Képviselői névjegy

édesapám munkahelyén, a
Ganz-Mávagban helyezkedtem el 6 órás kézbesítőnek.
Az irodában dolgozó felnőtt
kollégáim beszéltek rá, hogy
járjak a dolgozók iskolájába.
Az ő unszolásukra kezdtem
el a gyors- és gépíró iskolát
délutáni tagozaton. A bizonyítvány megszerzése után a
Fővárosi Autóbuszüzemben
helyezkedtem el gyors- és gépíró munkakörben, majd 1969től a Közlekedési és Szállítási
Dolgozók Szakszervezetében

nyugdíjasok voltak, a pénzünk
meg kevés, a GYES-t megszakítva visszamentem dolgozni,
és beiratkoztam Budapesten
a Makarenkó utcai Dolgozók
Gimnáziumába. Ez az időszak nagyon keserves volt,
mivel minden másnap éjfélkor
jártam haza, és a munkahelyemen valamint családanyaként
is helyt kellett állnom. Azt,
hogy jelesre érettségiztem,
elsősorban a férjemnek, másodsorban pedig drága jó szüleimnek köszönhetem. Szilvia
nevű kislányunk az érettségi
után két hónappal született.
Ekkor történt megint egy fordulat az életemben. Főnököm
javasolta, hogy a GYES időt
használjam ki, és jelentkezzek
– a társadalombiztosítás területén akkor legmagasabb végzettséget adó – társadalombiz-

dolgoztam titkárnőként. Ez
a választásom határozta meg
a további életemet, ugyanis
szintén a kollégák bíztattak,
hogy végezzem el a középiskolát. Ekkor már férjnél voltam,
l970-ben megszületett Katalin
nevű kislányunk. Mivel szüleim már mind a ketten rokkant-

tosítási felsőfokú tanfolyamra,
amely három évig tartott.
Szigorlatokkal, szakdolgozattal, illetve annak megvédésével
szereztem végzettséget. A
második gyermekemmel sem
használtam ki a 3 éves GYES
időszakot, mert a második évben visszamentem dolgozni.

Sok feladatot szeretne megoldani a Szociális Kerekasztal
Riport Miletin Istvánnéval
Az önkormányzat Népjóléti
és Környezetvédelmi Bizottsága elnökének hogyan
alakult az életútja?
Az életutam olyan, mint azokban a mesékben, ahol a szegény
gyermek elindul megvalósítani
álmait, és az álmok megvalósulásáig nagyon sok nehézséggel
kell megbirkóznia. 1949-ben
születtem Sződön, abban az
udvarban, ahol jelenleg is élek.
Nagyon szegény, de érzelmekben igen gazdag szülők második gyermekeként láttam meg
a napvilágot. Édesapám 27
éves korábban rokkant meg,
édesanyám pedig születésétől fogva csípőficammal élt.
Szüleimnek nagyon csekély
földjük volt, de azt sem tudták
igazán megművelni. Minden
nagy munkában – így szántás,
vetés, betakarítás – édesapám
és édesanyám testvérei, sógorai segítettek. Ebben a családi
összefogásban, a testvérek
megbecsülése és szeretete között nevelkedtem. Az általános
iskolában jó tanuló voltam, de
a család anyagi körülményei
nem tették lehetővé, hogy
nappali tagozaton középiskolába járjak. Hiába álmodtam
mindig arról, hogy majd egyszer egyenköpenyben járok
gimnáziumba. Az osztályfőnököm kérlelte is szüleimet,
hogy írassanak be a középiskolába. Soha nem felejtem
el, hogy édesanyám nagyon
szomorúan azt mondta, hogy
nem tudják a taníttatásomat
vállalni, hiszen van két fiútestvérem, akiknek szakmát kell
adni a kezébe. „A kislány majd
férjhez megy, és majd csak
lesz valahogy.” Így 14 évesen
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Ekkor – már a szociálpolitikai
osztály munkatársaként – a
közlekedési dolgozók társadalombiztosítással és szociálpolitikával kapcsolatos ügyeit
intéztem. Nagy részem volt pl.
a Volán autóbuszvezetők korkedvezményének kiharcolásában is. Ebben az időben vettem részt a Fővárosi és a Pest
Megyei Társadalombiztosítási
Tanácsok munkájában is. 25
gyönyörű évet töltöttem ezen
a munkahelyen, munkámat
a Szakszervezeti Munkáért
bronz, ezüst és arany fokozatú
kitüntetéssel jutalmazták. 1991
áprilisában váltottam munkahelyet, amikor is a Fővárosi
és Pest Megyei Társadalombiztosítási Igazgatóság Váci
Kirendeltségéhez
kerültem
kirendeltségvezető-helyettesnek, majd a nyugdíjbiztosítás
önállóvá válásakor kineveztek a Váci Nyugdíjbiztosítási
Kirendeltség vezetőjévé. A
rendszerváltást követően a
korábban megszerzett felsőfokú képzést nem minősítették
államilag elismert főiskolai
végzettségnek, így beiratkoztam a szegedi József Attila
Tudományegyetem Főiskolai
Társadalombiztosítási Szakára, ahol négy év múlva szereztem diplomát. Munkám során
igyekeztem a területünkhöz
tartozó 52 község és 5 város
biztosítottainak érdekeit figyelembe véve, a törvényeket
betartva és betartatva dolgozni. Munkámat a Szent Kristóf
Érdemérem és a Szent Kristóf
Plakett kitüntetéssel ismerték
el. 2006 augusztusától nyugalmazott nyugdíjbiztosítási
főtanácsadóként dolgoztam,
jelenleg legkisebb unokámmal
GYES-en vagyok.
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Álmaim tehát megvalósultak. Van egy szerető férjem,
akivel 40 éve élek boldog
házasságban, két leányom közül az egyik idén márciusban
végez, a másik már diplomás.
Mindketten boldog házasságban élnek, három unokával
ajándékoztak meg. Munkámban is elértem mindazt, amit
szerettem volna.
Az önkormányzat munkájában a rendszerváltás
óta veszek részt, különböző
bizottságokban tevékenykedtem, külső munkatársként
segítettem a szakmai munkát.
Nyugdíjazásom tette lehetővé,
hogy vállaljam a képviselői
megbízatást.
Mint tősgyökeres sződi,
hogyan látja a település fejlődését?
Amióta mi, sződiek kezünkbe
vettük a falu sorsának alakítását, a település nagyon nagy
fejlődésen ment keresztül.
Hadd soroljak fel néhány
megvalósult elképzelést, a teljesség igénye nélkül! Elkészült
a gyermekorvosi rendelő, ahol
helyet kapott a fogorvosi rendelés is, ami nagyon régi vágya
volt az itt lakóknak. Végre lett

