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Önkormányzati hírek
A képviselő-testület 2016.
október 26.-án munkaterv
szerinti ülést tartott, amelyen az alábbi napirendi
pontok szerepeltek:

Önkormányzati bevételi előirányzatok növekedése:
5 901 240 Ft
Intézményi bevételi előirányzatok
növekedése:
666 983 Ft
Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
3 756 986 Ft
Önkormányzat kiadás növekedése:
1. napirend
		
6 395 296 Ft
Beszámoló a lejárt határidejű ha- Intézményi kiadási előirányzatok
tározatok végrehajtásáról, az át- növekedése:
1 124 983 Ft
ruházott hatáskörben hozott pol- Önkormányzat kiadási előirányzatgármesteri döntésekről, tájékoz- ok csökkentése:
918 570 Ft
tató a két ülés közötti időben tör- Intézményi kiadási előirányzatok
tént fontosabb eseményekről és a csökkenése:
458 000 Ft
polgármesteri intézkedésekről.
A fentiek miatt 10 094 306 Ft
Előterjesztő:
előirányzatnövekedés történt mint
László Kálmán polgármester
a bevételi, mint a kiadási oldalon.
A lejárt határidejű határozatok vég- Ezzel a finanszírozási főösszeg
rehajtása megtörtént. Zökkenő- 266 856 497 Ft-ra módosult.
mentesen lezajlott a népszavazás.
A képviselő-testület elfogadta a
Folytatódott a csapadékvíz-elve- költségvetési rendelet módosítását.
zető árkok felújítása. Október 6-án
megemlékezés történt az „Ara- 3. napirend
di vértanúkról”. Elhozatalra kerül- Javaslat az egészségügyi alapellátek a Népstadion bontásából kapott tási körzetekről szóló önkormányszékek.
zati rendelet megalkotására.
Október 24.-én az Öveges József Előterjsztő:
iskola vezetőivel együtt részt vet- László Kálmán polgármester
tünk Tardoskedden iskolájuk 40 Komárom-Esztergom
Megyei
éves fennállása alkalmából rende- Kormányhivatal törvényességi rezett ünnepségen.
ferense előzetes normakontroll keA képviselő-testület elfogadta az retében a rendelet-tervezetet véönkormányzati határozatok vég- leményezte, s néhány ponton kérrehajtásáról szóló beszámolót, va- te a tervezet javítását és kiegészílamint a fontosabb eseményekről tését, mely megtörtént, és megkülszóló tájékoztatót.
désre került a NEFI részére. Véleményezés még nem érkezett meg,
2. napirend
ezért a képviselő-testület elnapolta
Javaslat az önkormányzat 2016. a döntést.
évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(II.11.) önkormányzati rendelet 4. napirend
módosítására.
Az első lakáshoz jutók támogaElőterjesztő:
tása
László Kálmán polgármester
Előterjesztő:
Az elmúlt hónapban felülvizsgálat- Deákné dr Schiffner Márta jegyző
ra került a költségvetési rendelet, Két kérelem érkezett a képviselőátvezetésre kerültek a keletkezett testülethez az első lakáshoz jutók
többletbevételek, valamint a kiadá- támogatására. Mindkét kérelmező
si előirányzat változások.
megfelel a 4/2016.(III.30.) önkor-

mányzati rendeletben foglalt feltételeknek, így jogosultak a támogatás megállapítására.
A képviselő-testület elfogadta a támogatások megállapítását.
5. napirend
Egyebek
a.) Idősek karácsonyi csomagja
Előterjesztő:
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A korábbi évekhez hasonlóan az
önkormányzat a 70 éven felüliek
részére természetbeni juttatásként
élelmiszercsomagot ajándékoz. Az
ajándékcsomag értékét a képviselő-testület 5 000 Ft-ra emelte fel.
b.) Idősek Napi műsor elfogadása
Előterjesztő:
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Ez évben november 11.-én kerül
sor a Faluházban az Idősek Napjának megünneplésére. A méltó ünnepléshez az önkormányzat
Valiczkó Szilvia- Széles Zoltán
operett zenei műsorával járul hozzá.

A képviselő-testület 2016. november 23.-án munkaterv szerinti ülést tartott, melyen az
alábbi napirendi pontok szerepeltek:
1. napirend
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről és a
polgármesteri intézkedésekről.
Előterjesztő:
László Kálmán polgármester
A lejárt határidejű határozatok végrehajtása megtörtént. Folytatódott
a Dózsa György utcai csapadékvíz-elvezető árok felújítása. 2016.

(Folytatás a következő oldalon)

2016. december
október 27-én részt vett a polgármester az ÉDV Zrt szennyvíz- és
csapadékvíz elvezető rendszerek
működésével kapcsolatos tájékoztatón.
2016. november 3-án Császár Község polgármesterének és jegyzőjének kezdeményezésére történt
megbeszélés a védőnői szolgálat
„társulás” formájában való ellátására.
2016. november 7-én Veszprémben tájékozódtunk a külterületi
utak karbantartására kiírandó
pályázat keretében beszerezhető
erő és munkagépek milyenségéről.
2016. november 11-én megrendezésére került az Idősek Napja.
2016. november 14-én részt vett
a polgármester az Oroszlányi Önkormányzat
„tűzoltófecskendő
autó” beszerzésének ünnepélyes
átadásán.
A képviselő-testület elfogadta a beszámolót.
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szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás és jogi tevékenység, valamit egyéb szolgáltatások) miatt.
- beruházások (egyéb tárgyi eszköz beszerzése, iskolai lakásba fűtőtest, védőnői szolgálat csecsemőmérleg beszerzése) miatt.
- finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) miatt.
A költségvetési rendelet főösszege fentiek következtében 269 991
066.- Ft-ra módosul, melyet a képviselő-testület elfogadott.

