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Sződ Község Képviselő-testületének nyári fejlesztési tervei
• Testületünk 2009. június 23-án elfogadta
Sződ Község Rendezési Tervét
• Újra pályázatot kívánunk benyújtani a faluház
megvalósítására, valamint a Szent István út és még
burkolat nélküli bekötőútjainak aszfaltozására
• Két játszóteret kívánunk megépíteni az év folyamán
• Idén befejeződhet a bel- és csapadékvíz-elvezetési
beruházás
• Megújul a Dózsa György út
• Nem adjuk át a szennyvíztisztító telep és
a csatornahálózat működtetését a DMRV-nek

Testületünk 2009.
június 23-án elfogadta Sződ Község
Rendezési Tervét
Hosszú egyeztetés után a képviselő-testület egységes szerkezetben elfogadta Sződ Község Rendezési Tervét, amely
ezáltal jogerőre emelkedett.
Elfogadtuk a Helyi Építési
Szabályzatot is.
Az egységes rendezési
tervbe beépítettük mindazon
módosításokat,
melyeket
2002 után a képviselő-testület jóváhagyott; tartalmazza
Sződ rövid és hosszú távú
fejlesztési elképzeléseit és
illeszkedik a térség egyéb terveihez. Az agglomerációs terv,

a rendezési terv, az OTÉK
és a Helyi Építési Szabályzat
meghatározza és maximálja
az önkormányzatok számára a
beépíthető lakóterület, a gazdasági-, kereskedelmi-, ipari
területek, a zöldövezetek, és
az erdők közigazgatási területhez viszonyított százalékos
arányát. Szabályozza továbbá
a külterületek besorolását (pl.:
szántó, legelő, mezőgazdasági)
és azt is, hogy ezekre –nagyságuk függvényében – milyen
létesítmények
(lakóházak,
állattartásra szolgáló, gazdasági és kiszolgáló épületek)
építhetők.
Sződ Község Rendezési Tervéről és a Helyi Építési Szabályzatról bővebb információt

Elkészült a Rendezési Terv
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Pályázunk a Szent István út és bekötőútjainak aszfaltozására
találnak a település hivatalos
honlapján (www.szod.hu).

Újra pályázatot
kívánunk benyújtani a faluház megvalósítására, valamint
a Szent István út és
még burkolat nélküli bekötőútjainak
aszfaltozására
A képviselő-testület idén az
aktuális pályázatok közül kettőn kíván részt venni.
Az egyik célunk a faluház
megépítése. Az engedélyezési
terv rendelkezésre áll, rövidesen elkészülnek a kiviteli
tervek is. Kedvező elbírálás
esetén már 2010 tavaszán elkezdődhet az építkezés.
Pályázatot nyújtunk be
továbbá a Szent István út és
mellékútjainak aszfaltozására.
Tavaly erre nem sikerült támogatást nyernünk. Reméljük,
ebben az évben szerencsésebbek leszünk!

Két játszóteret
kívánunk megépíteni az év folyamán
A képviselő-testület célja
három játszótér kialakítása
községünkben. Az egyiket a
település egyik végén, a két híd
között, a másikat a túlsó végén,
a Rét utca jelenleg is játszótérként működő részén építtetnénk meg. Ezekre inkább a
kisebb gyermekeknek szóló
játékok kerülnek. A harmadik – amelynek kialakításához
pályázati forrásokat is igénybe
szeretnének venni – a település
központjában, a butiksor mögötti területen épülne, és több
korosztály is tudná használni.
A két kisebb játszóteret az
uniós normáknak megfelelően
saját erőből építjük meg, még
ebben az évben. A terveket és

Több és modernebb
játszótér lesz

Sződiek Híradója
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a játszótér elemeit megrendeltük, a munkálatok is rövidesen
megkezdődnek.
Az építkezéseken nagy
szükség lenne a lakosság segítségére is! Ennek megszervezésével a képviselő-testület
a Kommunikációs és Sport
Bizottságot bízta meg.

Idén befejeződhet
a bel- és csapadékvíz-elvezetési
beruházás
A belvízelvezetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás
lebonyolítása folyamatban
van. A kivitelezés még idén
megkezdődik, és reményeink
szerint be is fejeződik.

