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A lap ingyenes!

Kiadja: Sződ Község Önkormányzata

2010. ősz

9 és fél év alatt 2000 millió forint értékű
fejlesztés történt Sződ községben
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Önkormányzat

Sződ a környék legfejlettebb községei
közé küzdötte fel magát
2010. október 15-ig műszaki átadásra kerül Sződ Község Kulturális Központja. Szeptember
3-ig elkészült az épület 80%-a,
ezzel egy időben a bekerülési
összeg arányos része, az erre
a célra elkülönített számlára
átutalásra került. Az önkormányzatnak a beruházás befejezéséhez szükséges anyagi
források rendelkezésre állnak.
Ezzel a beruházással a 9 és fél
éves polgármesteri működésem alatt Sződ községre fordított fejlesztési kiadások elérték
a 2000 millió forintot.
Mindezek az eredmények
köszönhetők az összefogásnak, a közös gondolkodásnak,
a tenni akarásnak, és köszönhető Sződ választópolgárainak, akik a választások során
olyan képviselőkre szavaztak,
akik tudtak, és hajlandóak voltak együtt dolgozni a község
érdekében.
A ciklus végéhez érve köszönetet szeretnék mondani a
képviselő-testület minden tagjának, hogy képviselő-testületi
üléseken aktívan részt vettek.
Évente általában – a rendkívüli üléseket is figyelembe véve – átlagosan 14 ülést
tartottunk. Én ragaszkodtam
mindig a pontos kezdéshez, és
ez minden alkalommal be tudtuk tartani. A képviselő-testület minden ülésen határozatképes volt. A képviselő-testületi üléseken való részvétel
aránya, – a négy évre visszatekintve – meghaladta a 90%-ot.
Ez annyit jelent, hogy csak akkor maradtak távol a képviselők, ha önhibájukon kívül nem
tudtak részt venni az ülésen –
pl.: betegség, vagy dr. Farkas
Kálmán orvosi ügyeleti beosztása esetén.
Ugyanez az aktív jelenlét
volt tapasztalható a képviselőtestület bizottságainak ülésein
is. Egyetlenegy bizottsági ülés
sem maradt el határozatképtelenség miatt. Ezért köszönetet
szeretnék mondani a bizottság
tagjainak, hogy a képviselőtestület munkáját javaslataikkal, észrevételeikkel segítették,
és megkönnyítették a döntéshozatalt.

A képviselő-testület a működése alatt megkezdett öszszes beruházását befejezte, kifizetetlen tartozása nincs, hitelfelvételre nem került sor.
Kivételt képez ez alól Sződ
Község Kulturális Központjának megépítése, melynek műszaki átadása határideje a fent
említettek szerint 2010. október 15-e. A Sződiek Híradója előző számaiban már írtam,

mére. Szintén a gyermekek
részére két játszóteret építettünk. Jelentős eredményeket
értünk el a közoktatás fejlesztésében is. A régi korszerűtlen
óvoda és iskola épületét bezártuk, a Dózsa György úti óvodát bővítettük. Az Ady Endre úti iskola felújítására 70 millió forint összegű pályázatot
nyújtottunk be, mely pályázat
bírálat alatt van.

A falunapon Hertel László ünnepi beszéde
elsősorban a fejlődésről szólt
hogy az önkormányzat 100
millió forint, kedvezményes
kamatozású, 20 évre szóló hitelt nyert el a beruházás megvalósítása érdekében.
A képviselő-testület Sződ
község lakosainak régi vágyát
tudta teljesíteni a beruházások
megvalósításával. Ilyen például, hogy csak párat említsek:
az utak aszfaltozása, gyermekorvosi rendelő megépítése, a ravatalozó felújítása, a temető rendbetétele, a belvízrendezés, a Sződrákos-patak
hídjának kiszélesítése, a P+R
parkoló megépítése, és nem
utolsó sorban az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásával megépülő kulturális
központ.
A beruházások során nem
feledkeztünk meg a gyermekek szórakozásáról sem. Megépítettük a szánkózó-dombot,
elkészült a szánkózó-domb
mögötti tó, melybe halakat kívánunk telepíteni a horgászni vágyó gyermekek számára.
Télen, hideg idő esetén pedig
korcsolyázási lehetőséget biztosít a gyermekek nagy örö-