3. napirend
Javaslat a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő:
László Kálmán polgármester
A helyi adókról szóló törvény értelmében az önkormányzatnak az
adó mértékét a helyi sajátosságaihoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez, az adóalanyok teherviselő képességeihez igazodóan kell megállapíta2. napirend
Javaslat az önkormányzat költ- nia. Szákszend Község Önkorségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) mányzata a kommunális adóztaönkormányzati rendelet módosí- tás terén mérsékelt adópolitikát
folytatott. 2013. évtől 6000 Ft/
tására.
Bevételi előirányzatok növekedé- adótárgy volt a mértéke. Az önse:
kormányzat adópolitikájának a
Önkormányzatnál: működési célú célja, hogy az ebből befolyó költtámogatás és a működési bevétel ségvetési bevétel a település fejlesztését szolgálja. 2017. évre
miatt.
Közös Önkormányzati Hivatalnál: vonatkozóan 8 000 Ft/adótárnépszavazás lebonyolítására kapott gyankénti mértéket fogadott el a
működési célú támogatás, valamint képviselő-testület.
az intézményi finanszírozás és bér4. napirend
kompenzáció miatt.
Kiskuckó Napközi Otthonos Óvo- Javaslat az egészségügyi alapeldánál: finanszírozási bevétel és látási körzetekről szóló rendelet
megalkotására.
bérkompenzáció miatt.
Kiadási előirányzatok növekedése: Előterjesztő:
László Kálmán polgármester
Önkormányzatnál:
- személyi juttatás (közfoglalkoz- A helyi önkormányzatokról szótatottak állami finanszírozása, va- ló törvény a települési önkormányzati feladatként határozza meg az
lamint a bérkompenzáció) miatt.
- dologi kiadások (szakmai anyag, egészségügyi alapellátás biztosítákönyvtári könyvek beszerzése, sát. Az egészségügyi törvény értel-
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mében az önkormányzat valamen�nyi alapellátás körzetét rendeletben köteles szabályozni. Az önkormányzati rendelettel kapcsolatban
ki kell kérni a védőnő és a háziorvos véleményét, valamint ki kell
kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet –NEFI
– véleményét is. A vélemény megérkezett.
A képviselő-testület elfogadta az
egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendeletet.
5. napirend
Javaslat a szociális igazgatásról
és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő:
László Kálmán polgármester
Szükségessé vált a szociális rendelet módosítása, mivel kiegészül
a természetbeni juttatások köre a
„
Karácsonyi
támogatással”, melyre jogosult minden
Szákszendi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 70.
életévét a tárgyév december 31.
napjáig betöltő személy. A rendeletmódosítást a képviselő-testület
elfogadta.
6. napirend
Javaslat a közterület használatáról szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő:
László Kálmán polgármester
A stabilitási törvény értelmében
tárgyév november 30. napjáig kell
megállapítani a következő évre
szóló díjakat. A rendelet 1 számú
melléklete tartalmazza a közterületi hozzájárulás mértékét. A díjtételek megállapításánál az elmúlt
évek gyakorlati tapasztalatait vettük figyelembe. A díjemelés mértéke átlagosan 10-20 % volt. A képviselő-testület elfogadta a rendelet
módosítását.
(Folytatás a következő oldalon)
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7. napirend
Tájékoztató az önkormányzat
I-III. negyedéves költségvetés
teljesítésének alakulásáról.
Előterjesztő:
László Kálmán polgármester
Az önkormányzat 2016. I.-III. negyedévben a kötelező feladatainak
folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete mindenkor
rendelkezésre állt. A 2016. költségvetési év I-III. negyedévben a következők valósultak meg:
• Száki utcai csapadékvíz elvezető árkok felújításának elszámolása,
• óvoda tetőfelújítás végső elszámolása,
• elektromos kerékpárokhoz akkumulátorok vásárlása,
• kommunális szennyvíz közművéhez új szivattyú vásárlása,
• fénymásoló vásárlás,
• klímaberendezés beszerzés,
• Száki elágazásnál buszmegálló
létesítése,
• óvodában vizes blokk és öltöző
kialakítása,
• csapadékvíz-elvezető árkok felújítása.
Bevételek alakulása
A bevételi előirányzat a módosított
előirányzathoz képest 75%-ra teljesült.
Az önkormányzat közhatalmi bevételei időarányosan teljesültek.
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Kiskuckó Óvoda a bevételi előirányzata a módosított előirányzathoz képest 66%-ra teljesült, az eredeti előirányzat 4 058 455 Ft-al növekedett, melyből az ellátási díjak
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052 Ft-os növekedés tett ki.
Az önkormányzat költségvetési
teljesülése költségvetési szervenként

Megnevezés
			
Kiadás (Ft)
Szákszend Község Önkormányzata 128 583 460
Szákszendi KÖH
		
31 821 784
Kiskuckó Óvoda
		
26 398 701
Mindösszesen 			
186 803 945
100 720 Ft-os, az egyéb működési bevételek 77 469 Ft-os, az előző
évi maradvány igénybevételének
97 000 Ft-os, valamint az irányítószervi támogatás 3 783 266 Ft-os
növekedés tett ki.
Kiadások alakulása
Szákszend Község Önkormányzata
A költségvetés kiadási előirányzata a módosított előirányzathoz képest 71%-ra
teljesült, az eredeti előirányzat 19
692 829 Ft-al növekedett.
Az önkormányzat intézményei

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal
A Hivatal kiadási előirányzata a
módosított előirányzathoz képest
73%-ra teljesült, az eredeti előirányzat 1 927 213 Ft-tal nőtt. Ezt
Az önkormányzat intézményei
a növekedést a személyi juttatás
Szákszendi Közös Önkormány- 994 987 Ft-os, a járulékok 304 720
zati Hivatal
Ft-os, a dologi kiadások 159 506
A Hivatal bevételi előirányzata a Ft-os, valamint a beruházások 468
módosított előirányzathoz képest 000 Ft-os növekedése okozta.
79%-ra teljesült, az eredeti előirányzat 1 927 213 Ft-al növekedett, Kiskuckó Napközi Otthonos
melyből a működési célú támoga- Óvoda
tás 606 404 Ft-os, kamat bevételek Az Óvoda kiadási előirányzata a
2 000 Ft-os, az előző évi marad- módosított előirányzathoz képest
vány 353 787 Ft-os és az irányító- 64%-ra teljesült, az eredeti előiszervi támogatás 965 022 Ft-os nö- rányzat 4 058 455 Ft-al növekevekedés tett ki.
dett, melyből a személyi juttatás 2
Szákszendi Kiskuckó Napközi Ott- 614 425 Ft-os, a járulékok 684 978
honos Óvoda
Ft -os, a dologi kiadások pedig 759

Bevétel (Ft)
137 612 181
34 351 732
27 083 617
199 047 530

Az önkormányzat egészét tekintve a bevételei és a kiadásai időarányosan teljesültek. A jövőben is törekedni kell a takarékos gazdálkodásra és a bevételek növelésére,
valamint a kintlévőségek „behajtására”. A képviselő-testület a pénzügyi beszámolót elfogadta.
8. napirend
Szákszend Község Önkormányzata 2017.évi költségvetési koncepciója
2014. október 1. napjától ugyan
nem kötelező a költségvetési koncepció készítése, azonban a 2017.
évi költségvetési rendelet megalkotásához szükséges az alapelvek,
valamint a főbb célkitűzések meghatározása, körvonalazása. A koncepció összeállításához az önkormányzatnak át kell tekinteni az általa fenntartott intézmények feladatait, bevételi forrásait. A bevételi források tervezésénél figyelembe kell venni a központi költségvetésből származó, valamint a
saját bevételeket és az átvett pénzeszközöket. A helyi önkormányzatok finanszírozásában 2017. évben
kardinális változások jelenleg nem
ismertek.
A helyi önkormányzatok 2017. évi
központi költségvetési támogatásai:
Általános működés, igazgatás
Az önkormányzatok feladatainak
nagyobb részét a kötelezően el(Folytatás a következõ oldalon)
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látandó feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás,
helyi adóztatás) teszik ki. A helyi
közügyek ellátására 2017-ben is
a 2013-ban bevezetett támogatási
forma szerint kapja az önkormányzat a támogatást.
Az önkormányzatok finanszírozási
rendszerében 2017. évben is fennmarad a „kiegyenlítő” rendszer.
Köznevelés
Önkormányzatunk feladata 2013.
év óta az óvodai ellátás biztosítása.
E feladathoz az állami támogatás
2017-ben is az előző évhez hasonló. A központi költségvetés a jogszabályi előírások szerint biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva a pedagógus életpálya előmeneteli rendszerhez, valamint a nemzeti köznevelési törvény szerinti jogszabály módosításából adódó többlet bérterhekhez.
Az óvoda működési költségeihez
való hozzájárulás 70 000 Ft/fő/év
összegről 80 000 Ft/fő/évre emelkedett.
Szociális ágazat
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe 2017. évben is az alapellátások biztosítása. Településünkön biztosított a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás az arra
rászorulók részére.
Helyben képződő bevételek az intézményi működési bevételek és a
helyi adók.
Az intézményi működési bevételek
körében a bérleti díjak, közterületi használati díjak és az intézményi
térítési díjak vehetők figyelembe.
Helyi adók
iparűzési adó, melynek mértéke 2 %
magánszemélyek kommunális adója 2017-ben 8000 Ft/év.
Kiadások tervezése
Az önkormányzat fő feladata
a meglévő intézményrendszer
biztonságos, zavartalan működtetése.
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2017. évi
tervezett beruházások
• Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal épületén 12 db napelem elhelyezése,
• Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda A és B épületén külső szigetelése, valamint a B
épületének nyílászáró cseréje,
• Faluház épületének 48 db napelem-rendszerrel való ellátása, az
épület részeges nyílászáró cseréje,
• Csapadékvíz-elvezető árkok felújítása,
• Szendi „volt focipályánál” lévő
buszmegálló felújítása.
Beadott pályázat eredményessége
esetén a szociális alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése keretében a volt „Szendi községháza”
felújításának megkezdése. Külterületi utak karbantartásához erő- és
munkagépek beszerzése pályázat
segítségével.
A képviselő-testület a 2017. évi
költségvetési koncepciót elfogadta.
9. napirend
Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló belterületi és külterületi ingatlanok bérleti díjának
módosítására.
Előterjesztő:
László Kálmán polgármester
Haszonbérbeadás útján hasznosítja
az önkormányzat a bel-és külterületi földterületeit. Az önkormányzat által bérbe adott földterületekre
vonatkozó bérleti díj 2011. év óta
változatlan.
2017. évre az alábbi bérleti díjakat
fogadta el:
• belterületen található összefüggő,
szántóként művelt földterület
			