a falunak egy gyógyszertára,
amely a környéken a legkiválóbb. Felújításra került a
háziorvosi rendelő, megnyílt
az új könyvtár. Bővítésre,
felújításra került a napközi
otthonos óvoda, bezártuk az
egészségre ártalmas régit. A
sződi gyermekek a környék
legszebb óvodájába járhatnak,
ahol a kiváló pedagógusok
munkájának
köszönhetően
szellemben, testben és lélekben is gyarapodhatnak. Kevés
község dicsekedhet azzal, hogy
minden útja aszfaltburkolatú.
Nagyon nagy fejlődésnek tartom, hogy Sződön nem kell
nyakig a sárban közlekedni.
Természetesen a képviselőtestület nem dőlhet hátra, még
nagyon sok a tennivaló. A legégetőbb feladatunk egy olyan
közösségi ház felépítése, amely
a kézzelfogható előnyökön túl
a szellemi fejlődést is elősegíti
a faluban. A közösségi ház
megépítésével egy időben ki
kell alakítani a környezetét
is. Ekkor kell megépíteni a
játszóteret, valamint a téli és
nyári sportolásnak helyt adó
létesítményeket is.
Ha jól tudom, az elnök aszszony kezdeményezésére

március elején összeült a
helyi szociális kerekasztal. Milyen céljai vannak a
kezdeményezésnek, kik a
tagjai?
A szociális kerekasztalt éppen
a fent megfogalmazott hiányosságok pótlására, a fejlődés
elősegítése érdekében kívánjuk létrehozni. Községünkben
vannak olyan rétegek, csoportok, akikre nagyobb figyelmet
kell fordítania az önkormányzatnak, a képviselőknek, de
maguknak, az érintetteknek is.
Kikre gondolok? A 3-l4 éves
korosztályról az intézményekben megfelelően gondoskodnak. Itt elsősorban a nehéz
sorsú családokat kell felkarolni. A szülők és a pedagógusok
összefogásával időben észre
kell venni és jelezni a fellépő
nehézségeket, szükség esetén
segítséget kell kérni. A szociálpolitika megváltoztatása kényszerűségből napirendre került.
Hallani olyan elképzelésekről,
hogy a GYES esetleg nem jár
majd alanyi jogon, és hogy a
fiatalok kénytelenek lesznek a
gyermek kétéves korában ismét munkát vállalni. Azonban
az óvodába csak hároméves
kortól lehet felvenni a gyerme-

keket. E korosztály problémáival is időben foglalkozni kell.
Nagy szívfájdalmam, hogy
az általános iskolát elhagyó
fiatalokkal senki nem törődik.
Sződön nincs olyan hely, ahol
találkozhatnának, nincs, aki
összefogná és meghallgatná
elképzeléseiket, gondjaikat, és
segítene kialakítani a végzős
diákokból egy közösséget. A
kerekasztal felkínálja segítségét a fiataloknak, hisz azt
szeretnénk, ha elindulna egy
önszerveződés. A falu lakosságának nagyon nagy része
idős, 60 éven felüli. A mai
gazdasági helyzetben, amikor
a munkaképes korosztály
örül, ha munkahelye van, az
aktív korúak nem tudják majd
vállalni a beteg, idős szülők
otthoni ápolását. Éppen ezért
gondolkodnunk kell azon,
hogy a jövőben hogyan segítsünk a beteg, idős emberek
gondozásában. Elképzelhető
megoldás lehetne egy napközbeni ellátást nyújtó idősek
otthona. Nagyon hiányolom
azt az egymásra figyelést, az
utcabeliekkel való törődést,
amit még a gyermekkoromban
tapasztaltam. Régen sokkal
nagyobb volt az önszerveződés, az összefogás, egy-egy
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fontos létesítmény kalákában
való felépítése stb. Szeretnénk
a kerekasztal résztvevőivel ezt
az összefogást feleleveníteni,
és a lakosság széles rétegét
megmozgatva, a közösségi
szellemet erősítve egymásra
odafigyelni, segíteni. Az egyre
szűkülő munkahelyek miatt
ez előbb-utóbb minden közösségben elkerülhetetlenné
válik.
A kerekasztal résztvevői a
tervek szerint:
Szavazati joggal rendelkezők:
elnöke a polgármester vagy
az általa megbízott személy,
a képviselő-testület Népjóléti
és Környezetvédelmi Bizottságának valamint Oktatási
Kulturális és Sportbizottságának elnöke, az intézmények
vezetői.
Tanácskozási joggal vesznek
részt: a jegyző, a nyugdíjas
bizottság vezetője, az iskolai
és óvodai szülői munkaközösségek képviselői, a Sződi
Fórum Egyesület képviselője,
a helyi ifjúság képviselője, a
Baba-Mama Klub vezetője, a
gyermekorvos, a háziorvosok
és az egyházak képviselői.

