartottunk február 27én.
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Azt hiszem, ez a nap is emlékezetes marad azoknak a
jelenlegi nagycsoportosoknak,
akik szüleikkel eljöttek hozzánk és Csilla néni kalauzolásával bejárhatták az iskola
épületét, betekinthettek életünkbe.
Nem csak a leendő elsőseinkkel törődünk természetesen, hanem minden diákunkkal. Különösen izgultunk az
elmúlt hónapokban középiskolát választó nyolcadikos
diákjainkért . Matematikából
és magyarból külön felvételi
előkészítővel is segítettük
felvételi vizsgájukat. Már
megmérettettek, most várjuk
az eredményeket, a következő
újságban már arról is be tudunk számolni.
Időközben egy HEFOP-os
pályázaton is indultunk. Ha
nyernénk, akkor a halmozottan hátrányos gyermekeinket
jobban tudnánk támogatni.
A februári alapítványi bálra
sokat készültünk. Nekünk
ennek a szervezése a mindennapi nevelő-oktató munkánk
mellett nem könnyű. Ráadásul ebben az időszakban mi a
nyolcadikosainkra nagy erővel
koncentrálunk, mint ahogyan
ezt már említettem is. A bál
jól sikerült, de a célunkat nem
tudtuk elérni, mert kb. csak
nyolcvanan voltunk és ebben
már benne van a húsz fős
tanári kar és a munkánkat
segítők is. Mindenesetre so-
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kan voltak, azok, akik szponzorálással segítettek . Ami
érdekes, hogy nagyon készségesek voltak a nem sződi
szponzorok is. A jó hangulatú
bál ellenére elgondolkodom,
hogy ezt a hagyományunkat
ilyen formában vigyük-e tovább. Ez a bál elsősorban
diákjaink szüleinek szólna.
Lehet, hogy nincs is rá igény?
Meglát juk, felmérjük és a
jövőben az eredm énynek
megfelelően cs eleks zü nk.
Nem vagyok keserű szájízű
ezen a téren sem, de nem
szeretem a felesleges munkát.
Az energiámat és munkatársaim energiáját inkább oda fektetném be, ahol jó eredményt
tudunk elérni.
A nevelés-oktatás területén
pedig eredményesek vagyunk,
azt hiszem, ezt senki nem
vitathatja tőlünk.
A jövőben az oktatáspolitika nagyobb hangsúlyt fektet a

mérésekre és értékelésekre.
Mérik a diákok tudását, mérik
a pedagógusok munkáját és
értékelik mindkettőt. Idén az
IMIP-ünkbe le kellett fektetni
a „Pedagógusok teljesítményének értékelési szempontjait.”
Mikor valakinek szembesülnie kell értékeivel és hiányosságaival, az egy nagyon komoly dolog. Annak érdekében, hogy a szubjektivitást
elkerüljük, komoly gondot
fordítottam erre a feladatra.
Segítségül hívtam a budapesti
QUALY-CO Oktatási Tanácsadó Céget. Ők segítettek
nekem és a hunyadis tanári
karnak, hogy ezt a feladatot is
nagyon jól tudjuk végezni a
jövőben. Mert vajon milyen
egy jó pedagógus. Erre nincs
recept. Vezetőként a következőket várom el tőlük, és ezt a
legutóbbi vezetői pályázatomban is leírtam:
¬ Magas szakmai tudás
¬ Kitűnő kommunikációs
készség
¬ Tolerancia és empát ia
készség
¬ Csapatban való dolgozni
tudás
¬ Jó konfliktuskezelés
¬ Mély gyerm ekszeretet,
érzékenység a gyermeki problémák iránt (ne alázza meg a
gyermeket sem szóval, sem
tettel)
¬ Pontosság, precizitás
¬ Újat befogadni tu dás,
illetve innováló képesség
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¬ Igényesség a külső megjelenésre
¬ Pozitív hozzáállás a feladatvégzéshez
¬ Szülőkkel való jó kapcsolattartás
¬ Fegyelmezni tudás
Nem kevés és nem könynyű dolgok ezek, de aki ezt a
hivatást választja, ezekkel a
képességekkel rendelkeznie
kell.
Csak az ilyen a pedagógus
tud megfelelni a Pedagógiai
programunkban lefektetetteknek. Olyan iskolának kell
lenniük ahová a gyermek:
¬ szívesen lép be
¬ ahol szeretettel várják
¬ ahol nem szorong
¬ ahol jövője felől felelősséggel gondolkodnak
¬ ahol tudását fejlesztik
¬ ahol személyiségét megfelelően építik
¬ ahol jó közösségi emberré
válhat
Ha megkérdezik a sződi
diákokat, szerintem ők igazolni fogják, hogy a hunyadis
légkör megfelel a leírtaknak és
most visszautalnék a két kis
elsős diáku nk őszintének
tűnő mondataira, amit a cikkem elején részleteztem.
Ezekkel pozitív gondolatokkal zárom jelenlegi mondanivalómat, bízva abban,
hogy a különböző eseményeinkről diákjaink, kollégáim
részletesen beszámolnak az
újságon keresztül is.
Végezetül magam és min-
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