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PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELINDULT A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 „A SZOLGÁLTATÓ KORMÁNYHIVATALI ÉS KÖZIGAZGATÁSI
MODELL BEVEZETÉSE” CÍMŰ PROJEKT
A Pest Megyei Kormányhivatal vezette konzorcium 2,900 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban
részesült a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 „Adminisztratív terhek
csökkentése” című konstrukció keretében. Jelen projekt stratégiai célkitűzése, hogy az államigazgatás szervezetrendszerének
további egyszerűsítésével, működési hatékonyságának növelésével, a párhuzamos feladatellátás megszüntetésével, az ügyintézés és az eljárások átfutási idejének és költségeinek csökkentésével, valamint az ügyfélközpontú közigazgatási szemlélet megerősítésével hozzájáruljon az állami szolgáltatások folyamatos fejlesztéséhez és a professzionálisan, költséghatékonyan és szervezetten működő szolgáltató állam kialakításához.
E stratégiai célkitűzés megvalósítása érdekében a projekt keretében az alábbi, egymással kölcsönhatásban álló és egységes keretet
alkotó fejlesztési tevékenységekre kerül sor.
Megvalósul a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálata és
a járási (fővárosi kerületi) hivatalok hatásköreinek megerősítése a
hatékonyabb államigazgatási szervezeti működés kialakítása és az
egységesen magas színvonalú, az ügyfelekhez minél közelebbi területi szinten történő ügyintézés megvalósítása céljából.
Országos szinten bevezetésre kerül a Szolgáltató Kormányhivatal Modell, amelynek célja a szervezeti struktúra reformja eredményeinek konszolidálása, ehhez kapcsolódóan komplex belső folyamat- és szervezetfejlesztések megvalósítása, a fővárosi és megyei kormányhivatalok rugalmasságának és szolgáltató szemléletének fejlesztése, valamint a közigazgatási bürokrácia és adminisztratív tehercsökkentés az állampolgárokkal, vállalkozásokkal,
önkormányzatokkal és más érintett szereplőkkel történő konzultáció jegyében, átfogó igényfelméréssel.
Fejlesztésre kerül a kormányhivatali labortevékenység, melynek keretében felülvizsgálatra kerülnek a meglévő tevékenységek és kapacitások, valamint feltérképezésre kerülnek a jelenleginél hatékonyabb és szervezettebb munkafolyamatok elérését lehetővé tevő területek.
Továbbfejlesztésre kerül az állami közfeladat-kataszter, melynek eredményeként a közigazgatás és az ügyfelek számára is nyilvános, hos�szútávon fenntartható, naprakész és hiteles katalógusként funkcionáló elektronikus rendszer kerül fejlesztése, amely összefüggéseiben,
rendszerszinten képes felvázolni a rendelkezésre álló adatokat, hozzájárulva ezzel a belső folyamatok hosszú távú tervezéséhez, valamint
a közigazgatás döntéstámogatásának folyamatainak javításához.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projekt megvalósításának tervezett határideje 2018.12.31.
A projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041
További információ kérhető: Bazsó Zoltán sajtófőnök sajto@pest.gov.hu

150 éve történt a kiegyezés
A 2017-es év egyik jeles évfordulója volt a kiegyezés. A
Habsburg-Lotaringiai uralkodóház kiegyezett a magyar
politikusokkal. Az előzmény
az volt, hogy az oszmán-török uralom alól felszabadult
országban a Habsburg, majd
II. Józseffel a Habsburg-Lotaringiai ház a magyar törvények semmibevételével uralkodott. Elsősorban a betelepített római katolikus németeknek, majd szlávoknak, illetve az ortodox, valamint

görög katolikus szlávoknak
és románoknak biztosított
jogokat. A magyar, elsősorban protestáns népességet az
alapvető jogoktól is megfosztották. Erre válasz volt a katolikus felsővadászi II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) fejedelem vezette szabadságharc,
melyben a sződi magyarok is
részt vettek, majd az időnként összehívott Országgyűléseken folytatódott a magyar törvények betartatásáért a harc. Az újabb 1848-