A helyi szociális segélyezés
terén milyen kilátások előtt
állunk 2009-ben? Hogyan
alakul az állami szociális
támogatások mértéke az
előző évekhez képest?
Sajnos nagyon nehéz év elé
nézünk. A bizottságnak igen
nehéz feladata lesz, mivel az
állam által biztosított, szociális támogatásokra fordítható
összeg az előző évi 25 millió
forintról l7 millióra csökkent.
Ezzel együtt újabb ellátások
kerültek a keretbe, többek
között a rendelkezésre állási
támogatás, amelynek 20%-át a
községnek kell kigazdálkodnia.
Már az év első két hónapjában
háromszorosára nőtt a szociális segélyt igénylők száma.
Félő, hogy nem tudunk a községünk általános iskolájába járó
gyermeknek ingyenesen tankönyvet biztosítani, és a felsőoktatásban tanuló diákok tankönyvtámogatása is veszélybe
kerülhet. Át kell gondolni az
év végi segélyezési gyakorlatot
is. 2008-ban karácsonykor a
70 éven felülieknek, a gyermeküket egyedül nevelőknek,
a nagycsaládosoknak, az
egyedülálló, hátrányos helyze-

A szomszédban írták
SZŐDLIGET –
Fórum a nagymederről

a tulajdoni lapokra, a lakók
azonban egyelőre nem tudják,
milyen kártalanítás járhat nekik ezért.

Mint ismeretes, több, mint
százezer kárvallottja lehet
egy elkapkodott törvénynek,
ugyanis 117 ezer ingatlan veszíthet az értékéből (így többek között sok sződligeti is),
miután a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelőségek átminősítik a
folyók mentén fekvő települések ingatlanait. A nagyvízi
mederré nyilvánítás rákerül

Sok érintett csak véletlenül, az
interneten bukkant rá, hogy
ingatlana szerepel a felügyelőségek listáján. A hatósági
eljárás értelmében ezeket a
lakóházakat, üdülőket, erdőket
és mezőgazdasági területeket
árvízveszélyes területté nyilvánítanák, és ezt a földhivatali
ingatlan-nyilvántartásba be is
jegyeznék. A tulajdonosokat a
hatóság „az eljárásban érintett
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tűeknek összesen 3.608.000,Ft-ot fizettünk ki. Idén ekkora
összeg valószínűleg nem áll
majd rendelkezésünkre, emiatt
törekednünk kell arra, hogy
kizárólag a rászorulókat részesítsük támogatásban.

környezetünket szépítsük és
fejlesszük, hogy jól és békében
lehessen élni Sződön.

Ön szerint milyen kitörési
pontjai vannak Sződnek?

Nagyon szeretném a szociális
kerekasztal által megfogalmazott célokat elérni, valamint a
gazdasági nehézségek ellenére
egy olyan közösséget létrehozni és működtetni, amely
szociálisan érzékeny a mindennapos gondokra, és segít is
ezek megoldásában.
El szeretném érni, hogy a
bizottság rendelkezzen azokkal az adatokkal, amelyek biztosítanák, hogy segítséget csak
azoknak nyújtsunk, akik arra
rászorulnak.
Szeretnék egy olyan környezetet, ahol házak előtt és
a parkokban virágok nyílnak,
az utakat fák szegélyezik, és
megvalósul a régen áhított
kulturális központ. Ehhez nagyon sokat kell dolgozni, és jó
egészség is kell hozzá.

Amennyiben ezt a kérdést az
előző év elején teszi fel, valószínűleg kedvezőbb választ
adtam volna, mint most. A
képviselő-testület igyekezett
olyan telkeket belterületbe
vonni, ahol kijelölte a gazdasági övezetet. Jelentkezők is
voltak, különböző vállalkozások szerettek volna az ipari
területen fejleszteni és a lakosság részére munkahelyeket
biztosítani. A gazdasági válság
e számításainkat azonban
keresztül húzta. Sajnos a falu
nem rendelkezik olyan létesítményekkel, történelmi jelentőségű látnivalókkal, amelyek
az idegenforgalom figyelmét
felkeltenék. A kitörési pontok
az összefogásban rejlenek. Abban, hogy hagyományainkat
képesek legyünk feléleszteni
és életben tartani, vagy hogy
nagyszámú ügyfélre tekintettel” levélben nem, csak a polgármesteri hivatalokban kifüggesztett közleményben értesítette. Az érintett családoknak
és számos vállalkozásnak ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy
a földhivatali bejegyzés után
érzékelhetően csökkenhet az
ingatlanuk értéke, drágábbá
válhat a biztosítási díj és a jelzálogalapú hitel.
Ezév január 13-án térségi fórumot tartottak Sződligeten
az ún. nagyvizi meder jelleg
bejegyzésével kapcsolatban.
A többszáz érdeklődő
mellett Göd, Vác, Verőce,
Nagymaros, Zebegény és
Szob polgármesterei; Harrach
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Milyen tervei vannak a következő választásokig előttünk álló másfél évre?