7 Ft/m2
• belterületen található házhely
			
10 Ft/m2
•gyep, legelő
30 000 Ft/m2
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10. napirend
Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti díjának módosítására.
Előterjesztő:
László Kálmán polgármester
Az önkormányzat tulajdonában
lévő helyiségek bérleti díját 2014.
évben emelte fel az önkormányzat.
A 2017. évre vonatkozó bérleti díjak a következők:
Faluházban lévő
• kisterem
5 000 Ft/alkalom
• előtér
5 000 Ft/alkalom
• nagyterem
30 000 Ft/alkalom
A rendezvények alkalmával a tányér és evőeszköz bérleti díja 250
Ft/garnitúra. A helyiségek bérlők
kötelesek az általuk használt eszközök és berendezési tárgyakban
okozott kárért kártérítést fizetni.
A törési kár értéke az értékcsökkenést alapul vételével, tányér: 500
Ft, evőeszköz 250 Ft.
A berendezési tárgyban, használati
eszközben okozott kár, a leltárban
szereplő összeg.
Sátor bérleti díja:
•
vidékre
való
kiadással:
6x15m
30 000 Ft
6x6 m
20 000 Ft
• helyi családi rendezvényre
6x15m
15 000 Ft
6x6 m
10 000 Ft
Sörasztal + pad 1500 Ft/garnitúra.
Jótékonysági rendezvény esetén
helyiségek bérleti díja 30 000 Ft/
alkalom, amely magában foglalja
az eszközök bérleti díját és a rezsiköltséget is.
A képviselő-testület a fenti bérleti
díjakat elfogadta.
11. napirend
Döntés a benyújtott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról.
Előterjesztő:
László Kálmán polgármester
(Folytatás a következõ oldalon)
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Szákszend Község Önkormányzata 2016-ban is csatlakozott a Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.
Ennek megfelelően a pályázat kiírására került sor. A pályázat benyújtásának módosított határideje 2016. november 15. A települési önkormányzat 2016. december
16-ig a döntési listát a kötelező
mellékletekkel együtt eljutattatja
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. Két pályázat érkezett
törvényes határidőn belül. A képviselő-testület mindkét pályázatot elfogadta, a támogatás 5 000 – 5 000
Ft/hó összegben határozta meg.

rűsége, vagyonvédelem, vagyon
ésszerű hasznosítása, vagyonértékelés.
A képviselő-testület elfogadta az
önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét.

13. napirend
Pályázati felhívás a területi védőnői pályázat benyújtására.
Előterjesztő:
László Kálmán polgármester
Szákszend Község Önkormányzata megbízási jogviszonyban, tartós
helyettesítéssel látja el 2010. október 1. napjától a védőnői feladatokat. Társulás keretében az önkor12. napirend
Szákszend Község önkormány- mányzat nem kívánja ellátni a felzata 2017. évi ellenőrzési tervé- adatot csak főállású jogviszonyban
álló védőnővel.
nek elfogadása.
A hatályos jogszabályok szerint
Előterjesztő:
védőnő kinevezésére nyilvános páLászló Kálmán polgármester
A 2017. évi belső ellenőrzési ter- lyázat útján kerülhet sor.
vet a képviselő-testület december A közalkalmazottak jogállásáról
31-ig hagyja jóvá. A belső ellenőr- szóló 1992. évi XXXIII. törvény
zést külső szakemberrel látja el az alapján a közalkalmazotti jogviönkormányzat. A 2017. évi ellenőr- szony pályázat útján létesíthető. A
zési tervbe az alábbiak kerültek be: pályázatot a kinevezési jogkör gya• szabályozottság aktualizásálása, korlója írja ki, azaz az önkormányaz operatív gazdálkodás szabálya- zat. A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási
inak betartása
• költségvetési beszámoló, zár- feladatokat ellátó szerv
számadási kötelezettségek teljesí- (közigállás) internetes oldalán kell
közzétenni. A képviselő-testület eltésének szabályszerűsége
• vagyongazdálkodás szabálysze- fogadta a védőnői pályázat kiírását.

14. napirend
Javaslat a lakáskorszerűsítési támogatások megállapítására.
Előterjesztő:
László Kálmán polgármester
Három kérelem érkezett a képviselő-testülethez lakáskorszerűsítési támogatás tárgyában. Mind három kérelmező megfelel a 4/2016.
(III.30.) önkorányzati rendeletben
foglalt feltételeknek.
A képviselő-testület elfogadta a támogatás megállapítását.
15. napirend
Javaslat a téli igazgatási szünetre
Előterjesztő:
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Az évek során kialakult gyakorlat,
hogy a dolgozók nagy része a karácsony és újév közötti időszakra
tartalékolja a szabadsága nagy részét, mely által a hivatali költségek
is csökkennek. A képviselő-testület
elfogadta 2016. december 22. napjától – 2016. december 30. napjáig
tartó téli igazgatási szünetet.
16. napirend
Egyebek
Előterjesztő:
László Kálmán polgármester
Több napirend nem lévén a polgármester berekesztette az ülés.
Szákszend, 2016. decemeber 5.
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

Ide még lehet valami kis apróságot tenni!
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Árvák Ádventje
1839-ben Johann H. Wichern német evangélikus lelkésznek különleges ötlete támadt. Az árvaházban
az árva gyermekek türelmetlenül
várták a Karácsonyt, és unos-untalan azt kérdezgették tőle, mikor
lesz már Szenteste. Wichern fogott
egy kocsikereket, amelyre 24 gyertyát rakott. A hétköznapokat jelző
gyertyák pirosak, a négy vasárnap
gyertyája fehér volt. Az egész koszorút a mennyezetről lógatta le.
Minden este tartott áhítatot a gyermekeknek. Egy igevers felolvasása után meggyújtotta az első gyertyát. Azt mondta a gyerekeknek,
hogy a 24. gyertya meggyújtásakor lesz Szenteste. Estéről-estére
egyre több gyertya égett a koszorún, egyre nagyobb világossággal
töltve meg a szobát. Ezzel érzékletesen szemléltette, hogy Jézus nélkül olyan az életünk, mint ahogy a
Biblia írja „a nép sötétségben ült”.
Amikor Jézus eljött, meglátták a
világosságot. János evangéliumának elején elmondja, hogy „de a
sötétség nem fogadta be azt… akik
pedig befogadták, hatalmat adott
azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek”.
Amíg távol vagyunk Jézustól, sötétségben élünk. Ez azt jelenti, hogy nem látjuk az igazi célt.
Olyan célokért élünk, amelyek múlandóak, és nem tarthatnak meg. A
másik emberre sem úgy tekintünk,
ahogyan kell, és a világképünk,
gondolkodásmódunk, életvitelünk
is téves. Valójában jelentéktelen
dolgokat tartunk fontosnak.
Amikor valaki befogadja Jézust a
szívébe, világossága lesz. Meglátja a bűneit, és elveszett voltát, odaborul a kereszthez, és elfogadja a
kegyelmet. Másként fogja szemlélni a dolgokat: Isten szemével fogja
látni a világot, és a másik embert.
Ezért irgalmas lesz és az addig fontosnak hitt dolgokat kárnak és sze-