Köszönetet szeretnék mondani a Napköziotthonos Óvoda vezetőjének – Puskás Szilveszternének –, az óvoda valamennyi dolgozójának, a Hunyadi János Általános Iskola igazgatójának – Günther
Miklósnénak –, az iskola valamennyi dolgozójának, a Napköziotthonos Konyha vezetőjének – Sztruhár Imrénének és
utódjának Selmeczi Ildikónak,
a konyha valamennyi dolgozójának, a jegyző asszonynak
– dr. Bojtayné Benedek Gabriellánnak, a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának, továbbá az önkormányzat valamennyi munkatársainak, hogy áldozatkész munkájukkal segítették a képviselőtestületet a négyéves ciklusban
elért sikereihez.
Köszönet illeti a község lakosságát, társadalmi szervezeteit, egyesületei, hogy részvételükkel megtisztelték, és segítették a községi rendezvényeket, ünnepségeket.
Hertel László
polgármester

Falunap 2010
Ebben az évben már 14. alkalommal tartottuk meg a Falunapot, egyre nagyobb sikerrel, egyre több résztvevővel. A
Faluház építése miatt új helyszínen kellett megtartanunk a
rendezvényt. A főzőversenyre
19 csapat jelentkezett, akik finomabbnál finomabb ételeket
készítettek.
600 adag étel készült a vendégkonyhán, melyben 5 féle
étel került terítékre, a vendégek nagy megelégedettségére.
Az ételeket térítésmentesen
biztosította a megjelentek számára az önkormányzat és a
KIZSU-HÚS Kft.
A családias hangulatú rendezvényen a délelőtti és a délutáni órákban kulturális programok szórakoztatták a közönséget.
A délelőtti órákban került
sor a főzőversenyre, illetve az
egészségnapra a Hunyadi János Általános Iskolában, valamint a kézilabda körmérkőzésekre.
A színpadon sportbemutatók szórakoztatták a közönséget. Fellépett a Karate Klub,
a Napköziotthonos Óvoda és
Hunyadi János Általános Iskola aerobic csoportja, bemutatkozott a felnőtt női tornacsoport, valamint a breaktánccsoport. Az Ebliget Egyesület
kutyabemutatójára, valamint a
Sződi Hagyományőrző Íjászcsoport bemutatójára a sportpálya melletti területen került
sor.
13 órától kezdődött az ünnepi műsor, melyet a Váci Ifjusági Fúvószenekar nyitott
meg. Az ünnepi műsor keretében a Sződi Napköziotthonos Óvoda ovodásai, a Hunyadi János Általános Iskola
tanulói, a Sződi Hagyományőrző Klub, Borbély BeatrixPalyov Attila, és Onodi Attila,
Onodiné Csécsi Katalin néptáncosok, Heinczinger Miklós a Mistrál Együttes énekese, valamint Sanci szórakoztatta a közönséget. A rendezvény sztárvendége Csepregi
Éva volt.
A délutáni órákban a gyermekek kézműves foglalkozásokon vehettek részt, illetve a
Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképzőiskola tangazdasága lovaglási lehetőséget
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biztosított az érdeklődők számára. Mind a délelőtti mind a
délutáni műsorok, foglalkozások nagy sikert arattak a közönség körében.
Az ünnepi műsor keretében
került sor a képviselő-testület
által megállapított díjak és elismerések átadására.
Sződ Község Képviselő-testülete a 7/2009. számú rendeletében díszpolgári címet
alapított. A legmagasabb helyi elismerést azon személyeknek adományozza, aki kiemelkedően jelentős munkájával,
életművével, hosszú időn át
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kifejtett közösségi munkájával a község gazdasági, politikai, tudományos, művészeti,
kulturális, oktatási, sport, vagy
egyéb tevékenységével kiemelkedő szerepet játszott a község életében.
A képviselő-testület ebben
az évben úgy döntött, hogy
posztumusz díszpolgári címet, azaz halála utáni elismerést adományoz vitéz Székely
Jenő tanító Sződ községben
végzett sokrétű kulturális és
közéleti tevékenységéért.
Vitéz Székely Jenő 1898-ban
Dunapentelén született. Pedagógusi pályáját 1921-ben, he-