Köszönöm a beszélgetést!

Péter országgyűlési képviselő, a Parlament alelnöke és a
Vízügyi Felügyelőség munkatársai is részt vettek a média
kiemelt érdeklődésével kísért
eseményen. A fórum célja
az eljárás felfüggesztése volt,
hiszen a nagymedri bejegyzés
értékcsökkenést von maga
után, miközben az ingatlanokra nem lehet biztosítást kötni
és az önkormányzatok nem
hajthatnak végre fejlesztéseket
ezeken a területeken.
Harrach Péter szerint az
élet bebizonyította, hogy a vonatkozó jogszabály (21/2006
Korm.r.) életszerűtlen, ezért
határozati javaslattal fordul az
Országgyűléshez, mely szerint
ezt a rendeletet vonja vissza és
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újat fogalmazzon meg a törvénnyel összhangban, amely
figyelembe veszi a lakosság és
az önkormányzatok érdekeit.
Bóth János országgyűlési
képviselő, Vác polgármestere
pedig levélben fordult a környezetvédelmi és vízügyi miniszterhez, amelyben szintén a
kormányrendelet módosítását
szorgalmazza.
Az összetartás erejét és a
fórum hasznát mi sem bizonyítja jobban, mint a Felügyelőség munkatársának, Tolcsvai
Rózsának zárszava:
„...A kérdés mennyiségét
tekintve olyan nagyságrendű
volt, illetve most az Önök által elhangzottak alapján olyan
nagyságrend, amely az eljárási
időben már nem történhet
meg, az eljárást a tényállás
tisztázása miatt fel kell majd
függeszteni...”
(forrás: www.szodliget.hu)

CSÖRÖG –
Kormánytámogatás
az óvodaépítéshez

meg, elszámolási kötelezettség
mellett. A kormány döntésének értelmében a támogatási
szerződés
megkötésének
feltétele a beruházás létrehozásával kapcsolatos részletes
projektjavaslat elkészítése. Ezt
követően kerül sor a támogatási szerződés megkötésére,
amelyet a miniszter hagy jóvá.
A döntéshozók bíznak abban, hogy Csörög község új
alapfokú oktatási intézménye
építésének támogatása hozzájárul a település vonzerejének javításához. Hegedűsné
Kripák Ildikó polgármester
ezt a lehetőséget, amelynek
eléréséért megválasztása óta
küzdött, mérföldkőnek tartja a község történetében. A
kedvező döntésért elismerés
és köszönet illeti meg dr. Bóth
János polgármestert, országygyűlési képviselőt, a váci kistérség elnökét, és Varju László
államtitkárt, aki még mint a
Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke
lobbizott Csörög érdekében. A
támogatásnak köszönhetően
megépülhet a község óvodája.

önkormányzat által készített
Helyi Epítési Szabályzatot.
A Nevelek-dűlőben élők
egyértelműen a Gödhöz való
tartozás mellett döntöttek Ez
azonban bizonyos területátadásokkal is jár. Ezt a sződi
önkormányzat meg akarja
akadályozni Oly módon, hogy
az átadandó külterületet elzárta egy átminősített gazdasági
területtel, így lehetetlenné vált
a településhatárok átrajzolása.
Felkérték a polgármestert
illetve a jegyzőt, hogy tegyék
meg a szükséges intézkedéseket Sződ telepü!ésrendezési
tervei ellen. Amennyiben ez
sikertelennek bizonyul, úgy
Göd városa ez ügyben az Alkotmánybírósághoz fordul.
(forrás: Gödi Körkép 2009.
február)

VÁC – Tescoval és
Family Centerrel
indul minden idők
egyik legnagyobb
beruházása Vácott

(forrás: Csörögi Hírlevél)
Az Önkormányzati Minisztérium arról tájékoztatta
Csörög
önkormányzatát,
hogy a kormány 2008. decemberében döntött a község új
alapfokú oktatási intézménye
megépítésének támogatásáról. A fejezetek egyensúlyi
tartalékának felhasználásáról
szóló 2175/2008. (12. 17.)
Kormányhatározat 160 millió
forintos támogatást határozott
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GÖD – Alkotmánybírósághoz fordul a
város
Sződ figyelmen kívül hagyta a Nevelek-dűlőben lakók
decemberi népszavazásának
eredményét, illetve a gödi

Mint azt bizonyára már sokan
észrevették, nagy munka kezdődött Csatamezőn, a Citroën
autókereskedés tőszomszédságában.
Jelenleg az érintett terület –
tervezést és engedélyezést követő – közművesítése és az úthálózat kiépítése folyik. Ennek
során új elektromos hálózatot
építenek ki. Az egykori traverzeket új, korszerű oszlopok és