lünk rá, elcsendesedünk, imádkozunk. Jézust úgy várhatod készen,
ha elkezded alaposan tanulmányozni Isten igéjét, ha imádkozó
életet élsz, és meglátod a szolgálati helyedet a gyülekezeti közösségeden belül.

métnek ítéli. Mert világossága van.
Rájött az igazságra.
Az Ádvent szó jelentése: eljövetel.
Azt ünnepeljük, hogy Jézus eljött
erre a világra. Az ószövetségi hívők nem hiába vártak, hanem hitük
beigazolódott, amikor Jézus megszületett a betlehemi istállóban.
Ugyanakkor ma is várjuk az Úr eljövetelét. Hiszen a próféciák két eljövetelről szólnak. Egyszer úgy jön
Jézus, mint „az Úr szenvedő szolgája”, másodszor pedig hatalommal és dicsőséggel az ég felhőiben,
mint király érkezik meg.
Ennek megfelelő a négy vasárnap
tematikája: 1. Jézus jön alázatosan,
2. Jézus jön hatalommal, 3. Hitünk
csüggedezik (hiszen a hosszú várakozás olykor a legerősebb hitű embert is megingatja: talán mégsem
lesz úgy, talán Jézus el sem jön), 4.
Hitünk diadalmaskodik: hiszen Jézus eljött, nem hiába várta az emberiség 4000 évig , és biztosak lehetünk benne, hogy mi sem várunk
hiába 2000 év óta.
Jézus azt mondta: „Ha olyanok
nem lesztek, mint a kisgyermekek,
semmiképpen sem mehettek be
az Isten országába”Mt 18,3. Bárcsak olyanok lennénk, mint a gyermekek! Ők izgalommal, és örömmel várják a Karácsonyt. Ilyen izgalommal és örömmel kellene várnunk nekünk is az ünnepet, és Jézus 2. eljövetelét.
Az Ádvent figyelmeztet is bennünket, hogy Jézus eljövetelére fel kell
készülni. A Karácsony is akkor lesz
igazán ünnep, ha lelkileg felkészü-

Rövid híreink:
Október 2-án hálaadó istentiszteletet tartottunk. A legnagyobb
csoda az, amikor átéljük a hitre jutást. Ha a gyülekezet valódi közösséggé válik, Isten részesíti ilyen
csodákban.
Október 8-án a Deák téri evangélikus templomban voltunk
missziói napon. Építő igehirdetéseket és előadásokat hallhattunk.
Jó volt közös buszon utazni a környék evangélikus gyülekezeteinek
tagjaival. A nap témája: „Kelj fel,
állj a lábadra!” Ha Isten szavát hallom, meggyógyul a hitéletem (lábra állok), és elkezdek munkálkodni
az evangélium ügyéért.
Október 23-án meglátogattuk
testvérgyülekezetünket a Nógrád
megyei Lucfalván, ahol közös istentiszteleten vettünk részt, majd
családoknál ebédeltünk. Nagyon
kedves fogadtatásban volt részünk,
és jó beszélgetések alakultak ki közöttünk. Az igehirdetés témája az
volt, hogy „Ne légy adós a megbocsátással!”.Visszafelé még megnéztük Hollókő várát.
Október 30-án dr. Reisinger János irodalomtörténész „Győzelmes Reformáció” című interaktív előadását hallhattuk a Faluházban. A Reformáció nem csupán
egy jó ötlet, és elképzelés volt, hanem élővé tette a hitet, tevőlegesen
belevonta az istentiszteletbe a gyülekezeti tagokat –közönségből tevékeny részeseivé tette őket – és a
(Folytatás a következõ oldalon)
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modern társadalom alapjait teremtette meg.
Október 31-én az ünnepi istentiszteletünkön Nagy Gábor súri
lelkész szolgált. Az igehirdetési
ige a Róma 10,1-13 volt. Az alapkérdés az volt, hogy mit kell tennem az üdvösségemért. Isten kegyelme készen áll, de azt el is kell
fogadjam. Erre pedig szükségem
is van, mert önmagamtól nem tudok felérni az Úr igazságához. Mi
lehet akkor a megoldás? Szánkkal
megvallani és szívvel hinni, hogy
Krisztus feltámadt,és személyes
Úrként tekinteni rá.
Október 4-én az ’56-os szabadságharc és forradalom 60. évfordulójának emlékére istentiszteleten gyűltünk össze. Jézus a szív
forradalmát akarja, azt, hogy lázadj

föl a benned munkálkodó bűnös
természet ellen, és harcolj a tagjaidban levő bűn ellen.
November 13-án szószék-csere volt. Gyülekezeteinkben Süller
Zsolt Tordas-gyúrói ev. lelkész hirdette az igét.
November 20-án volt Örökélet
vasárnapja. Megemlékeztünk az
elmúlt egyházi esztendőben elhunytakról. Isten újat hoz az életünkbe: új élettel ajándékoz meg,
és új eget és új földet teremt.

Alkalmaink:
Minden vasárnap Szákon 8.30-kor,
Szenden 10.00-kor tartunk istentiszteletet.
Dec. 7-8-9. Ádventi est sorozat, „Az Úr közel!” címmel. A Jelenések könyve 3. fejezet alap-

Kedves Olvasók!

Vajon
hogyan
éreznénk
magunkat,ha a születésnapunk alkalmával összejönne a család,ennénekinnának,szórakoznának, mindenki
úgy tenne mintha ott sem lennénk,
senki sem köszöntene, senki sem
törődne velünk, még az ajándékozás is elmaradna. Ezt mondtam
az egyik hittanórán Jézus Krisztus születéséről beszélve a gyermekeknek. Furcsán néztek rám. Egy
karácsonyi istentiszteleten Angliában a kisgyerekek boldogan énekelték, hogy "Boldog szülinapot
Jézus!" Akkor én is csodálkoztam,
de nem volt igazuk? Mert ugyan
ki miatt van az ünnep, a sütés-főzés, készülődés, a családi találkozások, ebédek, vacsorák,szentesti
istentiszteletek az egyházakban,az
ajándékozások... és még sorolhatnánk. Ki miatt van a sok felhajtás?
Miattunk?! Azért, hogy nekünk jó
legyen, kapjunk egy kis szabadságot, jókat együnk-igyunk, és
utána kezdődjön újra a taposóma-

lom?! Mert ha ezt így érezzük és
gondoljuk, akkor az ünnep után
még fáradtabban fogunk kezdeni,
és a fásultság, a fáradtság mint jól
ismert útitársak,jól visszatelepednek a vállunkra, szabadulnánk tőlük, de nem tudunk. A karácsony
nem miattunk van, ennek középpontjában egy különös születés
van, az Istenfiúnak a születése, aki
helyet, szállást akar kérni nálunk
is. Ő azért jött a földre, vett fel emberi testet, hogy mi Őt megismerhessük, szívünkbe fogadhassuk.
Aki Őt kihagyja az ünnepéből az
nem értette meg karácsony lényegét, amely sokkal több mint amit
mi kitaláltunk magunknak, sokkal
értékesebb minden drága ajándéknál, minden földi kincsnél. Karácsonykor az Istené a szó nem a miénk, Ő az aki cselekszik nem mi, s
aki erre a szóra figyel, a mennyeire, az nagyon drága és érdekes dolgokat fog megtudni, és aki hagyja
, hogy Isten cselekedjék az életé-