Székely Jenő díszpolgári címét a Budapestről érkezett unokája vette át

lyettesítő
kántortanítóként
Vácrátóton kezdte. A sződi iskolában tanítói munkáját
1927-ben kezdte meg, és közel
négy évtizeden át gyakorolta.
1928-ban megalapította a
község 200 kötetes könyvtárát, 1929-től volt a vitézi rend
tagja.
Munkájához tartozott a dalárda vezetése és a leventeoktatás is. A két világháború között szinte valamennyi helyi
szervezet alapításában és vezetésében részt vett, így többek
között volt levente-főoktató,
népművelési gondnok, tűzoltó-testületi parancsnok.
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Amatőr festőként több képet készített Sződről. Népszínművek
rendezőjeként,
díszletfestőjeként és szereplőjeként több színdarabot mutatott be tanulóival.
1971-ben, 73 éves korában
hunyt el, sírhelye az Óbudai
temetőben található.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy posztumusz díszpolgári címet, azaz halála utáni elismerést adományoz
Mészáros Miklós Sződ községben végzett közéleti tevékenységéért, hagyományőrző
munkájáért.

Mészáros Miklós díszpolgári címét fia, Miklós vette át
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Mészáros Miklós 1933-ban
Sződön született. Neve öszszeforrt a Sződi Citerazenekar
nevével. 1989 júniusában alakította meg a citerazenekart.
Alapításkor a taglétszám 21
fő volt, 1998-ban a létszám 35
főre emelkedett.
1991 és 2000 között összesen 54 fiatal jelentkezett citerásnak. Az együttes jelentős
fellépései: a sződi ünnepségek,
a templomi citerás szentmisék,
a nemzetiségi találkozók mellett Vácott, Újszászon, Tatabányán, Szentendrén, Őrbotytyánban, Tiszaföldváron, Bugyin voltak.
A zenekar vezetője, Fráter Miki bácsi, az aktív zenéléstől 2002-ben vonult vissza.
A képviselő-testület 2003. augusztus 20. napján a településen végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként kitüntetésben részesítette.
Mészáros Miklós, a mindig megbecsülésnek örvendő,
fáradhatatlan zenekarvezető
2008-ban hunyt el.
Sződ községben végzett kiemelkedő munkájáért kitüntetésben részesítette a
képviselő-testület:
Sztruhár Imrénét, aki 1973.
február 1. napján kezdte meg
közszolgálati munkáját, élelmezésvezetőként. Marika közel 40 éven át szívvel, lélekkel, odaadó törődéssel látta el
feladatát. Munkáját mind kollégái, mind azok, akik a központi konyha ételeit fogyasztották nap mint nap, elismerték és megbecsülték. Munkájáért több szakmai elismerésben
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is részesül. Tevékenyen részt
vett a község közéletében, a
falunapokon, gyermeknapokon. 2010-ben vonult nyugállományba.
Kolumbán Attilát, aki 1989.
szeptember 11. napjától kezdte meg pedagógusi tevékenységét a Sződi Hunyadi János
Általános Iskolában mint testnevelőtanár. 1990-től a Sződi Diáksport Egyesület vezetője és edzője. 1991-től a Sződiek Híradója sportrovatának
vezetője, és a lap szerkesztőbizottságának tagja. Jelenleg
Sződ Község Képviselő-testület Kommunikációs és Sport
Bizottságának tagja.
Tenják Györgynét, aki 1978.
augusztus 21-e óta a Sződi
Napköziotthonos Óvoda dolgozója, ahol a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat is ellátja. 9 éve az Oktatási és Kulturális Bizottság külsős tagja.
A Sződi Hagyományőrző
Klub tagjait. 1990-ben alakult meg a klub 40 fővel. Működésük fő célja a népi hagyományok megőrzése. A megalakulás óta a szervezet vezetője Klimász Jánosné. Jelenleg
61 taggal működnek, a legaktívabban a kórustagok, akik
rendszeresen járnak a próbákra. A Hagyományőrző Klub
kórusa rendszeresen fellép jótékonysági, kistérségi rendezvényeken, a községi ünnepségeken, illetve a nemzetiségi találkozókon.