Sződiek Híradója

a legmodernebb lámpatestek
kerülnek telepítésre. A csatorna úgy lesz kiépítve a területen, hogy az csatlakozik majd
a Vác–Őrbottyán regionális
csatorna-rendszerhez, így az
ingatlanfejlesztő lényegében
besegít a városi beruházásba
is. Sőt, a Csatamező mentén
található lakóházak részére is
lehetőség nyílik majd a csatornahálózatra való rácsatlakozásra – megoldva ezzel egy
igen fontos, lokális problémát.
Dr. Bóth János úgy gondolja, hogy a terület korábbi
történelmét jól kompenzálja
majd ez a beruházás. Igazán
látványos és újszerű elem lesz
a Déli Kereskedelmi Központ
megközelítésében a 2-es főút
metszésében kiépítésre kerülő,
két sávos körforgalom.
A kereskedelmi központhoz
megközelítőleg 1,5 kilométeres úthálózatot építenek,
amely később összeköttetésbe
kerül majd a Gödöllői úttal.
Az üzletek átadását 2009 végére tervezik – tette hozzá a
polgármester, majd kiegészítette azzal, hogy 2009 végéig
az önkormányzat által szorgalmazott kerékpárút is elkészül.
A központ létesítésének
első fázisában egy 5 ezer négyzetméter alapterületű Tesco
áruház, valamint egy közel
10 ezer négyzetméter alapterületű Family Center épül.
Itt sportruházat, elektronikai
cikkek, cipőbolt és sok egyéb
kereskedelmi ág megtalálható
lesz majd kisebb üzletek formájában.
A korábbi gyakorlatnak
megfelelően a beruházók a
közvilágítást, az úthálózatot,
a buszmegállót és a kerékpárutat térítésmentesen átadjak a
város számára.
A 24 hektáros terület 7,5 hektáros részén üzemanyagtöltő
állomás, gyorsétkezde, valamint bevásárló-, szórakoztató-, illetve szolgáltató központ
épül, amelyek zászlóshajója a
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Sződ környéki anzix | Értünk dolgoznak
Tesco áruház lesz. A kereskedelmi központ környezetében
lesznek olyan területek, amelyek kis- és középvállalkozók
számára megvásárolhatók lesznek. Így mód nyílik a környék
kereskedőinek bevonására és
arra, hogy ez a terület ténylegesen egy kereskedelmi- és
szolgáltató központjává váljon
a városnak. Példaként és plusz
információként árulta el, hogy
egy váci székhelyű autókereskedés is jelen lesz a felparcellázott terület egyik szeletén.

Értünk
dolgoznak
Harrach Péter országgyűlési képviselőnk és a KDNP
parlamenti
indítványai:
A
kereszténydemokraták
kiemelten foglalkoznak a
nyugdíjasok, a gyermekek valamint a családok
érdekeinek védelmével, és
a parlamenti ellenzékiség
lehetőségeit maximálisan
kihasználva, ehhez politikai
támogatást igyekeznek biztosítani. Az alábbi összefoglaló Harrach Péter egyénileg, valamint a KDNP-frakcióval közösen benyújtott
javaslatairól készült.
2007 februárjában parlamenti
politikai vitanapot kezdeményezett Semjén Zsolt pártelnök és Harrach Péter alelnök
Jövőnk esélye a gyermek címmel.
Ugyanebben a hónapban négy
KDNP-s képviselő, köztük
Harrach Péter a családi jövedelemadó ügyében nyújtott
be egy törvénymódosító
javaslatot. A párt igazságtalannak tartja, hogy aki nem
tart el gyermeket, ugyanannyi
adót fizet, mint aki másokról
is gondoskodik. Választható
adózási formának javasolták
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a családi adózást, amelyben a
családtagok jövedelmét öszszevonnák, és az eltartottak
számától függően elosztanák.
Kétgyermekes családokban ez
25 százalékos adócsökkenést
is jelenthetne.
A február 26-i ülésnapon
Harrach Péter a népesedési
helyzet kapcsán intézett szóbeli kérdést a szociális miniszterhez. Vitatta a miniszterelnök azon kijelentését, hogy a
hagyományos családmodelltől
eltérő együttélési formák
segítenék a gyermekvállalási
kedvet, és ennek ellenkezőjét
adatokkal bizonyította. Nem
értett egyet azzal sem, hogy a
kormány külön programokkal
segítené az ázsiai migránsok
bevándorlását a demográfiai
mutatók javítása érdekében.
Kiss Péter miniszter úgy reagált, hogy azokban az országokban születik több gyermek,
ahol toleránsabb a társadalom
az egyéb együttélési formákkal. A migrációs programról
elmondta, hogy csak egy műhelymunka volt.
2007
októberében
a
KDNP-frakció benyújtotta
nyugdíjkoncepcióját. Az önálló kötetben is kiadott anyag, a
normaszöveg mellett háttértanulmányokat is tartalmaz.
A javaslat lényege, hogy a
nyugdíjat elsősorban a megfizetett járulék összege határozza meg. A nyugdíjkorhatárt