2016. december
ján Bozorády Zoltán nyíregyházi ny. lelkipásztor szolgál közöttünk. Első két alkalmunk a Faluházban lesz 18.00 ódai kezdettel.
Utolsó alkalmunkat vérteskethelyi
gyülekezetünkben tartjuk, szintén
18.00-kor.
Dec. 24-én Szenteste: 17.30. száki ev. templom, 21.00. szendi ev.
templom.
Dec. 25-én Szákon 8.30-kor,
Szenden 10.00-kor tartunk istentiszteletet.
Dec. 26-án Szenden közösen
10.00-kor.
Dec. 31-én Óév esti istentisztelet,
Szák 17.30, Szend 19.00.
Jan. 1-én Újév napi istentisztelet
a vasárnapi rendnek megfelelően.
Jan 6-án Vízkereszt ünnepe,
Szend 18.00.
ben, az csodákat fog megtapasztalni. Mostanában egy kedves barátnőmtől ezt a Bibliai bíztatást hallottam többször is:" Erősödjetek
meg az Úrban, és az Ő hatalmas
erejében!" Elmondta, hogy neki
milyen erőt ad ez az Ige, valahányszor eszébe jut, átéli, hogy az Isten
erejében van és valósággal újjászületik. Az Isten kegyelmében, szeretetében, erejében lenni nagy dolog,
de nem elérhetetlen .Ez mindenki
számára megtapasztalható valóság.
Jézus Krisztus ma is megtapasztalható valóság. Karácsonykor Őt ünnepeljük, Őt köszönjük meg az Istenek. Megköszönjük azt, hogy
Ő van nekünk már most ebben az
életben és lesz egyszer a szellemi
valóságban a Mennyek Országában. Ő Úr és szabadító, aki mindenben tud és képes segíteni, nekem nyomorult, elesett, küszködő embernek. Azt kívánom,hogy Ő
legyen az ünnepelt a családokban!
Mindent neki köszönjünk meg,
neki legyünk hálásak: az egészségünkért, gyermekeinkért, jólétün(Folytatás a következõ oldalon)

2016. december
kért, az ünnepért, a családért mindenért! Nehogy kimaradjon az Úr
Jézus! A zsidó gyermeknek egész
kicsi gyerekkorától meg kellett tanulnia az Igét " Halld Izráel! Az
Úr a te Istened egy Úr! Szeresd
azért az Urat teljes szívedből, teljes erődből és teljes elmédből, és
szeresd felebarátodat mint magadat!" A keresztyén családban még
hozzátesszük" Úgy szerette Isten a
világot, hogy Jézus Krisztust adta,
hogy aki benne hisz, ne vesszen el
hanem legyen örök élete"/Jn.3,16./
Tehát eljött az Isten Fia aki elve-
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szi a bűneimet, megbocsátja azokat és újjászülethetek már itt e földön, megújulhatok az Ő erejében.
Legyen áldott az ünnep és a Vele
való találkozás!
Sugárné Damó Márta
református lelkész

Református Ünnepi
alkalmaink:
Dec. 10 Szombat délelőtt 10 órától
kezdődően Karácsony Játszóház a
gyülekezeti házban

KARÁCSONY ÉS ÚJÉV
SZENTMISE RENDJE
Szentmisék a szendi templomban
Dec. 23-án (péntek) Pásztorjáték és szentmise:
17.00 órakor
Dec. 24-én (szombat) Vigília „éjféli” szentmise:
24.00 órakor
Dec. 25-én (vasárnap) URUNK SZÜLETÉSE KARÁCSONY parancsolt ünnepén: 11.00 órakor
Dec. 26-án (hétfő) SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ ünnepén: 11.00 órakor
Dec. 31-én (szombat) ÉVVÉGI HÁLAADÁS:
11.00 órakor
2017. január 1-én (vasárnap) SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA - ÚJÉV főünnep: 15.00 órakor

Szentmisék a száki templomban
Dec. 25-én (vasárnap) URUNK SZÜLETÉSE KARÁSCSONY parancsolt ünnepén: 14.00 órakor
Dec. 30-án (péntek) A SZENT CSALÁD: JÉZUS,
MÁRIA, JÓZSEF ünnepe munkanap: 17.00 órakor

Mindenkinek kegyelmekben gazdag
áldott karácsonyi ünnepeket, valamint Istentől
megáldott boldog új esztendőt kívánok!
Sándor atya

Dec. 24. Szombat 15.30-kor szentesti istentisztelet a gyerekek szereplésével
Dec. 25. Vasárnap Karácsony első
napján Úrvacsorás istentisztelet
d.e. 9 órakor
Dec. 26. karácsony másod napi istentisztelet d.e. 9 órakor
Dec. 31. Óév utolsó napi istentisztelet 15.00 órakor
Jan. 1. Újév első napi hálaadó istentisztelet d.e. 9. órakor

Karitász Hírek!
Az ősszel, több alkalommal volt lehetőségünk
adományokat osztani, melynek során a Szákszendi
Karitász csoport, 630 kg almát és 600 kg burgonyát adományozott szákszendi családoknak.

Felhívás!
A Szákszendi
Karitász csoport
Adventi
adománygyűjtést
szervez
2016. november 27 - december 15-ig
Tartós élelmiszert, játékot és édességet szeretnénk adományozni,
(felekezettől függetlenül) a községünkben
élő rászorulóknak!
Az adományok átadhatók a szentmisék előtt
és után, a védőnői tanácsadóban
(kedd 8-12 óráig),
az Orchidea virágboltban,
valamint
telefonon történt egyeztetés után:
Müller Csabáné: 06-70-334-6704
Köszönjük segítő szándékukat!
Szákszendi Karitász csoport
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„Teljes szívvel élni annyit jelent,
hogy a kisdolgokhoz nagy szeretettel vagyok hűséges.”
(Teréz anya)

Szeretettel várunk mindenkit

2017. január 14-én 20.00 órától a faluházban
nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő hagyományőrző

Katolikus Jótékonysági Egyházi Bálunkra
Bál fővédnöke:

Dr Veres András győri megyéspüspök

Sztárvendég: BANGÓ

MARGITKossuth díjas művész

Jó hangulatról a Jázmin duó gondoskodik

Belépő jegyek ára 3500 ft/fő, amely a vacsorát és az aperitifet tartalmazza.
Jegyek elővételben megvásárolhatók:

Müllerné Marcsinál: 06-70-334-6704
Bodóné Tündinél: 06-30-246-4435
Köszönjük az adományokat és tombola felajánlásokat!
szákszendi r. katolikus egyházközösség

Mikulás érkezett a községbe
2016. DECEMBER 8., CSÜTÖR- szerda délután, hogy átadja azokat eseményre, amelynek sikeres leboTÖK 06:45
a 14 év alatti fiataloknak.
nyolítását a szákszendi katolikus
Több mint 200 ajándékcsomag- Az önkormányzat által támogatott egyház is támogatta, megilletődötgal érkezett a Mikulás a községbe
ten, izgatottan érkeztek a település legfiatalabb lakói, ki egyedül, ki szülői kísérettel.
A tükörteremben várta a meghívottakat a
télapó, ahol volt, aki
magabiztosan mondta el versét, volt, aki
elpityeredett, s bizony olyan is akadt,
aki megilletődöttségében meg sem mert
szólalni, amikor átvette a finomságokkal teli ajándékot.