A Sződi Hagyományőrző Klub közösségi díjat vehetett át
Sződ Község Képviselő-testülete a 7/2009 számú rendeletében döntött arról, hogy minden évben Sződ Szép Portája
címet adományoz a községben
lévő, kiemelkedően szép, rendezett lakóingatlan tulajdonosainak.
Ebben az évben a Népjóléti és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület 5 Sződ Szép Portája
cím adományozásáról döntött.
Miletin Istvánné a Népjóléti
Bizottság elnöke és Varga Izabella színművésznő Kondákor
Károlyné Kölcsey Ferenc u.
1.; Varga Gizella és Riczu
Gyula Forgács u. 1.; Megyeri
Jánosné Dózsa György út
313.; Szécsényi Andrea Kis
u. 4. és Seres Krisztina Dózsa György 59. szám alatti lakosok részére adta át a „Sződ
Szép Portája” táblát, az oklevelet, illetve a vásárlási utalványt. (A Sződ szép portáiról
készült képes beszámolónkat
a lap 25-26. oldalán színesben
láthatják.)
Az ünnepi műsor keretében
köszönetemet fejeztem ki a
képviselő-testület tagjainak, a
bizottsági tagoknak, a négyévi
munkájukért, illetve virágcsokorral köszöntem meg Puskás
Szilveszterné óvodavezetőnek,
Günther Miklósné iskolaigazgatónak, dr. Bojtayné Benedek
Gabriella jegyzőnek, valamint Volentics Tiborné titkárnőnek a közös munkát, a sikeres
együttműködést.
A rendezvényt a hagyományokhoz híven a szalonnasütés, az utcabál, és este fél kilenckor a tűzijáték zárta.

A Sződ szép portája elismerés egyik díjazottja Seres Krisztina volt

A sikeres rendezvény megtartásához hozzájárultak az alábbi támogatók:

»
»
»
»
»
»
»

M2 Zrt.
KIZSU-HÚS KFT.
PHARMAVIT Kft.
Dagent Kft.
Batki Trans
Maurer Gábor vállalkozó
Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképzőiskola
Tangazdasága

Közérdekű lakossági
tájékoztatás
A Zöld Híd program keretén
belül kihelyezésre kerültek a
szelektív hulladékgyűjtő konténerek a község 5 pontján.
Minden hulladékgyűjtő szigetre 5 db konténer került elhelyezésre, mely konténereken feltüntetésre került, hogy
milyen hulladék helyezhető el
benne.
Kérjük a lakosságot, hogy
ennek figyelembevételével helyezze el a hulladékot!

Lomtalanítás
Tájékoztatom a T. Lakosságot,
hogy a községben (Nevelek településrészen is) az őszi lomtalanításra 2010. november
6-án (szombat) kerül sor.
A lomtalanítás napján reggel
7.00 óráig szíveskedjenek a lomot az ingatlan elé kihelyezni.
A lomtalanítás során veszélyes
hulladék nem kerül elszállításra.

Elektromos hulladék
gyűjtése
A községben a Zöld Híd Program keretében ismét lehetőség
nyílik az elektromos háztartási hulladékok begyűjtésére.
Ilyen hulladéknak minősülnek
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a használaton kívüli elektromos és elektronikai eszközök,
berendezések, lemerült akkumulátorok, egyenes és kompakt fénycsövek.
Tájékoztatom a Lakosságot,
hogy 2010. október 30. napjáig minden hétfőn 8.00–
17.00 óra között, és pénteken 8.00–12.00 óra közötti
időpontokban lehet az elektromos háztartási hulladékot a
Sződ, Kastély u. 1. szám alatt
lévő faház épületében leadni.
Amennyiben az ingatlan valamilyen oknál fogva nincs
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nyitva, kérem a T. Lakosságot,
hogy a hulladékot a fenti címen lévő ingatlan előtt helyezze el, azt majd a közmunkások
beviszik a telephelyre.
A gumiköpenyeket továbbra is a faháznál (Sződ,
Kastély u. 1.) lehet leadni.
Kérem a T. Lakosságot,
hogy szíveskedjenek élni a felkínált hulladékgyűjtési lehetőségekkel, és a hulladékot ne
rakják le illegálisan a közeli erdőkben, réteken!
Hertel László,
polgármester