62 életévtől állapítja meg, és
sok más javaslattal ellentétben
nem növeli azt. Biztosítja a
rugalmas nyugdíjba vonulás
lehetőségét. Bevezeti az öregségi alapnyugdíjat, amely alanyi
jogon jár a törvényben körülírt meghatározott körnek. A
javaslat továbbra is fenntartja
a hozzátartozói nyugdíjakat,
ideiglenes özvegyi, és özvegyi
nyugdíjat valamint árvaellátást.
Ehhez kapcsolódva benyújtásra került a társadalombiztosítás működésének szabályaival
és forrásaival kapcsolatos
törvényjavaslat továbbá a
társadalombiztosítás fenntarthatóságát és kiszámíthatóságát
szolgáló módosítás is. A két
indítvány megfogalmazza az
ellátásra jogosultak, a foglalkoztatók és a hatóságok jogait
és kötelezettségeit, továbbá
biztosítja, hogy a napi politikai
érdek helyett, egy hosszú távú
kiszámítható és fenntartható
nyugellátási szabályozás jöjjön
létre.
2007. decemberi ülésén
Harrach Péter a közlekedési
miniszterhez intézett kérdést
a Nyugati pályaudvar mellé
tervezett kormánynegyed ügyében. A képviselő körzetében
élő, és a fővárosba „ingázó”
emberek tiltakoztak a pályaudvar áthelyezésének terve ellen,
mert az nagyon megnehezítette volna a közlekedésüket.

Sződiek Híradója

A távlati tervekben szerepel
egy magyar tulajdonban lévő
építőipari szakáruház felépítése, továbbá gondolkodnak
azon, hogy a keleti irányban
lévő bányatavak adottságaira
alapozva sportolásra lehetőséget biztosító létesítményeket
is létrehozzanak. Ez azonban
egy második, harmadik vagy
negyedik üteme lehet majd a
beruházás-sorozatnak.
(Forrás: Vác-Online)

2008 májusában Harrach
Péter interpellációt intézett a
szociális miniszterhez, amelyben 300 szociális ellátott kiszolgáltatottságára hívta fel a
figyelmet. Egy adminisztrációs
hiba miatt a Ferences Rendtartomány gondozási központja,
szociális otthona, és autista segítő központja elesett az állami
normatíváktól. Szűcs Erika
miniszter asszony válaszában
a normatíva pótlását nem, de
egyéb anyagi forrás felkutatását ígérte.
A júniusi ülésen Harrach
Péter ismét fontos kérdést
tett fel, ezúttal az oktatási miniszternek, Lesz-e iskolája Csörögnek? címmel. A képviselő
körzetébe tartozó településen
sok a hátrányos helyzetű család, ahol ötszáz kiskorú gyermek él, ezért saját óvodára és
iskolára lenne szüksége a falunak. Ez azért is fontos, mert
a sződi és váci iskolák nem
tudják valamennyi gyermeket
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felvenni. Arató Gergely államtitkár válaszában elmondta, hogy évkezdésre sikerült
minden gyermeket beíratni,
ezt a Váccal és Sződdel kötött
közoktatási szerződés biztosítja. Az óvoda megépítését
indokoltnak tartja, de ahhoz
pályáznia kell a falunak.
A június 10-i ülésnapra Semjén Zsolt pártelnök és Harrach

Hívogat az iskola,
kapuját kitárja...
Ma reggel azon jártak a gondolataim, hogy mit írjak az
újságcikkemben.
Mi is a legaktuálisabb az
intézmény életében? Ezeken
gondolkodván egy kis versike
jutott az eszembe. Tanítási
tevékenységem alatt gyakran
verseltünk, énekeltünk tanítványaimmal. Jókedvre derített
mindenkit, és máris nem volt
olyan nehéz az iskolatáska. A
népi versike szövege a következő:

„Hívogat az iskola
kapuját kitárja
kispajtásom gyere hát,
menjünk iskolába!
Jó barátunk lesz a könyv
és a falitábla
kispajtásom gyere hát,
menjünk iskolába!
Számolunk és olvasunk
vidám nóta járja
kispajtásom gyere hát,
menjünk iskolába!”
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Péter alelnök közös határozati
javaslatot nyújtott be. 2007ben a nyugdíjak reálértéke 3,8
százalékkal csökkent, amely
átlagosan 30 ezer forintot vett
el az idősektől. A beterjesztők
felkérik a kormányt, hogy a
fogyasztói árak növekedését
alapul véve, egy összegben
pótolja a kiesést.

2008 szeptemberében Harrach Péter újfent a csörögi
iskola ügyében intézett kérdést az oktatási miniszterhez,
amelyre írásbeli választ várt.
Csörög polgármesterasszonya
segítséget kért a képviselőtől,
hogy járjon közbe a továbbra
is megoldatlan iskolaügyben.
Azt szeretné elérni, hogy a
kormány egyszeri támogatás

keretében segítse hozzá a települést egy óvoda megépítéséhez. Csörögnek évi ötvenmillió forintjába kerül a váci
és sződi intézményekben elhelyezett gyermekek után fizetet
fejkvóta, amely csődhelyzetet
teremthet a településen.