49. évi forradalom és szabadságharc a protestáns politikus
udvardi és kossuthfalvi Kossuth Lajos (1802-1894) majd
a protestáns görgői és toporci Görgey Artúr (1818-1916)
honvédtábornok vezetésével
elbukott. Azonban az uralkodóház 1867-ben kénytelen
volt kiegyezni a magyar politikusokkal.
A magyar részről a katolikus kehidai Deák Ferenc
(1803-1876) és a katolikus
csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy Gyula Károly (1823-1890) ve-

zette a tárgyalásokat, utóbbi lett a miniszterelnök is. A
kiegyezés lehetőséget biztosított a magyar érdekek képviseletére a gazdasági, politikai
és kulturális területen egyaránt, ami az I. világháborúig jelentős eredményeket hozott. Sződ is bekapcsolódott
a gazdasági fejlődésbe a mezőgazdaság és ipar területén
egyaránt, valamint a lehetőség megteremtődött a magyar
lakosság kulturális azonosságának visszaszerzésére.
Bátonyi Pál
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Manci néni, aki 24 éven keresztül gondozta és helyezte el virágait
a II. világháború hősi halottjainak emlékművénél
Sződ Község a két világháború hősi
halottjainak tiszteletére két emlékművet állíttatott. Az I. világháborús emlékmű 1939. május 28.-án, a II. világháborús emlékmű 1993-ban került felállításra.
Az I. világháborús emlékművön 67, a
II. világháborús emlékművön 44 hősi halott neve lett megörökítve.
Czinege Istvánné, Manci néni apukája – Szlusni István (szül: 1913) – 1943ban kapta meg katonai behívóját. Manci néni ekkor 3 éves volt. 1943-ban, mielőtt az orosz frontra vonultak volna, kimenőt kapott, hogy hazajöjjön a családjától elbúcsúzni. Ekkor látta Őt utoljára.
Amikor hazajött sok szülő és feleség érdeklődött tőle, hogy nem látta-e, nem találkozott-e, vagy tud-e valamit hozzátartozójukról?
1947-ben -kaptak először hírt róla,
amikor a hétkápolnai búcsúba ment a
sződi proseció. Amikor Vácon a sződi és
a kosdi proseció a hétkápolnánál találkozott, akkor egy kosdi férfi megkérdezte
a sződiektől, hogy „Van-e itt Szlusni Istvánnak hozzátartozója? „
Szlusni István lánytestvére azt felelte,
hogy „Igen, itt van a felesége is.” A férfi elmondta, hogy együtt volt fogságban
Istvánnal, és vesebetegség miatt került
hadikórházba, ahol meghalt. A halotti
anyakönyvi kivonatot 1948-ban kapták
meg, amely szerint 1946 június 2.-án, az
oroszországi Szerkovó egyik hadikórházában halt meg. Hogy hol lett eltemetve,
azt máig sem ismert.

A kosdi férfi, - akinek nevét nem tudni, mert állítólag 1949-ben meghalt – azt
mondta, hogy apukám halála előtt átadott neki egy családi fotót, és azt kérte,
hogy azt juttassa el feleségének. A képen
anyukám, apukám, és Szlusni Géza testvérem látható.
A halotti anyakönyvet 1949-ben állította ki a Magyar Állam. Még egy katonai emlékem van apukámról, a kép 1943ban Sződön készült. A képen apukám és
civilben Juhász József látható.