Megújul a Dózsa
György út
A Dózsa György út felújításáról értesítőt küldtünk ki a
lakosság részére. Az építési terület átadásakor tájékoztatott
a kivitelező, hogy a munkának
előreláthatólag két hét csúszással tudnak csak nekilátni,
mivel egy másik helyszínen
nem tudták a már megkezdett
munkát időre befejezni. A
Dózsa György út belterületi
szakaszán két réteg, a külte-

rületi részén pedig egy réteg
aszfaltot terítenek. A buszmegállókat beálló-öblökkel és
szigetekkel építik újjá, az óvoda és az iskola előtt gyalogátkelő-helyeket alakítanak ki. Az
óvoda előtt parkolót és az út
mindkét oldalán útpadkákat
építenek, kitisztítják és felújítják a vízelvezető-árkokat.

Támogatást nyert
az önkormányzat a
szociálisan rászoruló gyermekek nyári
étkeztetésére
Településünk önkormányzata
pályázatot nyújtott be a szociálisan rászoruló gyermekek
nyári étkeztetésére. A pályázaton 740.000,- Ft támogatást
nyertünk, amiből 40 gyermek
étkezési támogatását tudjuk
biztosítani a nyári szünet
idejére. A hozzájárulást a
rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülő óvodás és alsó tagozatos tanulók
kaphatják meg.
Az érintett szülőket a gyermekjóléti szolgálat munkatársa már értesítette. A szervezet
gondoskodik arról, hogy a
rászorultak idejében hozzájussanak az élelmiszerhez.

Nem adjuk át a
szennyvíztisztító
telep és a csatornahálózat működtetését a DMRV-nek
A DMRV ajánlatot nyújtott
be a képviselő-testületnek a
sződi szennyvíztisztító és csatornahálózat üzemeltetésére.
A tisztességes feltételek ellenére a testület és az illetékes
bizottságok – félve a csatornahasználati-díj emelésétől –
úgy döntöttek, egyelőre nem
kívánják az üzemeltetés jogát
átadni. A kedvező lakossági
díjazás ugyanis csak úgy tartható fenn, ha az önkormányzat üzemeltetőként továbbra
is tudja anyagilag támogatni a
Sződi Szennyvíz- és Hulladékkezelő Kft-t.
A sződi lakosok jelenleg 292
forintot fizetnek köbméterenként (csatornahasználati- és talajterhelési-díj + ÁFA), míg az
egyik szomszédos településen
– ahol a DMRV a szolgáltató
–, 359 forintot. Ez 67,- Ft/m3
különbséget jelent, ami jelentős terhet jelentene az itt élőknek. A képviselő-testület célja,
hogy a csatornadíj ne érje el
ezt a piaci árat, fenti döntését
is ennek érdekében hozta.
A Sződi Szennyvíz- és
Hulladékkezelő Kft. jelenlegi működésével kapcsolatos
problémákat a testület megtár-

A híd szerkezete 1941-ben épült
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gyalta, és a tanulságok levonásával megteszi a megoldáshoz
szükséges lépéseket. Mindent
elkövetünk annak érdekében,
hogy a szennyvíztisztító és a
csatornahálózat a törvény által
meghatározott paramétereken
belül működjön és a lakosság
részére a megfelelő szolgáltatást biztosítani tudja. Amíg ez
megoldható az önkormányzat
saját tulajdonú cégén belül,
addig fenntartjuk a kft-t, de
ha olyan probléma merül fel,
ami csak egy külső üzemeltető
bevonásával rendezhető, előfordulhat, hogy el kell fogadnunk a DMRV ajánlatát – a
díjemelések ellenére is.

Kommunális
hulladékszállítás
A csörögi hulladéklerakó 2009
júniusában zárt be, többek
között azért, mert nem felelt
meg az uniós normáknak.
Önkormányzatunk tagja az
Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulásnak.
A szervezet 2009 júniusában
tervezte a kerepesi hulladéklerakó átadását. Sajnos a
munkálatok elhúzódtak, így a
csörögi hulladéklerakó bezárása után – valószínűleg 2010
elejéig – nem tudja fogadni
a kommunális hulladékot.

A szennyvíztisztító marad!

Sződiek Híradója

3

Önkormányzat
Önkormányzatunk az OTTO
Kft-vel, valamint annak utódjával a Remondis Duna Kftvel áll szerződésben. A cégnek
új hulladék-lerakóhelyet kellett
keresnie, így az elszállítás költségeit az alábbi táblázat szerint
volt kénytelen megemelni.
2009. I. félév:
120 literes kuka:

semmi okunk sincs arra, hogy
szolgáltatót váltsunk.
Gondok merültek fel a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban. Eddig a szelektíven
gyűjtött hulladék elszállítását
a Sárvári HUKE Kft. térítésmentesen biztosította. Gon-

bruttó 12.216,- Ft/év

240 literes kuka:

bruttó 15672,- Ft/év

Zsák:

bruttó 378,- Ft/db

2009. II. félév:
120 literes kuka:

bruttó 14.190,- Ft/év

240 literes kuka:

bruttó 18.200,- Ft/év

Zsák:

bruttó 425,- Ft/db

Önkormányzatunkat
az
ASA Kft. is többször felkereste hulladék-szállításra vonatkozó ajánlatával, de a tárgyalások folyamán kiderült, hogy
csak a jelenleginél magasabb
áron tudnák a szolgáltatást
biztosítani. Az OTTO Kft és
utódja, a Remondis Duna Kft.
szolgáltatásával eddig meg
voltunk elégedve, ezért amíg
ebben változás nem történik,
ráadásul a kedvező árat tudják a továbbiakban is tartani,

Szám: 632/2009
Sebestyén Jenő és
Társai
2134 Sződ, Tél u. 16.

dolom, Önök közül is többen
értesültek arról a különböző
médiákból, hogy a gazdasági
válság hatására a hulladék értékesítése gondot okoz, s ez
hatással van a begyűjtésre is. A
Sárvári HUKE Kft. értesített,
hogy gazdasági okok miatt a
csomádi telephelyen megszünteti a hulladék átvételét. A kft
a zökkenőmentes hulladék-elszállítás érdekében felkereste a
FE-GROUP INVEST Zrt-t,
aki rövid időn belül egyeztetni

utca és a vasúti pálya között létesítendő T-Mobile átjátszó torony megépítése ellen” tárgyú
beadványukkal kapcsolatosan
az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket.
Idézet az Önök leveléből:

Tisztelt Címzettek!
Sződ Község Önkormányzatához benyújtott, „Tiltakozás a
Nevelek településrészen a Tél
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„A Sződiek Híradója 2009.
tavaszi számának az Önkormányzat 2009. évi tervezett, és elfogadott fejlesztések rovatának Nevelek

fogja a feltételeket az önkormányzattal.

Gyermeknap
2009. június 14.
A gyermeknapi programok
szervezését az elmúlt 18 évben a Sződi Fórum Egyesület
vállalta magára, és bár idén
is szerepelt a terveik között,
májusban a tagság úgy vélte,
az elvégzendő munka meghaladja az egyesület erejét.
A rendezvény azonban már
hagyománnyá vált községünkben, és az önkormányzat éves
programjában, költségvetésében is szerepelt. Mindenkinek
csalódás lett volna, ha elmarad,
hiszen ez a nap adott lehetőséget a gyermekek önfeledten
szórakozására – a szülők anyagi helyzetétől függetlenül.
Idén alapítottuk meg a Szociális Kerekasztalt, melynek
vezetésével Miltein Istvánné
képviselőt, a Népjóléti és Környezetvédelmi Bizottság elnökét bíztam meg. Szerencsére
Ő és a kerekasztal résztvevői is
úgy látták, hogy a rendezvény
fontos esemény a községben

településrész
alrovatában
megjelent tájékoztatásból
meglepetéssel és felháborodással értesültünk arról,
hogy a képviselő-testület,
valamint egy általunk nem
ismert grémium, mely a
„Településrészi Bizottság”
névre hallgat eldöntötte és
elfogadta, hogy a második
T-Mobile átjátszó tornyot a
lakott belterületi településrészen, a Tél utca és a vasút
közti közterületen kívánja
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élő gyermekeknek, ezért magukra vállalták a szervezést.
A programok – mint minden évben – idén is nagy sikert
arattak úgy a gyermekek, mint
a szülők körében. A rendezvény sikeréhez hozzájárult a jó
időn kívül a kiváló szervezés,
a szülők és a közösségek öszszefogása.
Köszönetet
szeretnék
mondani az önkormányzat
nevében Miletin Istvánnénak,
a Szociális Kerekasztalnak, az
óvodának, iskolának, a Hagyományőrző Klubnak, a Sződi
Mária Karitász Csoportnak, a
Baba–Mama Klub tagjainak,
a hangulat-felelősöknek, segítőknek, minden támogatónak
és résztvevőnek, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Továbbá köszönetet szeretnék mondani a Sződi Fórum
Egyesület tagjainak, hogy 18
éven keresztül felvállalták a
gyermeknapi rendezvény lebonyolítását, és nem egyszer
saját bevételeiket is feláldozták
azért, hogy a gyermeknapot
évről-évre megrendezhessék.
Hertel László
polgármester