Miért is aktuálisak ezek a sorok? Március 30-31-én lesz a
leendő elsősök beiratkozása
intézményünkben. Ezeken a
napokon kell az iskolaérettségi
vizsgálaton megfelelt óvodásokat beíratni az iskolába.
Azt hiszem, nincs is alkalmasabb időpont ennél, hogy
ismételten bemutassam az iskolás évek kezdő szakaszát.
Igyekszünk iskolánkat jól
átláthatóvá tenni. Azok a
szülők, akiknek hozzánk jár a
gyermeke, már tudják, hogy az
ígéreteimet betartom. Akármilyen piacgazdaságot élünk,
és akármennyire a pénz lett
az uralkodó az emberek életében, az iskolának a klasszikus
értékeket kell közvetítenie. A
tudást, a szeretetet, az egymásra figyelést, az egymás megbecsülését, és hosszan sorolhatnám. Napjainkban már nem
csak az iskola a tudás forrása.
A tudásközvetítők gépekké
váltak. Személy szerint is újra
és újra rácsodálkozom azokra
az új lehetőségekre, amelyeken
keresztül ismereteinket gyarapítani tudjuk. Pl. az internet.
Nagyon jó, hogy van, magam
is használom. Pillanatok alatt
elérhetőek az információk,
rengeteg
ismeretanyagot
nyújt. Viszont csak oktat és
nem nevel. Ezért értékelődött
föl a nevelés szerepe az isko-

lában. Nevelni csak a szülők
és pedagógusok képesek. A
gépek nem. Úgy gondolom,
kedves olvasók, a jó nevelőket
meg kell becsülni, és értékelni
kell a munkájukat. Ezzel eljutottam az iskolánkhoz. Csak
azt ígérjük pedagógiai programunkban, amit be is tartunk.
Nézzük konkrétan, mi vár arra
a kisgyerekre, aki nálunk kezdi
tanulmányait a 2009/2010es tanévben. Először is, mi
szeretettel várjuk kedves, családias hangulatú iskolánkban.
Osztályfőnökük Dreiszigné
Gombai Erzsébet tanítónő
lesz. Annak érdekében, hogy
minél gördülékenyebben állítsuk a kis elsősöket a tanítástanulás útjára, iskolaotthonos
rendszerben indítunk. Ez azt
jelenti, hogy reggel 800 – 1600
óráig nevelünk-oktatunk.
Ez alatt az idő alatt a gyerekek nem csak új anyagot
tanulnak, hanem a tudatosítás
is megtörténik. Nem visznek
haza leckét. Azon kívül, hogy
játékosan megtanítjuk a tananyagot, a következő lehetőségek várják az elsősöket is:

Iskolánk a váci Bartók Béla Zeneiskola kihelyezett telephelye.
Idén 30 főnek volt lehetősége
zenei tanulmányokat folytatni
itt helyben. Nem mindegy,
hogy nem kell utazni, nem kell
a szülők idejét igénybe venni.
Elhivatott
pedagógusnak
tartom magam. Ez és tapasztalt szülői gyakorlatom mondatja velem a következőket.
Egy kisgyereknek nyugalomra, türelemre és szeretetre van
szüksége. Az alapoktatást nem
tűr kapkodást.
Melyik a jó iskola?
Szerintem az, ahová a gyerek
sétálva el tud jutni, majd aztán
haza tud gyalogolni. Ezenfelül
ma már minden iskola igyekszik a legjobbat nyújtani, mi
is.
Azt, hogy mi a profilunk,
a leendő elsőseink szülei már
tudják. Ezért adtuk ki a színes
Hunyadis hívogatót, ezért
mentem el bemutatkozni az
óvodába. Nyílt órákat tartottunk és tartunk kimondottan
azért, hogy a mostani óvodás
gyermekek szülei is megismerhessenek bennünket. Sződ
iskoláját elsősorban sződi
gyermekeknek ajánlom, hisz
a fentiekben írtak rájuk vonatkoznak legjobban. Gyalog
is tudnak jönni, és a hazafelé
sétánál nincs jobb dolog a világon. Ezenkívül igazi kötődése

»
»
»
»
»

népi tánc
angol
zenei képzés
aerobic
úszásoktatás (igény szerint)
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Brockhauser Edit
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Oktatás, nevelés
a falujához csak úgy tud kialakulni, ha vannak élményei.
Cikkem befejezéséül megismétlem a versike refrénjét:

„Kispajtásom gyere hát,
menjünk iskolába!”
Günther Erzsébet
igazgatónő

Bemutatkozás
Tatai Andrea
1987-ben diplomáztam, és Vácott a Petőfi Sándor Általános
Iskolában kezdtem tanítani.
A 90-es évek közepén a
gödi Németh László Általános
Iskolában folytattam pedagógusi pályafutásomat. Mindkét
helyen több évfolyamot tanítottam, és osztályfőnöki teendőket is elláttam.
Időközben természetesen
nem feledkeztem meg arról,
hogy szakmailag is tovább
képezzem magam, ezért elvégeztem a Meixner-féle iskolát.
Az ott tanultakat a mai napig

hasznosítani tudom a dyslexiás-dysgraphiás, vagyis az
írás- és olvasási nehézségekkel
küzdő gyermekek oktatásában
és nevelésében. Második gyermekem születése után nem
mentem vissza a hagyományos
iskolai keretek közé tanítani,
hanem otthonomban magántanárként kezdtem dolgozni.
Az első időkben korrepetálással és angolnyelv-tanítással
foglalkoztam. Az utóbbi években kizárólag az angol nyelv
oktatása tölti ki munkaidőmet.
Az egyéni, személyre szabott
tematikának
köszönhetően
általános és középiskolás,
valamint felnőtt diákjaim között éppúgy megtalálhatók a
mindennapok kommunikációs
szintjével megelégedő, ill. a
különböző erősségű nyelvvizsgára készülő tanulók.
Mérnök végzettségű férjemmel és két gyermekünkkel
Vácott élünk. Kislányom a
Petőfi Iskolában második
osztályos, fiam érettségire készül a Boronkay Gimnázium
kéttannyelvű angol tagozatán.
A sződi általános iskolában
jelenleg angol nyelvet tanítok.