Hírek a képviselő-testület
munkájáról
Sződ Község Képviselő-testülete az előző újság megjelenése
óta három ülést tartott.
2010. május 27-i ülésen a
Sződi Szennyvíz és Hulladékkezelő Kft. ügyvezető igazgatója számolt be a képviselő-testületnek a kft. 2009. évi
működéséről. Ezt követően
Hertel László polgármester a
kulturális központ építésével,
pótmunkáival és pénzügyi finanszírozásával kapcsolatosan
tájékoztatta a megjelent képviselőket. Ezen az ülésen került
elfogadásra a Kommunikációs és Sport Bizottság 2009. évi
munkájáról szóló beszámoló
is. Következő napirendi pontban az INVITEL Zrt. kérelmének megtárgyalása következett. Az Invitel Zrt. kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben a kiépített háló-

zat bővítéséhez és átépítéséhez kérték a testület hozzájárulását. A képviselő-testület
hozzájárult a hálózatbővítéshez, ezzel a bővítéssel remélhetően az új településrész lakóinak internet- és telefon-elérhetősége modernizálódik.
Ezt követően a Napköziotthonos Óvoda 2010/2011-es
tanévre vonatkozó csoportlétszámait 30 főben határozta meg. 2,5 éves gyermek felvételére akkor adott lehetőséget az intézményvezetőnek, ha
a csoportlétszám a 30 főt nem
haladja meg. A következő napirendi pontban a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó 2009.
évi belső ellenőrzési jelentést
ismerhették meg a képviselők.
A továbbiakban a Sződrákospatak hídjának szélesítésével
kapcsolatos tájékoztatóra, valamint a hősök napja és a ro-

Anyakönyvi hírek
2010. június 1-től augusztus 31. napjáig
Sződön az alábbi anyakönyvi események történtek:
Születések száma:
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Házasságkötések száma: 11
Halálesetek száma:
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vásírásos tábla átadásával kapcsolatos tájékoztatóra került
sor. Egyebek napirendi pontban lakossági kérelmek megtárgyalására került sor.
2010. június 24-i ülésen a
képviselő-testület tájékoztatást kapott a led-technológiájú
berendezésekről. A tájékoztatás kitért arra is, hogy a közvilágítás is megoldható ilyen típusú fényforrásokkal. A testület nem zárkózik el település
közvilágításának modernizálásától, de ehhez több információra van szüksége. A választások után visszatérnek az ajánlatra. Következőkben az oktatási intézmények 2009/2010.
évi beszámolójára került sor.
Először Puskás Szilveszterné óvodavezető írásban beterjesztett beszámolójának megtárgyalása következett. Az intézményvezető
elmondta,
hogy a sződi óvoda maximális
létszámmal működik. Az őszi
helyhatósági választások után
megalakuló új képviselő-testület első döntései között kell
szerepelnie a Dózsa György
úti óvoda épületének bővítéséről szóló határozat meghozatalának. Az óvodavezetőt
követően Günther Miklósné,
a Hunyadi János Általános Iskola igazgatónője ismertette a
jelenlévőkkel az írásban is benyújtott, az intézmény előző
tanévéről szóló beszámolóját.
A testület mindkét beszámolót egyhangú szavazással elfogadta. A beszámolók sorában az Együtt a Gyermekekért
Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat éves működéséről
szóló beszámoló megtárgyalása és elfogadása következett.
A következő napirendi pontban a kulturális központ építésével kapcsolatos tájékoztatás
következett, melyet követően
az iskola épületének hőszigetelésével kapcsolatos pályázatról kaptak a megjelentek tájékoztatást. Következő napirendi pontban a TVSZ Bizottság
javaslatára a Temető-dűlőben
kialakított lakóterület utcáinak
elnevezéséről született döntés.
Továbbiakban lakossági bejelentések, kérelmek megtárgyalására került sor. A képviselők
tájékoztatást kaptak a 2010.
évi helyhatósági választásokkal kapcsolatos törvénymódosításról.
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A 2010. évi
önkormányzati
választás
jelöltjei
A sződi helyi Választási Bizottság az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba:
Polgármester-jelölt:
Hertel László
Képviselő-jelöltek:
Balázs Attila Sándor
Czinege Jánosné
Dávid Tamás
Erdélyi Balázs
Floch Zoltán
Garaba Ferenc
Ivanics Istvánné
Juhász István
Klimász Jánosné
Kovács Krisztina
Mikó Mihály
Miletin Istvánné
Papp István
Puskás Szilveszter
Sztruhár Imre
Volentics Ferenc
Volentics Gyula