Gyerekkoromban sokat gondoltam
apukámra, nagyon hiányzott az apai szeretet, és nagyon szomorú voltam, hogy
nem tudtam a sírjánál gyertyát gyújtani,
és virágot elhelyezni.
Nagy örömömre szolgált, amikor
1993-ban felállításra került a II. világháborús emlékmű. Ettől kezdve lett egy
olyan hely, ahol méltóképpen meg tudtam emlékezni apukámról.
Attól kezdve hosszú éveken keresztül
gondoztam, virágokkal díszítettem, nyá-

ron locsoltam, karácsonykor fenyőágakkal ékesítettem az emlékművet.
Sajnos az előrehaladott korom miatt ezt
a feladatot már nem tudom ellátni.
Megköszönöm a sződi önkormányzatnak, hogy az emlékművet felállíttatta, és
megemlékezett a világháborúkban elesett
hősi halottakról.
Nagyon jól esett, hogy az egészségesen háborúba vonuló és elesett testvérek,
apukák, férjek emlékét emlékművek őrzik. Hiszen az itt maradt gyerekek, feleségek, családok nagyon megsínylették hiányukat.
Az emlékművek, a lakosság részéről
történő gondozása mindaddig tart, amíg
a hősi halott közeli hozzátartozója életben van. Ezután a későbbi leszármazottak már nem viselik annyira a szívükön
az emlékművek ilyen jellegű gondozását.
Így van ez az I. világháborús és rövidesen
így lesz a II. világháborús emlékműnél is.
Az önkormányzat továbbra is gondoskodik arról, hogy az emlékműveknél még
hosszú időn keresztül méltóképpen tudjunk megemlékezni hősi halottjainkról.
Hertel László
polgármester

Szomorúan tudatjuk barátainkkal, ismerőseinkkel, hogy
dr. BAKSA GYÖRGYNÉ (Baksa Tanító Néni) életének 91. évében végleg eltávozott közűlünk.
Gyermekei: Baksa Éva és György
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DSE
Labdarúgás
Utánpótlás bajnokság
Hajdu Kupa
Előszőr vettünk részt nemzetközi labdarúgó tornán a 2010es korosztályú csapattal
a hajdúböszörményi műfüves
pályán. Az egésznapos torna
nagy erőpróba volt a csapatnak
a két évig megszokott 3- 3 fel-

állítás után, 4 + 1- ben. Kitűnően teljesített a kapuban Kazár Ádám, illetve 9 rúgott góllal Boda Boti alig maradt le 1
góllal a gólkirály mögött.
Eredmények:
Körmérkőzések/ I. forduló
Sződ - Debreceni LA
2:3
Sződ - Kolozsvár
4:0
Sződ - Olasz Focisuli fehér
0:4
Körmérkőzések/ II. forduló
Sződ - Plútó Eger
0:2
Sződ- Csepel
2:2
Sződ - Hajdúböszörmény 4 : 1
Helyosztó mérkőzések 5- 8. helyért:
Sződ - UTE
2:3
Sződ - Olasz Focisuli piros

2:2(3:4)
Gólszerzők:
Boda B. 7, Pál és Sipiczki 4- 4,
illetve Bóta L. 1
Végeredmény:
1. Csíkszereda
2. SS Kárpátalja
3. Olasz Focisuli f Debrecen
4. Marosvásárhely
5. Plútó Eger
6. UTE
7. Olasz Focisuli p. Debrecen
8. Dunakanyar- Sződi DSE
9. FTC
10. Debreceni SI
11. Hajdúböszörmény f
12. Csepel
13. Kolozsvár
14. Hajdúböszörmény k

Hajdu Kupa

15. Hírős Kecskemét
16. Debreceni LA
Csepel Kupa
Két és fél óra késéssel zajlott le
a torna a Csep- Gól Sportcentrumban. Csapatunk tűkön ült,
főleg az eső miatt, de jól teljesített, lerohantuk az ellenfelet, szórtuk a gólokat, a védelem stabil lábakon állt. Sajnos
az utolsó meccsen elfáradtunk,
a játékvezető 5 perccel hamarabb lefújta a meccset és csak a
második hely maradt részünkre.
U7- es eredmények
Sződ - Eger B
14 : 1
Sződ - Soroksár
4:2
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Csepel Kupa