December
HARMONIA SACRA
Mint minden kistelepülésnek,
így Sződnek is megvannak
azok a helyi nevezetességei,
amelyekre méltán büszkék az
itt élők. Vajon tudják-e Önök,
hogy a község páratlan zenei
értéke a katolikus templom
csodálatos akusztikája? Nem
véletlen, hogy évek óta itt rendezi a Hunyadi iskola hagyományos adventi jótékonysági
koncertjét. Évről évre visszatérő szereplője e rendezvénynek a gödi Gaude Kórus, a
Pikéthy Tibor Zeneművészeti
Szakközépiskola,
2008-ban
pedig a Bartók Béla Zeneiskola is képviseltette magát, hisz’
iskolánk, mint kihelyezett tagiskola falai között rendszeres
hangszereszene-oktatás folyik
szeptember óta. Dunakesziről a neves zenepedagógus,
Szakáll Lászlóné, a sokak által
tisztelt és szeretett Lujzi néni
hozta el Harmonia Sacra nevű

katolikus vegyeskarát, támogatandó a helyi zenei kultúrát.
December 14-én délután a
templom megtelt. A meghívott vendégekkel, a Vácról,
Gödről, Dunakesziről, Sződligetről érkező fellépőkkel, azok
kísérőivel, valamint a maroknyi elszánt helyi szülővel,
nagyszülővel, aki úgy érezte,
hogy e program megérdemli
az elővételben megváltott 800
Ft-os illetve 300 Ft-os belépőjegyet, megtisztelve ezzel azt a
lelkes felkészülést, mellyel az
„idegenek”, a pedagógusok és
a helyiek gyermekei ezen alkalomra készültek.
A rendezvényt Beer Miklós
váci megyéspüspök úr is megtisztelte jelenlétével és odaadó figyelmével. A Misztrál
együttes tagjai három adventi
dallama bezengte a templom
falait, majd egymást követték
a kis és nagy fellépők. A zenei
sort egy Babits-vers, a Zsoltár gyermekhangra című lírai
költemény szakította meg, de
csak azért, hogy a költő szavával még inkább kiemelje a
zenei est méltóságát:

Hunyadis kóristák
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Suli-musical

Farkas Dániel és Nikolics László duettje

„Hogy daloljak más éneket,
mint amit Ő ajkamra tett?
Tőle, Hozzá minden átkom:
hang vagyok az Ő szájában.
Lázas hang talán magában:
kell a szent Harmóniában.
S kell, hogy az Úr áldja, védje
aki azt énekli: Béke!”

A koncert végén a közönséget is megénekeltették a
hunyadis kóristák kedvenc
karácsonyi énekükkel, melyben angyali hangon hirdették,
hogy SZENT KARÁCSONY
ELJŐ!

zenés darabok betétdalai, a kitűnő produkció felejthetetlen
élményt nyújtottak számunkra.
A kulturális rendezvény az iskolai alapítvány szervezésében
jött létre ünnepi ajándékként a
Hunyadisok számára.
Köszönjük: Hunyadisok

Tóthné Barcs Ágnes
Molnár Tímea

Iskolánk volt, jelenleg a váci
Piarista Gimnázium tanulója,
Szabados Julcsi érett zongorajátéka mindenkire nagy hatással volt. A koncert végén a Hunyadi János Általános Iskola
énekkarosai többek között egy
kétszólamú, zongorakíséretes
művet mutattak be, melyet a
közönség visszatapsolt, így
kétszer is felcsendült a „Meszsze még az út…”, a Kóristák
című filmből.

Késmárky Tímea előadása
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Lakner Bácsi Sződön
Lakner Bácsi Gyermekszínháza lépett fel iskolánkban
az utolsó tanítási napon. A
pesti színinövendékek musical
show-t adtak elő a diákok és a
pedagógusok nagy örömére.
Színházi előadásukban válogatást láthattunk a legsikeresebb
musicalekből: A dzsungel
könyve, A muzsika hangja,
Hair, Mi, szemüvegesek. A

Január
Jan. 18-án lezárult az I. félév.

Akikre büszkék vagyunk
Kitűnő vagy jeles tanulmányi
munkájáért:

Hárs Anna 2.o.
Szente Sára 2.o.
Czinege Emília 3.o.
Késmárky Tímea 3.o.
Matkovics Dorina 3.o.
Menyhárt Csenge 3.o.
Opavszky Balázs 3.o.
Garad Ágoston 4.o.
Czinege Eliza 5.o.
Czinege Petra 5.o.
Dalnoki Adrienn 5.o.
Salihu Egzona 5.o.
Kreizinger Melinda 6.o.
Czinege Gréta 7.o.
Farkas Dániel 7.o.
Czinege Mariann 8.o.
Közösségi munkájáért:
Pauliscsák Márton 8.o.

Matkovics Cintia 1.o.
Nyuzó Gyula Bence 1.o.
Berki Bence 2.o.

Mi, lakneresek
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