2010. augusztus 5-i ülésen a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és a polgármester előterjesztését követően a kulturális központ kivitelezésével és
annak pótmunkáival kapcsolatos határozatok meghozatalára került sor. Ez követően a
Helyi Választási Bizottság tagjait választotta meg a testület.
A Szavazatszámláló Bizottságokba négy fő póttag megválasztására is sor került. Ezen
az ülésen döntöttek a képviselők a falunapi rendezvényen
átadásra kerülő kitüntetések
díjazottjairól. Következőkben
lakossági panaszok, kérelmek
megtárgyalására és ezekkel
kapcsolatos határozatok meghozatalára került sor.
Dr. Bojtayné B. Gabriella
jegyző
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Egy húszéves álom vált valóra

Átadtuk a sződ-sződligeti
P+R parkolót
Még a nyár közepén, július hónapban ünnepélyesen átadásra
került a sződligeti vasútállomás mellett kiépített modern,
50 férőhelyes személygépkocsi-parkoló és 30 kerékpár befogadóképességű fedett tároló. A bekamerázott parkolót
a két település polgármestere, Bábiné Szottfried Gabriella sződligeti, és Hertel László
sződi polgármester avatta fel.
A több mint 40 millió forintból megvalósult korszerű parkoló magába foglalja az autóbuszfordulót is. A beruházás
10 százalékos önrészét még
két éve vállalta közösen, fele-fele arányban a két önkormányzat, és hasonló módon
kerül megosztásra az objektum ötéves fenntartási költsége is. Megnyitó beszédében
Hertel László, Sződ község
polgármestere kiemelte, hogy
a területnek az 1846-ban itt
megépült első magyarországi
– Pest-Vác – vasútvonal hozta
meg a fejlődést. Sződliget idén
ünnepli önállóságának hatvanadik évfordulóját, de a két te-

Önkormányzat

Választási Bizottságok
HVB
Tomecskó Ferencné
Márgusné Cz. Tünde
Sztrehárszkiné Gy. Mária

Petőfi utca 4.
Tabán utca 2.
Tabán utca 56.

I. szavazókör
2134 Sződ, Dózsa György út 19. – Óvoda
Mészárosné K. Erika
Mészáros Zoltán
Bánka Józsefné
Tenyák Györgyné
Bedák Csilla

A két község vezetője szólt
az összefogásról is
lepülés múltja ezer szállal öszszefonódik. Az elmúlt tíz évben egyre intenzívebbé és szorosabbá vált a két szomszédos
település képviselő-testülete
közötti együttműködés, melynek bizonysága a P+R parkoló
építése is. A megnyitó beszédek után a két községi vezető
a nemzeti színű szalag átvágásával ünnepélyesen is megnyitotta a parkolót. Az ünnepségen fellépett a Sződi Hagyományőrző Asszonykórus is.
-v-gy-

Dózsa Gy. út 85.
Bem J. utca
Mártírok utca 55.
Tabán utca 2.
Dózsa Gy. út 194.

II. szavazókör
2134 Sződ, Dózsa György út 19. – Óvoda
Ivanics Istvánné
Nikolics Lászlóné
Fejér Szilvia
Hertel Miklósné
Szabados Ferenc

Mártírok utca 17.
Kastély utca 3.
Tabán utca 2.
Váci M. utca 5.
József A. utca 4.

III. szavazókör
2134 Sződ, Sződ Dózsa György út 178. – Kisiskola
Kolumbán Zsófia
Lengyel Lajosné
Madarász Judit
Volentics Kinga
Nyúzó Andrea

Tabán utca 2.
Árpád utca 14.
Váci M. utca 29.
Rátóti utca 13.
Dózsa Gy út 257.