Sződ - Videoton
8:4
Sződ - Dalnoki
8:2
Sződ - Eger A
2:4
Gólszerzők:
Demeter Dávid 12, Bugyi
Zsolt 8, Dávid Bence és Garaba
Bálint 7 - 7, Farsang Balázs 2
Rangsor:
1. Eger A
2. Dunakanyar-Sződi DSE
3. Dalnoki
4. Videoton
5. Ikarus
6. Soroksár
7. Nagykáta
8. Eger B
9. Csep Gól
Október 23. Kupa
Huszonkét elit csapat részvételével zajlott le az ünnepi torna. Ködös időben kezdtük a

tornát, alig láttunk az orrunkig, aztán kitisztult idő mindenki nagy örömére. U7- es
csapatunk elszántan küzdött
mindvégig a hazai lelkes szurkoló szülők, nagyszülők, rokonok és barátok előtt. Bátor támadójáték és védekezés jellemezte a csapat játékát és megérdemelten lett a torna bronzérmes csapata
U 7- es eredmények:
Sződ - Ikarus 2.
5:3
Sződ - Kecskemét Hírős 1.
4:2
Sződ - Kelen
6:2
Sződ - UTE
3:2
Sződ - Olasz Focisuli 1. 2 : 5
Sződ - MFS
2:3
Gólszerzők:

Demeter D. 10, Garaba B. 6,
Farsang B. 3, Bugyi Zs. 2, illetve Dávid B. 1
a Sződi DSE legjobb játékosa
Demeter Dávid
Rangsor:
1. Olasz Focisuli Debrecen1.
2. Mészöly Focisuli
3. Sződi DSE
4. UTE
5. Vác VLSE
6. Csepel
7. Vasas Kubala Akadémia
8. Hírős Kecskemét 1.
9. FTC
10. Ikarus 1.
11. Ikarus 2.
12. Pomáz
13. Monor SE
14. Olasz Focisuli 2.
15. Kelen SC

16. Hírős Kecskemét 2.
A 2012- es csapatunk nem találta a helyét, meglepődötten
játszott és kikapott.
U6- os eredmények:
Sződ - Hírős
6:3
Sződ - Kelen
2:6
Sződ - Tökmag
4:7
Sződ - Monor
1:4
Sződ - MFS
0:6
Gólszerzők.: Samu Csaba 6,
Belánszki Koppány 4, Varga
Barnabás 2, illetve Kauer Dominik 1
A Sződi DSE legjobb játékosa
Samu Csaba
Rangsor:
1. Mészöly Focisuli
2. Monor SE
3. Tökmag SE Őrbottyán
4. Kelen SC
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5. Sződi DSE
6. Hírős Kecskemét
Főnix Kupa/ Székesfehérvár
Álmosan kezdett az U7- es csapat, aztán ahogyan egy kedves
szülő mondta „a sírból hoztuk
fel a csapatot csoportelső helyre”. A Vidivel a csapat anyaitapait beleadott, sajnos az utolsó
pillanatban kaptunk egy szerencsétlen gólt és kikaptunk,
pedig nagyon számítottunk a
büntető rúgásokra.
Az utolsó meccsen elfogyott a
szufla, nem bírtuk az iramot az
ellenfél meg visszavágott.
Összességében a csapat nagyon
jól teljesített, meg voltam elégedve.