2016. odecember
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Márton napi vígasság
Érdeklődéssel várták csütörtök délután a Faluházban a szülők, hogy
megérkezzenek az apróságok, és
előadják hagyományos Márton
napi műsorukat.
A Kiskuckó óvodásai nem kevésbé
voltak izgatottak, amikor a büszke anyukák, apukák és nagyik előtt
megkezdődött a kedves népi körés libás játékokat felvonultató műsor.
A produkciókat követően aztán immár együtt vonultak a családok vi-

lágító lampionokkal végig a
község
utcáin
az intézménybe,
ahol gazdára leltek a színes, szép
asztali és ajtódíszek, mécses tartók, könyvjelzők, írószertartók, köténykék,
díszpárnák, üdvözlő lapok, karkötők és nyakláncok, a becsületkasszában pedig szaporodtak
a forintok.
A Márton napi
programra már
jó ideje készülődtek az oviban, a gyerekek
megismerkedtek Szent Már-

ton legendájával, az óvónők sorra
készítették a vásári portékákat, s a
kézműveskedésben természetesen
a szülők is segítettek.
A több mint két évtizedes múltra visszatekintő vásár bevételét –
mint Szőts Csilla óvodavezetőtől
megtudtuk – olyan kiegészítőkre,
fejlesztőeszközökre fordítják majd,
melyek segítik, s tovább színesítik
óvodapedagógiai munkájukat.
2016. 11. 12.

Szépkorúak köszöntése
Több mint három és félszáz meghívót postáztak ki Szákszend önkormányzatának idősek napi rendezvényére, amelyre sokan fogadták el a szíves invitálást, így nem
csoda, hogy megtelt a Faluház péntek délután.
László Kálmán polgármester üd-

vözölte elsőként a község szépkorú lakóit, külön is megemlékezve a
90 év felettiekről.
Az ünnepi gondolatokat követően
a Kiskuckó óvoda apróságai kedveskedtek műsorukkal a nagyiknak, dédiknek, majd a győri színház művészeinek sláger és musical

összeállítása szerzett kellemes perceket Szákszend 60 év feletti lakóinak.
Mindeközben a konyhában serénykedtek az önkormányzat és a képviselő-testület asszonyai, hogy illően vendégül lássák az ünnepelteket, akik fehér asztal mellett beszélgetve töltötték az est további
részét.

A település 90 év feletti
polgárai:
Vörös Árpádné (1921.)
Kiss István (1924.)
Vinkóczi Lajosné (1925.)
Szamper Mihályné (1925.)
Nyári Lászlóné (1925.)
Nagy Lajos (1926.)
Nemes Lajosné (1926.)
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Miért szeretem az őszt?
Szeretem a természetet, az életet,a
szépet,így az októbert is. Mégis miért? Próbáltam választ adni. Talán
mert sokszínű, változékony, meglepetésekkel teli. Október megmutatja, milyen termést érlelet a nyár,
befejeződik a betakarítás. A gondos
gazda elvégzi az őszi munkákat, a
télre készül. Ilyenkor már hűvösek
a reggelek. Lopakodva sűrű nyirkos köd telepszik a tájra,de később
előbújik a nap, melengetve simogatva a fényre éhes embereket. A
természet még pompás színekben
ragyog. A lombkorona zöldje helyett megannyi sárga, vörös, barna
árnyalat kel életre a délutáni napsütésben. A családdal együtt szeretek kirándulni, hosszú sétákat tenni az erdei ösvényeken, hol talpunk
alatt az avar puha szőnyege ropog.
Búvóhelyet Adva sok apró bogárnak, élőlénynek. Hideg eső szitál.
a madarak fázásban keresnek menedéket. Hangos kopogással érett
gesztenye hull a fáról, a gyűjtögetők örömére. Hűvös zimankós estéken jólesik a meleg szobában olvasgatni, beszélgetni, emlékezni elhunyt szeretteinkre, elődeink
küzdelmeire. Kint a szél matarász
a kopár ágak között, tépdesi a leveleket. Csípős ostorcsapása, a fagy
hírnöke figyelmeztet a közeledő

télre. Eszünkbe juttatja a változást,
az életet, a természet örök körforgását. Reménykedve, türelemmel
várom a tavaszt. A november hónap átmenet az ősz és a tél között.
Van, amikor csodálatos napsütéses
napok, hetek kényeztetnek bennünket, és sokszor a tél is megmutatja hóruháját. Ha nem esős és ködös, csodálatos képeket láthatunk
az égbolton felhők és a napsütés
komponálásában. Számomra több
mindent jelent ez a hónap. Kezdődik a már köztünk nem lévő szeretteinkre való emlékezés, folytatódik
szüleinkre való emlékezés, folytatódik szüleink elvesztésének dátumaival és bezárul a születésnapommal. Novemberben a hosszú estéken több idő jut egymásra és a családunkra is. Lélekben ez az időszak
már felkészülés a szeretet ünnepére, a karácsonyra. Mint természetszerető embereknek, különleges a
természet téli álmának kezdete is,
ha nap mint nap figyeljük, hogyan
hull a lombjuk, hogyan mutatják
meg csupasz valóságukban fáink
hatalmasságukat. December, mint a
tél eleje és az év utódja mind az ünnepekben, mind a hozzájuk fűződő
népszokásokban, a leggazdagabb
hónapunk. Disznóölő Szent Ferenc
napján láttak munkához a böllérek.

Miklós napján még a múlt század
elején a mikulás világos nappal járta a falvakat, ajándékokat osztott,
szigorúbb volt a pajkos gyerekekhez. A mai mikulások is ugyanezt tetszik. Majd a Luca napi boszorkányos népszokások, az ehhez
kapcsolódó 12 nap-12 havi időjárásjóslattal. Közben a várva-várt
első hóesés, az első hócsatákkal,
a befagyott tavakon a korcsolyázás, mind-mind kedves emlékeink. Most gyermekeink, unokáink
örömünnepei ezek. Legszebb, legbelsőségesebb ünnepeink a karácsonyi ünnepek:
-a szeretet, a békesség az ajándékozás ünnepe, karácsony estéjén
együtt a család az ünnepi asztalnál.
És néhány nap elmúltával itt a szilveszter, amit valamennyi család, az
egész ország önfeledten ünnepel.
Mindezekkel együtt szeretem en
igazán az őszt, illetve az októbert,
novembert, decembert
Nagy Béláné
Nyugdíjas klub elnöke