Szlovák Szavazókör
2134 Sződ, Dózsa György út 216. – Hivatal, Tanácsterem
Madarász Józsefné
Berkiné Sz. Éva
Dinka Ágnes
Hegedűs Istvánné
Volentics Réka

Váci M. utca 29.
Mártírok utca 31.
Rátóti utca 11.
Tél utca
Rátóti utca 13.

Fedett kerékpártároló is készült

A parkoló megépülésével régi óhaj vált valóra

Az ünnepségen felléptek a sződi hagyományőrzők is

Képviselői névjegy | Hirdetés

Bemutatkozik Mikó Mihály
képviselőnk
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Mikó Mihály

önkormányzat

i képviselő

Sződ Község Önk
ormányzata

Mikó Mihály az utolsó ciklus óta tagja az önkormányzat
képviselő-testületének. Két bizottság, jelesül a Településfejlesztési és Versenytárgyalásokat Szervező, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság
tagja az új választásokig, azaz
2010. október 3-ig.
A váci Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakközépiskolában érettségizett áruforgalmazó szakon. Tizenkét éve egy
sződi vállalkozás fatelepén telepvezetőként dolgozik, így a
legtöbb idejét itt a településen
töltve, rendszeres bepillantást
nyer a község mindennapjaiba.
Elsősorban a településfejlesztés áll közel hozzá, hiszen

az eddigi eredmények –
felszíni csapadékvíz-elvezetési hálózat kiépítése, a Kulturális Központ (faluház) kiviteli
munkájának beindítása – mind
azt mutatták meg számára,
hogy számtalan fejlesztési lehetőség küszöbén állunk, ami
csupán a megvalósításra vár.
Legkedveltebb szabadidős
tevékenységei közé tartozik a
fotózás és a motorozás, de legelső helyen a családja áll. Két
gyermeke – egy fia és lánya –
van, akik jelenleg még mindketten tanulnak.

▼ FIZETETT HIRDETÉS

EGY KÖNYV, MELYBEN ÖN IS SZEREPEL!
A falunapon nagy sikerrel bemutatásra került a Volentics Gyula helytörténész által összegyűjtött
képekből szerkesztett SZŐDI TABLÓK KÖNYVE 1928-2010 című könyv.
A könyvben a helyi általános iskola volt tanulóinak 1928-tól napjainkig összegyűjtött tabló- és csoportképei kerülnek bemutatásra. A 112
oldalas kiadvány lapjairól több mint
2500 sződi fiatal tekint az olvasóra.
Mindenki itt van: szülők, nagyszülők, rokonok, szomszédok, utcabeliek, az idősebbeknek pedig már gyermekei, unokái, de benne vannak a ma
már eltávozott diáktársak és legendás
tanárok is...
A könyv megvásárolható Sződön, az
Árpád út 10. szám alatt, vagy megrendelhető a szerzőtől a 06 20/9463980-as telefonszámon.

KIVÁLÓ AJÁNDÉK!
Sződi Helytörténeti Alapítvány
www.helytortenet.szod.hu
helytortenetszod@invitel.hu
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Fejlődőképes, élhető
település maradjon Sződ
Puskás Szilveszter Sződön
a leghosszabb ideje, kilenc
és fél éve alpolgármesterként tevékenykedő képviselő. Hogyan kapcsolódott be
a sződi közéletbe?
Először is sződi lakossá váltam, hiszen én Kisnémedi születésű vagyok. Több mint 27
évvel ezelőtt én úgy udvaroltam Sződre, hogy a későbbi
feleségem Kereskényi Anna
sem Sződ szülöttje, csak mint
pedagógus itt volt szolgálati
férőhelyen. Gondolom, ezzel
a névvel nem ismerik, de ha
azt mondom Csura néni, akkor biztosan generációk tudják
ki ő. 1983 őszétől lakunk közösen Sződön. Először a Tabán utcai óvodai szolgálati lakásban. A Tabán utcai lakosok
egy összetartó kedves közösséget alkottak, nagyon szerettünk ott lakni. 86-ban elkezdtem építkezni Égett-Rákoson,
ahol a mai napig lakunk. Sződön sok barátra tettem szert
a korosztályomnál fiatalabbak
és idősebbek között is.
1988-89-ben keresett meg
először egy teremfoci kapcsolat útján Dinka József, hogy
ha lenne kedvem szívesen látnának egy alakuló civil egye-