felállíttatni anélkül, hogy az
ott lakó emberek, polgárok
véleményét kikérte volna.
Igaz volt egy kikötése is,
mégpedig az, hogy az ebből
bevételként keletkező bérleti
díj (VÉRDÍJ) teljes összege
a településrészen kerüljön
felhasználásra.”
A T-Mobile átjátszó tornyokat
azért telepítik lakott területen
belül, vagy pedig a lakott terület közvetlen közelében, hogy
a lakosság részére minél jobb
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vételi lehetőséget biztosítsanak
az internet és a mobiltelefon
használat céljából.
A T-Mobile munkatársa azzal a kéréssel fordult hozzám,
hogy a cél érdekében Nevelek
településrészen mindenképen
létesíteni kell egy T-Mobile
tornyot.
Megtehettem volna, hogy azt
mondom, hogy Sződ Község
Képviselő-testülete ezzel a
témával már nem foglalkozik,
hiszen Nevelek településrész
belátható időn belül leválik
Sződtől. Ennek ellenére mégsem ezt tettem, hiszen a torony
létesítéséért kapott bérleti díjat
Nevelek településrész fejlesztésére fordíthattuk volna. A
tárgyalások folyamán kiderült,
hogy a T-Mobile torony létesítésére kijelölt hely használatáért az önkormányzat bérleti
díjat kap. Úgy gondoltam,
hogy ezért érdemes utánajárni
a dolognak, megvizsgálni azt,
hogy egy ilyen torony létesítése
milyen veszélyeket rejt magában a lakosságra nézve.
Ezzel a feladattal Puskás
Szilveszter alpolgármester urat
bíztam meg – aki foglalkozását
tekintve villamosmérnök –,
hogy nézzen utána, és a képviselő-testület számára állítson
össze a T-Mobile torony működésével kapcsolatosan egy
tájékoztató anyagot.
Az alpolgármester úr ezt
az anyagot elkészítette, és a
Településrészi Bizottság, illetve a képviselő-testület elé
terjesztette. (Mellékeljük ezt a
tájékoztatást.)
Mielőtt a képviselő-testület a
torony létesítésére vonatkozóan a döntést meghozta volna,
a lakosság részére az alábbi
tájékoztatást adtuk.
A 2008. decemberi népszavazás előtt egy szórólapot készítettem, melynek címe „Tisztelt Nevelekiek” volt, és ezt a
szórólapot minden helyben
lakó részére eljuttattuk. E szó-
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rólap „fejlesztési elképzelései”
között szerepelt a létesítendő
T-Mobile torony is. Ezen kívül
– szintén a népszavazás előtt
– közmeghallgatást tartottunk
a településrészen, ahol többek
között részt vett Sebestyén
Jenő és Mágó János is. Ezen
a közmeghallgatáson szintén
szóba került a T-Mobile torony
létesítése. Sebestyén Jenő és
Mágó János kérte, hogy a közmeghallgatás jegyzőkönyvének
hitelesítője Mágó János legyen.
Mágó János a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet
hitelesítette, és egy példányt át
is vett.
A településrészi bizottság
ülésen tárgyalta az ügyet, és a
T-Mobile torony létesítését azzal a feltétellel javasolta, hogy
a bérleti díj összegét az önkormányzat Nevelek településrész
fejlesztésére fordítja.
A képviselő-testület a bizottság javaslatát elfogadta. Mielőtt
a bérleti szerződést 2009. március 3. napján aláírásra került
volna, ismételten megerősítést
kértem a településrészi bizottságtól és a képviselő-testülettől is. Mindkét fél a bérleti
szerződés megkötése mellett
döntött.
Úgy gondolom, az ügyben
megfelelő körültekintéssel jártunk el, és nem értem, hogy
Sebestyén Jenő és Mágó János
miért nem jelezte időben, hogy
nem értenek egyet a T-Mobile
torony létesítésével. Ezt időben
megtehették volna, és nemcsak
ők, hanem bárki a tiltakozást
aláírók közül. Lépésükkel
ugyanis nehéz helyzetbe hozták az önkormányzatot, mivel
egy érvényben lévő szerződést
kell felbontanunk, melynek jogi
következményei is lehetnek.
Az aláírók tiltakoznak az
„antidemokratikus és diktatórikus eljárás lefolytatás
miatt”.
Úgy gondolom, hogy a szerződés megkötése előtt bőven

lett volna idejük arra, hogy
véleményt nyilvánítsanak.
Az alpolgármester úr körültekintően és alaposan megvizsgálta, hogy a T-Mobile torony
sugárzása az emberre milyen
hatást gyakorol. A vizsgálat
eredményéből egyértelműen
megállapítható volt, hogy az
ilyen tornyok az emberre nézve veszélyt nem jelentenek, egy
mobiltelefon fülhöz emelése
nagyobb sugárzást jelent, mint
a toronyból kiáramló, legközelebb mért sugármennyiség.
Levelükben írják, hogy: „Szeretnénk felhívni az Ön a
jegyző és a képviselők figyelmét, hogy az átjátszó
torony által kibocsátott sugármennyiség nagymértékben károsítja a közel lakók
egészségét, immunális és
rosszindulatú betegségek
kialakulásának lehetőségével fenyeget.”
(Hogy ez mennyire nem így
van, ezt a mellékletben szereplő
szemléltető ábra jól mutatja)
A képviselő-testület is elfogadhatatlannak tartja, hogy
egy előkészített, megfelelően
körüljárt témáról egyesek,
előzetes tájékozódás nélkül, az
emberek jogos biztonságérzetére alapozva, félrevezetően
nyilatkozzanak.
„Fent nevezett grémium,
mint bizottság illegitim,
mert az itt lakó polgárok közül senki sem szavazta meg,
s mandátumát valószínűleg
a Polgármestertől és a képviselő-testülettől kaphatta,
ennél fogva döntései nem
törvényesek, tagjai ismeretlenek, döntéseikért nem
tartoznak felelősséggel.”
A képviselő-testület az önkormányzati munka segítése
érdekében bizottságokat hoz
létre. Bizottságot tehát a jogi
rendelkezések szerint kizárólag
a képviselő-testület hoz létre,

Sződiek Híradója

azt nem a lakosság választja
meg.
A bizottságoknak döntési jogosultsága – a szociális
ügyek kivételével – nincs, csak
javaslatokat tehetnek a képviselő-testület felé. A képviselőtestület a bizottság javaslatának
figyelembevételével hozza meg
döntését.
A településrészi bizottság öt
tagból áll, ebből két tag neveleki lakos, mivel a többi tagnak
képviselőnek kell lennie.
A döntéseket a képviselőtestület hozza meg, és a felelősséget is a képviselő-testület
vállalja.
A tiltakozók bizottsággal
kapcsolatos tájékozatlanságát
azért sem értjük, mert ennek
a bizottságnak az aláírók közül
ketten is tagjai voltak.
El kell mondanom, hogy a
bizottság a településrészen történő fejlesztésekre vonatkozó
javaslattételen kívül komoly
munkát végez más területeken
is – ilyen például a szociális
ügyek (segélyek, tankönyvtámogatás, közgyógyellátási
igazolvány kiadása stb.).
„Az egészségünk a gyermekeink egészsége, akik
a sugárterhelésre különösen érzékenyek nem eladó
1.100.000.- forintért, de még
ennek százszorosáért sem”
Ezzel mi is egyetértünk, de a
rosszindulattal, mások félrevezetésével és ellenségeskedéssel
viszont sem én, sem a képviselő-testület nem ért egyet.
„Mit kell még elviselnünk,
eltűrnünk Önöktől, amíg a
kettős népszavazás eredménye alapján megszabadulhatnak tőlünk s mi Önöktől,
és várhatóan egy felelősebb
városi
önkormányzathoz
kerülhetünk.”
Lehet, hogy Önök, aláírók, alig
várják, hogy Sződtől megszabaduljanak, mi nem kívántunk
megszabadulni Nevelektől, és
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a településrészen is többen
laknak olyanok, akik szívesebben maradnának Sződnél.
1996-ban a képviselő-testület úgy döntött, hogy Nevelek
településrészt
belterületbe
vonja. Elődeim a belterületbe
vonásról megfeledkeztek, és
ezzel komoly gondot okoztak
az ott élő és letelepedni vágyó
nevelekieknek, és nekem is.
1994-tól a pénzügyi bizottság elnöke voltam, részt
vettem a településrész belterületbe vonásának döntéshozatalában. Arról, hogy elődeim a
képviselő-testület határozatát
nem hajtották végre, 2002-ben
polgármesterként szereztem
tudomást. Ezután legfontosabb feladataim közé vettem,
hogy a településrészt belterületbe vonjuk, és hozzálássak
Nevelek fejlesztéséhez. Ennek
érdekében kezdtük kiépíteni
a Sződ-Nevelek településrészt összekötő utat, a Szegfű
utcán kőszórást végeztünk,
vízelvezető árkot alakítottunk
ki, és komoly tárgyalásokat
folytattam annak érdekében,
hogy pénzügyi forrásokat
teremtsünk elő a további fejlesztésekre.
Elképzeléseinket
nagymértékben visszafogta, hogy
Nevelek lakossága 2003-ban
úgy döntött, Gödhöz kíván
csatlakozni.

A 2008. december 7. napján
megtartott – Nevelek hovatartozásával kapcsolatos – népszavazást a településrész lakói
azért kezdeményezték, hogy
Nevelek továbbra is Sződhöz
tartozzon.
Képviselő-testületünk ezt a
kezdeményezést támogatta.
Írják többek között, hogy:
„Eljárásukat csak a rendszerváltás előtti idők parancsuralmi rendszerének
gyakorlatához
tudjuk
hasonlítani, mert az emberek feje fölött döntenek
megkérdezésük nélkül, s
döntésük káros hatásait Ők
kénytelenek elszenvedni.”
Gondolom, hogy aláírók
közül többen vannak, akik
a rendszerváltás előtt is különböző beosztásokat töltöttek be, és ismerték annak a
rendszernek a parancsuralmi
módszereit, de az idő múlásával ez feledésbe merült, a
régi időkből már csak a szépre
emlékeznek, és összekeverik a
diktatúrát a demokráciával.

honlapunkon is érkezett hozzászólás.
Úgy döntöttem, hogy ismételten a bizottság és a képviselőtestület elé terjesztem az ügyet.
Úgy láttam, nincs értelme
semmiféle győzködésnek, azt
javasoltam a bizottságnak és a
képviselő-testületnek is, hogy a
bérleti szerződést bontsuk fel.
Javaslatommal a településrészi
bizottság és a képviselő-testület is egyetértett, és a testület
az alábbi határozatot hozta:

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2009. (04.30.)
számú határozata
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a 8/2009.
(01.29) számú határozatát visszavonja, és a Sződ
Község
Önkormányzat
tulajdonát képező sződi

A fentiekből egyértelműen
kiderül, hogy körültekintően
jártunk el, megfelelő fórumokon tájékoztattuk a lakosságot,
ugyanis részükről a torony
létesítésével
kapcsolatosan

Puskás Szilveszter alpolgármester tájékoztatója

12001 hrsz-ú ingatlanon létesítendő T-Mobile torony
megépítéséhez nem járul
hozzá, kéri a szerződés felbontását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Önök közül többen úgy nyilatkoznak, hogy egy „Duna-parti
kis város” lakói, holott jól
tudják, hogy ez nem így van.
Én egyáltalán nem szégyellem,
hogy sződi lakos vagyok, és azt
szeretném, hogy minden sződi
lakos büszke legyen arra, hogy
ezen a településen él, ezért
dolgozom, és addig, amíg Nevelek településrész Sződhöz
tartozik, azon leszek, hogy
a lehetőségekhez képest ezt
a településrészt is fejlesszük.
És így érez a településrészi bizottság és a képviselő-testület
minden tagja.
Sződ, 2009. május 11.
Hertel László
polgármester

Anyakönyvi hírek
2009. március 1. napjától
2009. június 15. napjáig
Sződ községben az alábbi
anyakönyvi események történtek:
Születések száma:

Tisztelt Polgármester Úr!
A cellás elven működő kommunikációs és hírközlési
hálózatok
(mobiltelefon,
drótnélküli Internet hálózat,
digitális TV, mobil TV stb.)
ún. bázisállomások révén juttatják el a szolgáltatásokat a
felhasználókhoz. Ezen belül a
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mobiltelefon-hálózatok abban
különböznek, hogy nem csak
jelet adnak, hanem oda-vissza történik a jeláramlás, így
korlátozott a lefedhető terület
nagysága, és ebből adódóan,
például egy rádió- vagy TV
adóhoz képest, csekély a teljesítménye.

Sződiek Híradója
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Házasságkötések száma:

4

Halálesetek száma:
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Tovább
bővülnek a
temetkezési
szolgáltatások
Ezen túl a magasabb frekvencia tartomány miatt pontosan
irányítható az antennák (szektorsugárzók) által kibocsátott
jelek iránya. Az alábbi ábra jól
érzékelteti az állomás működésének alapjait:
Fontos megjegyezni, hogy
az elektromágneses expozíció a távolsággal négyzetes
arányban csökken, így mire
először „találkozik” a felhasználóval addigra szinte csak
tízezredekben mérhető, de az
antennák közvetlen közelében is jócskán a megengedett
határértékek alatt marad, így
lehetséges, hogy a tornyokon,
kéményeken, víztornyokon
kívül családi házakon, társasházakon, közintézményeken,
irodaházakon és kórházakon
is egész Európában találhatóak bázisállomások.
Az egészségügyi szabályozást
a 63/2004 EszCsM rendelet
hivatott ellátni, mely 2004.
május 1-étől az EU területén
érvényes szabályokat írja elő,
és amelyek közel 70 év kutatásai alapján a WHO és egyéb
szervezetek, kutatócsoportok
bevonásával születtek meg.
Kiemelném azt a tényt, hogy a
nem ionizáló elektromágneses
terekre megállapított lakosságra vonatkozó egészségügyi
határérték, a tényleges határértéknek, mindössze 50-ed
része, kifejezetten a megfelelő
biztonsági tényező fenntartása
végett. A radar feltalálása óta
vizsgálják az elektromágneses
terek (beleértve a földsugár-

2009. nyár

zást és mindennemű elektromos berendezést) és az élő
szervezet kapcsolatát.
Az említett rendelet az érintett frekvenciatartományra az
alábbi módon határozza meg
a határértéket W/m2 mértékegységben:
400-2000 MHz

f/200

Ebből következően minél
magasabb a frekvencia, annál
magasabb a határérték is.
A mobil szolgáltatók 3 normát
használnak:
» GSM (900MHz) határérték:
4,5 W/m2
» DCS (1800MHz) határérték: 9 W/m2
» UMTS vagy 3. generációs
hálózat (2100MHz) határérték: 10,5 W/m2
A szóban forgó sződi tervezett állomás a tervek szerint
csak UMTS szolgáltatásokat
biztosítana, nagy hangsúlyt
fektetve a könnyű és gyors
Internet elérhetőségre, mivel
jelenleg Magyarország messze
elmarad az EU átlagától az
Internet penetrációs statisztikákat tekintve. Ezen túl a
Pannon is jelezte távlati betelepülési szándékát, mellyel elkerülhető egy újabb építmény
elhelyezése.
Az UMTS hálózat abban
tér el a hagyományos mobil
telefonhálózatoktól,
hogy
nagy jelszórással „dolgozik”
minimális (30-100W) teljesítménnyel, mert a cél nem a

minél nagyobb terület ellátása,
hanem az adott felhasználói
környezetben a minél jobb minőség elérése. (összehasonlítás
céljából: egy rádióadó 0,3 és
2 KW közötti teljesítménnyel
üzemel szintén határértéken
belül)
A 3G hálózaton optimális
pozíció esetén is maximum
1-1,5 km átmérőjű körben lehet használható lefedettséget
biztosítani.
Az építési engedélyhez kötött állomások esetében,
bevonásra kerül az ÁNTSZ,
mint szakhatóság, amely csak
akkreditált intézmények mérési jegyzőkönyveit fogadja
el, és erre alapozva adja meg
állásfoglalását. Jelenleg a TLI
Zrt. és az Országos „Frédéric
Joliot-Curie” Sugárbiológiai
és Sugáregészségügyi Kutató
Intézet (OSSKI), készít ilyen
szintű méréseket a szolgáltatók számára.
A Sződre tervezett állomás
esetében pedig, mivel az
antennák legalább 30 méter
magasan lennének egy önálló
építményen, így a környezetében mérhető értékek meg
sem közelítik még ezeket az
alacsony értékeket sem.
Ajánlom szíves figyelmükbe
a www.tli.hu a www.osski.hu
valamint a www.bazisallomas.
com weboldalakat, ahol bővebb tájékoztatást kaphatnak
a tudomány jelenlegi állásáról
és tényekről.

Sződiek Híradója

Sződ Község Önkormányzata
2006 áprilisában vette át a Római Katolikus Egyháztól üzemeltetésre a községi temetőt.
Az átvétel óta jelentős, szemmel látható változások mentek
végbe a sírkertben.
Felújítottuk a kerítést, leaszfaltoztattuk a ravatalozóba
vezető utat, és lezajlott a temető falain belül egy jelentős
tereprendezés is. A legszembetűnőbb változást azonban a
ravatalozó kibővítése és felújítása hozta. Az önkormányzat
gondoskodott lélekharangról
is, mely a ravatalozó tornyában
kapott helyet. Megszólaltatását
jelképes – 500 Ft+ÁFA – díj
ellenében az önkormányzat
vállalta magára. Az önkormányzat megvásárolta a temetési szertartás hangosításához
szükséges berendezéseket is,
beüzemelésük jelenleg folyamatban van. Így a jövőben
lehetőség lesz arra, hogy a
szertartást – igény szerint – alkalomhoz illő zene kísérje. A
lélekharang és gyászzene szolgáltatásokat a temetőgondnoknál lehet megrendelni.
A fenntartó az igényeknek
megfelelően urnafalat alakított
ki az a temető volt tornakert
felőli bejárata mellett. Az önkormányzat tervei között szerepel az urnafal környékének
rendezése is.
Bár az igény az urnás temetkezésre folyamatosan nő,
mégsem mindenki szeretné
hozzátartozója hamvait az
urnafalban elhelyezni, ezért a
jövőben szeretnénk kialakítani
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egy, az urnás temetkezés célját
szolgáló parcellát. Itt hagyományos kialakítású, de kisebb
méretű sírhelyek, síremlékek
állítására, és a hamvak földbe
helyezésére lesz lehetőség.
Helyet kívánunk biztosítani
kriptás síremlékeknek, illetve a
gyermeksíroknak is.
Az önkormányzatnál számítógépes
nyilvántartást
vezetünk, amely naprakészen
tartalmazza a sírhelymegváltásokat és a sírhelyek gondozóinak adatait, valamint a még
szabad sírhelyeket. Minden
sírhelyről két fényképet készítettünk a könnyebb azonosítás
érdekében.
Az újság hátsó oldalán
megtalálható a temető légi
felvétele, amelyen – a könynyebb tájékozódás érdekében
– betűvel jelöltük a parcellákat. Segítségével az új és régi
sírhelyek megváltói, valamint
az érdeklődők könnyebben
be tudják azonosítani a kívánt
sírhelyet.
A képviselő-testület minden év decemberében felülvizsgálja a temetőhasználat
díjtételeit, és rendelkezik
annak módosításáról. A 2009.
évre vonatkozó díjtételeket a
Sződiek Híradója 2008. évi 4.
számában tettük közzé. Az ott
feltüntetett árak 2009. július 1.
napjától az ÁFA emelkedése
miatt módosulnak.
Tájékoztatom a lakosságot,
hogy 2009 februárjától a temetőgondnoki feladatokat én,
Pál László látom el. Elérhetőségem megtalálható a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási
rendjében. Megkereshetnek a
27/388-188 119-es mellékén,
a 30/949-3156 telefonszámon,
illetve a falugazda@szod.hu
e-mail címen.
Pál László
temetőgondnok
(Képeinket lásd az utolsó
előtti oldalon.)
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Hagyományt teremtettünk

Már negyedszer emlékeztünk a háborúk áldozataira

Az árnyas tér alkalmas nyári ünnepségek, esküvők megrendezésére is
Az 1924. évi XIV. törvénycikkben szabályozták a hősök
emlékünnepének megrendezését. Ekkor országos mozgalom
indult, és szinte minden faluban kőbe vésték az elesettek
nevét. Május utolsó vasárnapja, a Hősök Napja, egyik legbensőségesebb ünnepnapjává
vált a gyermekeiket elvesztő
anyáknak, a férjeiket sirató
feleségeknek, apjukat felidéző
árváknak, bajtársaikra emlékező katonatársaknak. A második világháborút követően a
hazáért életüket áldozó hősök
megünneplését kiterjesztették
az 1938. után elesettekre is. A
diktatúra évtizedeiben kiesett
hivatalos ünnepeink sorából,
de nem került teljesen a feledés homályába.
Sződön 2006-ban hagyományt teremtettek az önkormányzat vezetői azzal, hogy
ismét a település ünnepei közé
emelték e napot. Az immár
negyedik alkalommal megtar-

tott ünnepségen a szabadtéri
katolikus rítusú szertartást
követően Kaszás Imre színművész szavalata és a község
polgármestere, Hertel László
ünnepi beszéde után az emlékezés koszorúit két helyszínen – a polgármesteri hivatal
épülete mellett 1939-ben
felavatott Hunnia szobornál
és a templom mellett 1993tól álló második világháborús

emlékműnél –, helyezték el az
emlékezők.
A két emlékművön 67 illetve
44 hősi halott neve áll. A résztvevő több száz fő nem csak a
két világégés fronton harcoló
helyi áldozataira emlékezett,
hanem azokra is, akik otthon
vívták meg vértelen harcukat
– a hadirokkantakra, hadiözvegyekre, hadiárvákra.
Volentics Gyula

AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS EREDMÉNYE
Kapott érvényes
szavazat

%

FIDESZ-KDNP

695

65,63

SZDSZ

16

1,51

MCF ROMA Ö.

1

0,09

MUNKÁSPÁRT

1

0,09

MSZP

73

6,89

JOBBIK

192

18,13

LMP-HP

31

2,93

MDF

50

4,72

A listát állító párt(ok) neve

Sződiek Híradója
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