Idősek napja Szákszenden
2016 november 11-re Idősek Napi
ünnepségre hívta az Önkormányzat a község 60 év feletti lakóit,a
Faluházban. Ünnepi beszédet mondott László Kálmán polgármester.
Ezt követően köszöntötte a község
legidősebb lakóit, akiket név szerint ki is emelt. Az idősek napja,az
idős emberekről az ő tiszteletükről
szól. A társadalomnak az idős korosztályra az ő bölcsességükre nagy
szüksége van. Úgyszintén nagyon

sok helyen a családnak is. A fiatalok gondtalanabb hátterében ott
vannak a szülők ,sok-sok segítséget nyújtva. A község szépkorú lakói örömmel fogadták a meghívást
és szép számmal jelentek meg. A
köszöntő elhangzása után az óvodások vidám műsort adtak az idősek szórakoztatására. Az ünnepi
műsor a Győri Színház operett műsorával folytatódott, melynek óriási sikere volt. A közönség vastaps-

sal köszönte meg a művészek műsorát. A nap hátra lévő része finom
vacsorával folytatódott. Később
hosszú beszélgetések, megemlékezések színesítették a közös találkozót. Szeretnék köszönetet mondani
az Önkormányzatnak a szervezésben, előkészítésben is a sikeres lebonyolításban közreműködő „még
nem szépkorú”résztvevőknek.
Nagy Béláné
nyugdíjas klub elnök
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Ünnepelt a nyugdíjas klub
Az éves munkaprogram szerint november 8-án tartottuk a név-és születésnapokat a klubban. Ezt minden évben egy alkalommal összevontan bonyolítjuk le. A szendvicsek és finom sütemények társaságában jól éreztük magunkat. Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével az Életet az Éveknek megyei
szövetség elnöke Troják Frigyes és
Kulturális alelnöke Rostás Jánosné
.Egy rövid időre László Kálmán
polgármester úr is tiszteletét tette.
Üdvözölte és köszöntötte a megyei
vendégeket. Néhány gondolatot elmondtunk a klub életéről valamint

az eddig megvalósított dolgainkat.
Az éves munkatervünket átadtuk
Troják úrnak. Az elhangzott értékelés alapján úgy ítéltük meg,hogy
jónak értékelte a klub munkáját. A
megyei szövetség munkájában is
éves szinten segítünk a klubból többen. Október 14-én volt a megyei
idősek napja,szintén képviseltük a
klubbot. 2016 november 16-án zajlott Tatabányán a Puskin Művelődési Házban a vers-próza- és mesemondók megyei találkozója. Németh Gézáné verset mondott,Nagy
Béláné az ősz szépségeit prózában
mondta el. A szövetség emléklap-

pal köszönte meg a közreműködéseket. Következő rendezvényünk
december 13-án lesz a Klub Karácsony. Ezt a szép ünnepet minden
évben az iskola diákjai színesítik
műsorukkal. Köszönet érte a pedagógusoknak. picit előrehaladva
az idővel a 2016-ban végzett munkánkat 2017 január 10-én értékeljük közgyűlés keretében. Erről bővebb tájékoztatást a következő újságban adunk.
Nagy Béláné
Klub elnök

A forradalomra emlékeztek
Hagyomány
Szákszenden, hogy az ’56-os
forradalom és szabadságharc emlékére megrendezett települési ünnepségnek a helyi Öveges József
iskola ad otthont. A péntek déli megemlékezésen
az intézmény vezetői, a
község lakói mellett ott
volt Hartmann Imre alpolgármester és a képviselő-testület több tagja is.
A Szekeres Enikő magyartanár és Csonka Zoltán osztályfőnök által

után Budapest romokban
hevert. A gyászos végkifejlet eredménye: 3 ezer
halott, több mint 10 ezer
sebesült, és mintegy 200
ezren hagyták el az országot.
Az emlékműsort követően a jelenlévők a Szózat eléneklésével adóztak tisztelettel a kettős
szerkesztett összeállítás- ményteli kezdetektől no- ünnep, az 1956-os forraban a 8. évfolyamos diá- vember 4-ig, amikor haj- dalom 60. és a harmadik
kok egy család minden- nalban megindult a szov- Magyar Köztársaság 27.
napjain keresztül idézték jet katonai támadás. A évfordulója előtt.
fel az eseményeket a re- túlerő győzött, a harcok
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ÖKO-hét a Szákszendi Öveges József
Általános Iskolában
Hagyományaikhoz híven, ÖKO-héttel kezdték
munkájukat az őszi iskolai szünetet követően
a szákszendi Öveges József iskola diákjai és pedagógusai.
Környezetünk állapotának megóvása, az egészséges életmódra nevelés, a testmozgás fontosságának hangsúlyozása
mindig is kiemelt szerepet kapott az intézmény
programjában, s idén is
számtalan érdekes rendezvény szórakoztatta a
diákokat.
Hét elején Fehér István körzeti megbízott
vezetésével került sor
a kerékpáros ügyességi szlalomversenyre, miközben az alsó tagozatosok Hartmann Imre alpolgármester farmján tettek látogatást.
Szerdán barkácsolás, plakátkészítés, a közeli szélkerekek felkere-

sése, és egy nagy községi séta várta a fiatalokat, csütörtökön pedig
az egyik legnépszerűbb közösségi
játékos vetélkedés, a családi mini
maraton futás mozgatta meg a te-

lepülés ifjú, s idősebb
tagjait, de volt gyümölcs és zöldségkóstolás is.
A sorozat – mint mindig – ezúttal is az intézmény névadójának,
Öveges József emléknapjával zárult pénteken, aki kezdő tanár korától kezdve szívesen tartott előadásokat. 1945 után vált – a
rádió révén – országosan ismert előadóvá, és
60 éves is elmúlt, amikor televíziós szerepléseivel lett igazán közismert és kedvelt egyéniség az egész országban.
A legkisebbek Vuk
rajzfilmjeinek megtekintését követően mese
maratonon vettek részt
a könyvtárban, az idősebb korosztály ez idő alatt tájfutással, kemenceépítéssel volt elfoglalva,
s hogy a tudomány se maradjon ki,
Varga Balázs a klímaváltozás hatásairól tartott előadást.

Saját növényük lesz az újszülötteknek
Bár sajnálatosan kevesen
érkeztek az eseményre, ennek ellenére új, kedves hagyományt indítottak útjára
pénteken a községben.
Tizenhárom, az idén született gyereket és szüleiket várták meglepetéssel a könyvtárba, ahol kiderült, hogy a szervezők a
volt hatósági húsbolt mögötti területen kialakítottak egy parkot, ahol minden évben egy-egy fát, virágot ültetnek az újszülöttek tiszteletére, amelyeket

a mostani apróságok felnőve
gondozhatnak majd tovább,
érezve a kötődést a szülőfaluhoz, a helyi közösséghez.
A szívmelengető eseményen
a fiúk kék, a lányok rózsaszín szalagot kaptak rózsafáikra – tudtuk meg László
Kálmánnétól, az ötletgazdától.
A településen egyébként tavaly és tavalyelőtt is 13-13
újszülött látta meg a napvilágot, tájékoztatott Bodóné
Wessel Tünde védőnő
2016. 10. 29.
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Köszöntöm a község új weboldalán
2016. NOVEMBER 26.,
SZOMBAT 09:35
Több mint két hónappal
ezelőtt ült össze első alkalommal az a stáb, amelynek feladata az volt, hogy
készítse el a község új internetes portálját.
Figyelemfelkeltő, ugyanakkor esztétikus látvány,
megújult menürendszer,
minden elemében jelenkori, XXI.
századi számítástechnikai megoldások. Ezen feladatokkal lettek
megbízva a csapat tagjai, akik –
mint az advent első napjától látható – minden tekintetben megfeleltek a kihívásnak.
A cél ugyanaz volt, mint az elmúlt
években: olyan internetes oldalt al-

A weboldal a 2016-os év
feltöltött anyagaival startol, de hangsúlyozni szeretném, hogy rengeteg munka volt, van és lesz is még
vele. A portál – természetesen – nem befejezett, hiszen
az archív tartalmak folyamatos szelektálása és feltöltése folytatódik, a még meg
nem valósított ötletek, látkotni, amelyen könnyű az eligazoványelemek programozása jelenleg
dás és a keresés, megfelelő felület
is tart.
áll a friss hírek és az audiovizuáEz úton szeretném megköszönlis tartalom rendelkezésére, megni mindazok munkáját, akik tettalálhatók az önkormányzat, a hitek azért, hogy jó szívvel ajánlhasvatal és az intézmények részletes
sam Szákszend polgárainak a www.
adatai, az elérhetőségek, valamint
szakszend.hu portált.
az elektronikus levélcímek, de táLászló Kálmán
jékozódni lehet a pályázatokról és
polgármester
a közpénzek felhasználásáról is.