sületben, mely később zászlajára tűzte a „Sződiek Sződért”
jelszót. Az első találkozókon
meggyőződtem, ez nem csak
üres szócséplés és divatos civilkedés, hanem azok az alapító tagok, akikkel megalapítottuk a Sződi Fórum Egyesületet, komolyan is gondolják,
hogy végre kell valamit tenni a faluért, mert akkor bizony
úgy gondoltuk, mind közösségi mind intézményi szempontból a mélyponton volt Sződ.
Majd következett néhány év
mikor mi, a jóhiszemű amatőrök szerettünk volna bekapcsolódni a közéletbe, de a
volt hivatásos régi-új politikusok nem szívesen vették a civil szféra megjelenését. Érdekes dolog, de mi, fórumosok
indítottuk a gyermeknap megszervezését, aminek azután
több mint 10 évig minden évben én voltam a levezető beszélő embere és zeneszolgáltatója. Jó érzés volt látni a
sok boldog gyermek arcot.
1994 . évi választásokon képviselővé választott Sződ népe,
majd ugyanabban az évben a
Sződi Római Katolikus Egyház Képviselő-testülete világi
elnökké választott, mely tisztségemben a testületi reformig

Képviselői névjegy

Puskás Szilves
alpolgár meste

zter

r

Sződ Község Kép

viselő-testülete

2008ig minden választáson
megújítottak. Jelenleg a Gazdasági Bizottságban tevékenykedem.
1994-től, a 2001-es időközi
önkormányzati választásokig
a Településfejlesztési és Versenytárgyalásokat Szervező
Bizottság elnöke voltam, valamint tagja voltam a Pénzügyi
Bizottságnak. Erre az időszakra esett például a szennyvíztisztító építésének akkor még
bizottsági hatáskörben lévő
pályázati bonyolítása.
És valóban, kilenc és fél évvel ezelőtt, mikor Hertel László először töltötte be a polgármesteri tisztséget a képviselőtestület alpolgármesternek választott és majd azt követően
még kétszer.
Mit tart ez alatt az idő alatt
elért legfontosabb eredménynek, vagy fejlődésnek
a településén ?
Visszagondolva a kilencvenes
évek elejére, néhány epizódot

szeretnék
felvillantani
amiből talán érthetővé válik,
mit tartok én fontos fejlődésnek. Régen meggyászolt tabáni ismerős bácsi mondta nekem mikor bekerültem a testületbe; „Szilveszter csináljanak ezzel a Tabán utcával valamit, mert ha a török basa viszszajönne, még ő is ráismerne
az utcára!” Mellesleg igaza volt
a bácsinak. Azt hiszem, most
már igazán rácsodálkozna az
a török basa az utcára, utcákra. Nagyon fontosak a településen történt és történő beruházások, hiszen a fejlődést tanúsítják. Számomra egy megvalósult terv, új vagy felújított
épület, út, zebra, beköszönő
tábla vagy P+R parkoló nem
a végcélt jelentik, hanem azt
az eszközt mellyel élhetővé tehetjük Sződöt. Jövő feladatának látom például kulturális
és hétköznapi élettel megtölteni ezt az épülőfélben is szép
falu házát. Legyen természetes a használata, legyen magától értetődő, hogy a sződi lakos is elérheti a kultúra bizonyos szegmenseit a saját környezetében, a saját közösségében.
A közösségi életben is hatalmas fejlődést érzékelek az elmúlt több mint tíz évben, hiszen mikor bekapcsolódtam
a közéletbe úgy 18-20 éve és
szerveztük, lelkesítettük a település lakóit rendezvényekre, sportra, közterület szépítésre, szemét szedésre és még
sorolhatnám, gyakran kaptuk
azt a válasz; „Itt Sződön úgy
sem lehet semmit sem csinálni!” Azt hiszem, hogy a gyökeres változást az idei Falunap
is bizonyította. A faluba költözésem idején még idegen embernek nem volt szerencsés a
sződi kocsmában kijelentenie,
hogy „Gurul a szita!”, mert
hamar begyűjtött egy-két pofont. Most viszont a településünk egyik hírvivője, idegenben sokat szereplő néptáncos