A csoportmérkőzések:
Sződ - Nagykanizsa UFC

2:3
Sződ - Kelen SC Bp.
2:2
Sződ - Hírős Kecskemét 3 : 2
Sződ - Főnix Székesfehérvár 		
6:2
Sződ - Gyirmót SE
4:0
Helyosztó mérkőzések:
Sződ - Videoton
4:5!
Sződ - Gyirmót
2 : 4 !!
Gólszerzők: Demeter Dávid 8,
Dávid Bence 7, Bugyi Zsolt 5,
Farsang Balázs 2, Fazekas Marci 1
Végeredmény:
1. Vidi
2. FTC
3. Gyirmót
4. Dunakanyar- Sződi DSE

5. Győri ETO
6. Hírős
7. MTK
8. Nagykanizsa
9. Szolnoki MÁV
10. Kelen
11. Főnix
12. Gödöllő
Sátor Kupa Gödöllő
Az U7- es csapat hullámzó játékot produkált, mintha nem
találták volna a helyüket a pályán a 3- 3- as felállításban a sikeres székesfehérvári 4- 4 es felállású játék után.
A csapat mindvégig szívből és
lélekből harcolt de csak ennyit
tudtunk ezen a tornán.
Eredmények:

Október 23. Kupa

Csoportmérkőzések:
Sződ - Monor
4:6
Sződ - Testvériség
5:1
Sződ - Dalnoki
3:1
Felsőházi középdöntők:
Sződ - Váci VLSE
1:4
Elődöntők:
Sződ - Videoton
4:3
Helyosztók:
Sződ - Ikarus
1:2
Gólszerzők:
Demeter 9, Farsang és Bugyi
3- 3, Dávid 2, Fazekas 1
Végeredmény:
1. Váci VLSE
2. Mátészalka
3. Monor
4. Tökmag Őrbottyán
5. Ikarus 1. Bp.
6. Dunakanyar- Sződi DSE
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7. Dinamo Star Bp.
8. Videoton
9. Nagykáta
10. Mogyoród
11. Gödöllő
12. Dalnoki Akadémia
13. Ikarus 2.
14. Kartal
15. RAFC Bp.
16. Testvériség Bp.
Liver Kupa
Nem úgy alakult csapatunk
szereplése ahogy azt elvártam a
Budaörsi Sportcsarnokban. Remek kezdés és vezetés után ös�szecsuklottunk és kikaptunk,
aztán a csapat összeszedte magát kontrákra rendezkedett be,
rengeteget rúgtuk a labdát a
kapura de sajnos nem találtuk
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el, a védelem is néha megbicsaklott és az eredmény csak a
hetedik helyre volt elég.
Eredmények:
Csoportmérkőzések
Dunakanyar - Kelen
3:5
Dunakanyar - Csepel
:4
Dunakanyar - Biatorbágy 2 : 2
Helyosztó mérkőzés
Dunakanyar - Honvéd 6 : 2
Gólszerzők:
Demeter Lackó 6, Dávid Bence
és Farsang Balázs 3- 3, Bugyi
Zsolt 2, Garaba Bálint 1
Végeredmény:
1. Csepel
2. Liver Budaörs
3. Soroksár
4. Biatorbágy
5. Gödöllő
6. Kelen

7. Dunakanyar
8. Honvéd
Bozsik labdarúgás
II. korcsoport
A csapat remek formában volt,
feltette az ire a pontot és magabiztosan nyerte a tornát a Vácrátóti Sportcsarnokban.
Eredmények
Sződ - Őrbottyán
4:0
Sződ - Kosd
4:0
Sződ - Vácduka
2:0
Sződ - Vácrátót
3:1
Gólszerzők:
Juhász Petyka 6, Varga Nimród 5, Nyíri Levi, Garaba Hunor és Oláh Tamás 1- 1
Rangsor:
1. Sződi DSE
2. Őrbottyán

Főnix Kupa

3. Vácrátót
4. Vácduka
5. Kosd
III. korcsoport
Kitűnő csapat állt pályára Vácrátóton. Mindvégig a Sződiek
irányították a játékot, derekasan helytálltat a védők és gyönyörű győzelem született Vácrátóton.
Eredmények:
DSE- Rád
8:0
DSE - Kosd
4:0
DSE - Vácduka
2:1
DSE - Vácrátót
4:0
Gólszerzők:
Éltes Peti 5, Éltes András 4, Juhász Petyka és Oláh Tamás 33, Nyíri Levi 2, Major Máté 1
Kolumbán Attila
DSE elnök
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Bozsik labdarúgás

FUTÓ LÁBAK
XIV. MEZEI FUTÓFESZTIVÁL SZŐDÖN 2017.
Elérkezett az utolsó szeptemberi hétvége, 29-e, péntek.
Reggel 7 órakor még sejtelmes köd lengi be a sportpályát és környékét.
Pár pillanat múlva a horizont fölé emelkedik a nap. Sugarai hamarosan fölhasogatják, semmivé zsugorítják a természet őszi fátylát. Már a párás légen át is látszik: a futópálya készen áll. Időben, mint mindig, 14 éve.
Kolumbán Attila TANÁR ÚR és lelkes csapata kétheti kemény munkájára ma kerül föl a korona. Ezt a koronát a gyerekek teszik
föl lelkes versenyzésükkel.
A Faluház megújult tere, színpada csak a győztesekre vár. Szép idő ígérkezik.
Déltől kezd benépesedni a környék. Nem csoda, hisz már hívogatóan ragyog a nap, és óvodástól 14 évesig sok ifjú sportoló tesz
ma erőpróbát. 10 óvodából, 33 pest megyei általános iskolából érkeztek a gyerekek, Szobtól Budakesziig. Hűha! Rekordokat döntögetünk.
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200m-től 2600 méterig a kiírás szerinti szokásos rendben sorolnak a fiúk és lányok futamai egymás után.
Attila bácsi fölvezeti kék lobogójával a versenyzőket a rajthoz, aztán indulnak, mint a zivatar. No, ez utóbbinak szerencsére híján
vagyunk, a jó hangulat viszont garantált. Változatos felületen, műúttól a földútig, küzdik le a sportolók a távokat.
A 2km-en át kiszalagozott, 300 karóval kijelölt pályán nem tévedhetnek el. Persze most sem nélkülözik a fantasztikus dobosok
ütemes biztatását, a rutinos Körmendi Vas Zsuzsa szpíker szívet melengető üdvözlő szavait, és a szurkolók tapsát és ovációját célba
érkezéskor.
Ne felejtsük el, hogy a futamok végén megérdemelt érmük is a nyakukba került. Mind a 980 darab! Az 1-3. helyezettek külön érmet kaptak, sőt a győztesek kupát is. Ez aztán igazán nagyvonalú! A lebonyolítás gördülékeny, az eredményhirdetés folyamatos.
Az sem unatkozhatott, aki csak néző volt, vagy már teljesítette a távját.
A sződi Muskétás rocky táncosok ismét kitettek magukért, de mulathattunk a szitagurító, szitaszerző viadalon is két futam között.
Érdekes találós kérdés, hogy vajon kinek lesz komolyabb izomláza: A futóknak, vagy azoknak a fáradhatatlan munkásoknak, akik
a 2km-es pályán levágták és összeszedték a füvet, azoknak a kedves, áldozatkész segítőknek, akik kimértek 250l teát, kiosztottak
200l vizet, 1000 darab csokoládét, osztogatták az érmeket, vagy Attila bácsinak, aki mindenkinél többször bejárta a futótávot? (Tőlem meg is kapta ismét a barátság almáját.)
Akárhogy is, minden segítőnek, jó barátnak, szülőnek és versenyzőnek, felkészítő tanároknak egyaránt köszönjük az emlékezetes versenyt.
A futóknak gratulálunk a kitartásukhoz. További jó sportolást!
Bizonyára még klasszabb rendezvény vár ránk jövőre, ha gördülékenyebb lehet a versenyre érkezők parkolása, és így a vendégszerető sződi lakosság türelmével sem élünk vissza.
2017 őszén tudósított: Kerekes László, aranyérmes testnevelő tanár – Őrbottyán