VÉRADÁSRÓL

Biztosan találkozott már
olyan embertársával, akinek gyermeke ,családtagja vagy ismerőse számára
egy ismeretlen Véradó jelentette az életet.
November 27-e a VérAki Önként a vérét adja, adók napja. Ezen a naaz biztosan látott már be- pon a társadalom minteg gyermekarcot, re- den felelős tagja legalább
ménybe és orvosi kö- néhány percre ,egy gonpenybe kapaszkodó idős dolat erejéig köszönekezeket.
tét és tiszteletét fejezi ki

a Véradóknak. A véradás
az önzetlenségben és az
együttérzésben
rejlik.
Abban,hogy erre a vérre
bármikor bárkinek szüksége lehet és az életét jelentheti.
Nem számit a tűszúrás,a
várakozási idő,csak az
számit, hogy életet mentünk. Segítünk ahogyan

és amilyen gyorsan csak
tudunk.
Előfordul, hogy családtagunk az, akiért szó
szerint a vérünket adjuk.Ez természetes. De
egy ismeretlennek segíteni, akiről nem tudunk
semmit,hogy hol él, milyen korosztályba tarto(Folytatás a következõ oldalon)
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25x Pogár Attila
20x Kovács Viktor
20x Takács Gyöngyi
20x Tóth Ferenc

Ez úton is köszönetet
mondok a Polgármester
úrnak és azon magánszemélynek, akik ezt anyagi
támogatásukkal lehetővé
Ebben az évben is há- tették.
rom alkalommal volt
véradás,alkalmanként 35- Minden kedves Véradónak kívánok jó egészsé40 véradó részvételével.
Ebben az évben 3 új első get, boldog Karácsonyt
és békés, eredményekvéradónk volt.
ben gazdag új esztenKósa Barbara
dőt!
Szadeczki Evelin
Mayer Tamás
zik, kik aggódnak érte,kik Ebben az évben is az
Köszönjük,l egyenek Ők "Magadnak légy hálás,
reménykednek,hogy idő- Oroszlány Városi ünneppéldaképek, bátorítsák a hogy segítettél élni,
ben megérkezik az élte- ségen vehették át kitünmég gondolkodó fiatalo- Reményteleneknek,
tő vér, az már emberbará- tetésüket a jubiláló véréletet remélni.
kat.
ti érzés és szeretet.
adók.
Nem lettél ünnepelt,
Igazi emberséget jelez.
60x Daszynecz József
Október 24-én RETRÓ magam is belátom,
50x Glázer Ferenc
Véradást
rendeztünk. De életet adtál, s EMMint a helyi vöröske- 50x Volkár György
Glázer Feri nagyon finom BER vagy barátom"
reszt titkára őszinte tisz- 30x Mayer Zoltán
/ Náhoczki János /
babgulyást főzött, amivel
telettel és nagyrabecsü- 30x Hanzli Tibor
léssel szólók községünk 30x Takács Györgyné
megvendégeltük a megjeBódis Márta
Véradóiról.
30x Pogár János
lent véradókat.
helyi vöröskereszt titkára

Tisztelt Gazdálkodók!

2017. évre vonatkozólag az alábbi
változásokra hívom fel a figyelmüket:
- A fogadóórák új
időpontjai szerdai
napokon
lesznek
8:00-16:00 a faluház
földszinti irodájában

őstermelői igazolványukat

tott nitrogén hatóanyag men�-

- Ami kell hozzá: 2017. év- nyisége (szerves és műtrágya
ben értékesíteni kívánt termé- összesen)
kek – vetésszerkezet, állatlét- Amennyiben
szám stb.

kérdése

van,

úgy elérhetőségeimen vegye

- A kártya alapú őstermelő - Nitrát adatszolgáltatás fel velem a kapcsolatot.
igazolvánnyal rendelkezők- 2017.01.01-2017.03.31-ig
nek ahhoz, hogy egész évben lesz teljesíthető. Szükséges
érvényes legyen az igazolvá- hozzá a talajvizsgálat ÉS a
nyuk szükséges lesz márci- tápanyag gazdálkodási terv,
us 20.-ig meghosszabbítani az valamint a táblánként kijutta-

Behek Marcell
Falugazdász

70-436-33-34
behek.marcell@nak.hu

2016. december
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SZÁKSZENDI
mondó
Hír

Anyakönyvi hírek:
Született:

Házasságot kötött:
Baranyai Nóra és Kántor Zsolt
Danis Renáta és Nagy Róbert Miklós
Huttinger Rita és Kis Attila

Elhalálozott:
Szamper Regina és Zoltán Nándor
fia Martin, Zoárd

Mészáros Ida
Simon József (1941.)
Orgon Pálné sz. Veréb Teréz
Mogyorósi Károly
Mészáros Józsefné sz. Kovács Mária
Németh Mihályné sz. Pongrácz Margit
Faluvégi László
Hírják Gábor Jánosné sz. Oltai Erzsébet
Schögl István
Előzó számunkban Omischel Károlyné születési neve hibásan került megjelentetésre, születési neve helyesen: Nagy Irén.

Schlepp Hajnalka és Budai István Norbert
fia Máté, Olivér
Bór Katalin és Heizler József
fia József, Dominik

2016. december 3-án kedves kis ünnepség keretében névadót tartottunk Schlepp Hajnalka és
Budai István Norbert fiának Budai Máté Olivérnek.

Szákszendi Hírmondó
A Szákszendi Önk orm ányz at kéthav ont a megj el en õ ing yen es inf orm ác ió s lapj a.

Kiadja a Szákszendi Polgármesteri Hivatal.

Felelõs kiadó: László Kálmán polgármester
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SZÁKSZENDI
Hírmondó

2016. december

FELHÍVÁS!
DECEMBER 17-ÉN SZOMBATON REGGEL 8 ÓRÁTÓL
MINI ADVENTI VÁSÁRT SZERVEZ
A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR.
VÁRUNK MINDEN OLYAN FALUBELIT, AKINEK VAN BÁRMILYEN
KÉZMŰVES PORTÉKÁJA, AMIVEL SZÍVESEN MEGJELENNE
AVÁSÁRBAN /PL. LEKVÁR, BEFŐTT, SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ SZAPPAN,
KÖTÉS, HORGOLÁS, GYÖNGYFŰZÉS, BÁRMI,
AMI SAJÁT KEZŰLEG KÉSZÜLT/.
AZ ÉRDEKLŐDŐKET LÁSZLÓ KÁLMÁNNÉ VÁRJA A KÖNYVTÁRBAN
EGYEZTETÉSRE!

DÍSZÍTSÜK FEL EGYÜTT A
FALU KARÁCSONYFÁJÁT!
KÉRJÜK A VÁSÁRBA ÉRKEZŐKET,
HOZZANAK MAGUKKAL FELESLEGESSÉ
VÁLT KARÁCSONYFA DÍSZT, HOGY EGYÜTT DÍSZÍTHESSÜK
FEL A FENYŐFÁT A MÁSNAPI FALUKARÁCSONYRA, AMI VASÁRNAP
16 ÓRAKOR KEZDŐDIK!
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT

