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Szákszend Község Önkormányzatának
havonta megjelenõ információs lapja
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Tisztelt Szákszendi Polgárok!

Ismét eltelt egy év, amelyet ki-ki lehetõségei szerint búcsúztatott. Vajon mit hoz az új esztendõ?
– tesszük fel magunknak a kérdést – hiszen a jövõt ha sejtjük is homály fedi, maradnak tehát a
reményeink, jókívánságaink és terveink.
Fontos meghatároznunk az elõttünk álló év céljait, hogy honnan indultunk és mit akarunk elérni, hiszen „Semmilyen szél nem kedvez annak a
hajósnak, aki nem tudja melyik kikötõbe tart” tartja egy híres ókori mondás.
A tervezgetés mellett jelen van az értékelés is,
az elmúlt év értékelése: sikerek és kudarcok,
nyereség és veszteség, esélylatolgatás, új célok,
takarékosság körül forognak gondolataink, s
hisszük az új évben is lesz elég erõnk, kitartásunk, szerencsénk.
Az értékelés során az elsõ kérdés, hogy „mire futotta az elõzõ év”? Ennék a kérdésnél a község
fejlõdését emlegetjük, a megvalósult beruházásokat, felújításokat, hogy hány milliót, honnan sikerült elõteremteni és mire költöttük.
Én mégsem ezt érzem a legfontosabbnak. A
pénzben mérhetõ fejlõdésnél sokkal fontosabb,
hogy jókívánságainkat elmondhassuk családtagjainknak, barátainknak, ismerõseinknek, a községbelieknek. Fontos, hogy egy kellemes és lakható településen kedves emberek között élhetünk, ahol ismerjük és megismerjük egymást.
Természetesen vannak nehézségek és problémák, amikkel közösen kell szembenéznünk, de
merünk tervezni és bízunk abban, hogy közös sikereinknek továbbra is együtt örülhetünk.
Addig is kívánom a magam és községünk képviselõ-testülete nevében, hogy mindenki sikeresen valósítsa meg vágyait, céljait, erõben és
egészségben élje meg az új évet!
„Bort, búzát, békességet,
sötétségben fényességet!
Új esztendõ újat hozzon, r
égi jótól meg ne fosszon.
Ki barát volt, az maradjon,Ki elindult az haladjon.”
László Kálmán
polgármester

2009. január

XII. évf. 1. szám

Víz)ke)reszt

A háromkirályok napja, illetve
epifánia néven is emlegetett keresztény ünnepünk minden év
januárjának hatodik napjára
esik. Vallásos tartalma igen jelentõs, a keleti kereszténységben Jézus születésének ünnepe, míg a római egyházban ez
Krisztus megkeresztelkedésének napja. A templomokban
ilyenkor vizet szentelnek - innen
ered elnevezése is – amellyel
régen a házakat, és az állatokat
is megáldották.
A naphoz kötõdõ hagyományok
közül kiemelendõ még a
háromkirály-járás, amely fõként
a Dunántúlon terjedt el, illetve
ma is él annak déli részén. A
betlehemezéshez hasonló szokás során a három király
(Menyhért, Gáspár, Boldizsár) a
kis Jézusnál tett látogatásának

mozzanatait elevenítik fel, amelyért cserébe némi adományt
várnak el a háziaktól.
Szintén a Vízkereszthez kapcsolható az idõjárásjóslás is. A
népi hagyomány úgy tartotta,
ha ezen a napon esik, akkor
még hosszú lesz a tél; hideg idõ
esetén, pedig korai tavaszt jövendöltek.
Napjainkra az ünnep vallásos
tartalma erõsen háttérbe szorult, sõt a kisgyermekes családokban nem is tekintenek rá
ünnepként a gyerekek, hiszen
ilyenkor szokás lebontani a
szenteste óta lakásunkat díszítõ karácsonyfát is.
(A témában bõvebben tájékozódhatnak:
http://www.sulinet.hu/panorama/vizkereszt.html )
Wikipil Gábor

Önkormányzati Hírek

A Képviselõ-testület munkaterv szerinti ülését 2008.
december 17-én tartotta, amelyen az alábbi napirendi
pontok szerepeltek:

1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri
döntésekrõl, tájékoztató a két
ülés közötti idõben történt
fontosabb eseményekrõl és
polgármesteri intézkedésekrõl.
Elõterjesztõ: László Kálmán
polgármester
A polgármester tájékoztatta a
Testületet, hogy a lejárt határidejû határozatok végrehajtása
megtörtént.

Továbbá elmondta, hogy az iskola régi alsós szárnyában folytatódott a tantermek lambériázása. Az elsõ osztály és a negyedik osztály az ablakok alatti
részek kivételével befejezõdött.
A radiátorok és az ablakok miatt ezen részek lambériázására
a fûtési szezon után kerülhet
sor. Az óvodában megtörtén a
folyosó járóburkolatának lerakása. Felszerelésre és beüzemelésre kerültek a karácsonyi
díszek. A volt laktanya „nõtlen
tiszti” épületének belsõ része a
(Folytatás a következõ oldalon)
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(Folytatás az elõzõ oldalról)

közhasznú munkások által kitakarításra került. A munkálatokat az épületben uralkodó állapot indokolta, illetve
lehetséges hasznosítható elé kulturáltabb körülmény táruljon.
Az Öveges József Általános Iskola
nyílászáró cseréjére vonatkozó támogatási szerzõdést megkötöttük és az
elszámolást is megküldtük az illetékes
szervnek.
A Képviselõ- testület a polgármester
beszámolóját egyhangúan elfogadta.
2. A 2008. évi költségvetésrõl szóló 5/2008.(II.15.) számú rendelete
módosítása
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A polgármester szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a Képviselõ-testület az elõzõ ülésen határozott a
Bokod-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közmûvelõdési Intézményfenntartó Társulás
2008. I-III. negyedéves beszámoló
alapján , hogy a túlfizetés miatt ne kerüljön sor a 2.892 e Ft összeg Társulás részére történõ utalására. Ahhoz,
hogy a kiadási és a bevételi elõirányzatok megegyezzenek, szükséges a
4.658 e Ft-tal, valamint a 2.892 e Fttal a kiadási elõirányzatokat csökkenteni az intézményeknél.
A Képviselõ-testület döntött arról,
hogy az Öveges József Általános Iskola költségvetési elõirányzatát 5.211
e Ft-tal, míg a Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda elõirányzatát 2.439 e
Ft-tal csökkenti, s egyben felhatalmazta az intézményegység vezetõit,
hogy a költségvetési elõirányzat csökkentése érdekében folytassanak
egyeztetést a Bokodi Polgármesteri
Hivatallal.
Ugyanezen napirend keretében a polgármester tájékoztatta a Testületet,
hogy az Intézményfenntartó Társulás
kérelmet nyújtott be, 1.713 e Ft támogatás iránt, mely 1,5 fõ bér és dologi
költségeit fedezné.
3. Javaslat a 2009. évi közszolgáltatások díjának megállapítására.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az ÉD-i Vízmû
Zrt-vel való többszöri egyeztetést követõen alakult ki a 407 Ft/m3 +ÁFA
csatornaszolgáltatási díj helyett 390
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Ft/m3 + ÁFA díj, melyet az önkormányzat 20 Ft/m3 összeggel támogat. Az áremelkedés mértéke 2008. évhez képest 4%-os, 2006. évhez képest, pedig 6,84 %-os. A fenti díj felülvizsgálatára 2009 nyarán visszatérnek.
A Képviselõ-testület egyhangúan elfogadta a 2009. január 1-tõl a 390 Ft/m3
+ ÁFA csatornahasználati díj mértékét.
Ezen napirend keretében került sor a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására. A REMONDIS Kft elkészítette a
települési szilárd hulladék kezelési díjának 2009. évi kalkulációját, melynek
értelmében a egységes régiós közszolgáltatási díj egységnyi díjtétele:
2,46 Ft/liter+áfa.
A díjemelés mértéke 6,49 %, amely
infláció alatti, mivel a szemétszállítás
ágazati inflációja január-szeptember
idõszakra átlagosan 9,33 %.
A Képviselõ-testület az alábbi rendeletet fogadta el egyhangúan:
Szákszend községre módosított
egységnyi díjtétel: 2,43 Ft/liter+ áfa,
amely alapján a 2009.évre érvényes
ürítési díjak:
194 Ft+áfa/ürítés
80literes edény
110 literes edény: 267 Ft +áfa/ürítés
240 literes edény: 583 Ft+áfa/ürítés
1100 literes edény: 2673 Ft+áfa/ürítés
A fajlagos hulladékmennyiség: 260
kg/fõ/év.
4. A szociális ellátási formák és a
gyermekvédelem helyi szabályairól
szóló 7/2006.(XII.1.) önk. számú
rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Deákné dr. Schiffner
Márta jegyzõ
Jegyzõ ismertette, hogy a hatásköri
szabályok módosulnak, mivel a Testület a polgármesterre ruházza a temetési segély megállapítását és az
azzal kapcsolatos feladatokat.
A Képviselõ-testület egyhangúan elfogadta a helyi rendelet módosítását.
5. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
megállapodásának módosítása, valamint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításának kérdése.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A polgármester elmondta, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálko-
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dási Önkormányzati Társulást a társuló önkormányzatok 2006. évben azzal
a céllal hozták létre, hogy a KözépDuna Vidéke térségének integrált szilárd hulladék- gazdálkodási rendszerét létrehozzák. A KEOP.1.1.1. elnevezésû pályázat finanszírozásához
30 % önrész szükséges. Az önrész
biztosításához kötvény kibocsátása
szükséges.
A képviselõ- testület egyhangúan elfogadta a bankszámla vezetésére vonatkozó szabályokat.
6. Öveges József Általános Iskolában végzett ellenõrzési jelentésben
foglalt megállapítások és javaslatok végrehajtására intézkedési terv
elfogadása.
Elõterjesztõk: László Kálmán polgármester
Hirják Gáborné intézmény-egységvezetõ
A polgármester elõadta, hogy Oroszlány Város Polgármesteri Hivatalának
Belsõ Ellenõrzési Csoportja az Öveges József Általános Iskolában
2008. november 3-tól- 2008. november 7-ig vizsgálatot tartott az oktatási
normatíva-igénylés dokumentáltságának ellenõrzése tárgyában.
A megállapításokat és javaslatokat a
14/35-5/2008. iktatószámú Ellenõrzési jelentés tartalmazza.
Az ellenõrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területrõl, illetve folyamatról összességében: MEGFELÕ,
mivel a vizsgált területeken csaknem
minden tekintetben megfelelõ belsõ
kontrollokkal rendelkeznek, és minõségi teljesítményt mutatnak. Az Intézkedési terv készítése az ellenõrzött
szerv, illetve szervezeti egység vezetõjének feladata. Az Intézkedési terv
tartalmazza az ellenõrzés megállapításait, végrehajtásért felelõsöket és a
végrehajtás határidejét.
A Képviselõ-testület az Intézkedési
Tervet egyhangúan elfogadta.
7. Javaslat a Képviselõ-testület
2009. évi munkatervére.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A Képviselõ-testület munkatervét a
polgármester terjeszti elõ.
A munkaterv tartalmazza :
az ülés helyét, idejét,
az üléseken megtárgyalandó napirendi pontokat,
(Folytatás a következõ oldalon)
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az elõterjesztések elkészítéséért felelõs személy megnevezését
A Képviselõ testület a 2009. évi munkatervet egyhangúan elfogadta.

8. Pályázati felhívás általános karbantartói állás betöltésére
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A polgármester tájékoztatta a Testületet, hogy az Öveges József Általános Iskolában a karbantartói állás
nyugdíjazás miatt megszûnt, s a megnövekedett feladatok szükségessé teszik az önkormányzatnál egy általános karbantartó foglalkoztatását. A
törvényi kötelezettségnek eleget téve
a pályázati felhívás megjelenik a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, valamint a helyi újságban.
9. Egyebek
Az Egyebek napirend keretében a
Képviselõ- testület szennyvíz csatlakozási támogatási kérelmet bírált
el.
A Testület zárt ülés keretében személyi ügyeket tárgyalt.
Szákszend, 2008. december 29.
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyzõ

Közlemény

2009. január 3.-áról-4.-ére virradóan ismeretlen (ek) megrongálták a faluház elõtti karácsonyfák díszkivilágítását. A
rongálás tényét a jegyzõ az
oroszlányi rendõrkapitányságon bejelentette.
Az anyagi kárnál jelentõsebb
az eszmei, a díszkivilágítás hiánya, illetve az, hogy van
(nak) olyan (ok) akik erre képeses (ek)!
László Kálmán
polgármester
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázatot meghirdetõ szerv neve, címe:
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2856 Szákszend, Száki u. 91.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. Törvény 20/A.§- a
alapján pályázatot hirdet:

Szákszend Község
Önkormányzata
általános karbantartói
munkakör betöltésére

Közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ
Munkavégzés helye:
Szákszend Község Önkormányzat
Szákszend, Száki u. 91.
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- általános karbantartói feladatokmelynek keretében:
az önkormányzat intézményeiben elvégzendõ karbantartási feladatok, szerelvények, nyílászárók javítása, az
épületek és berendezések állagának
folyamatos ellenõrzése, hibaelhárítása,
udvar, járda takarítása, hó-eltakarítás,
fûnyírás, közterület felügyelete.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen elõélet,
- cselekvõképesség,
- szakmunkás végezettség,
„- B” kategóriás jogosítvány,
- legalább 1-3 éves szakmai gyakorlat.
- 6 hónap próbaidõ.
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A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
az iskolai végzettséget igazoló okiratok, jogosítvány fénymásolata, az eredeti dokumentumok bemutatatása
mellett,
részletes szakmai önéletrajz,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Illetmény és egyéb juttatás:
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény
rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módjára és
határidejére vonatkozó elõírások:
A pályázatot postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következõ
címre:
Szákszend Község ÖnkormányzataLászló Kálmán polgármester- 2856
Szákszend, Száki u. 91.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosítószámot, a munkakör megnevezését: általános karbantartó.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 10.
A pályázat elbírálása:
A határidõ lejártát követõ képviselõtestületi ülésen kerül sor.
A képviselõ-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkakör betöltésének idõpontja: legkorábban 2009. március 1.
A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje:
Szákszend Községi Önkormányzat
hivatalos lapja: Szákszendi Hírmondó januári száma.

A pályázattal kapcsolatosan
további információt nyújt:
László Kálmán Szákszend
Község polgármestere
A pályázat elbírálásánál elõnyt je- (2856 Szákszend,
lent:
Száki u. 91.)
több szakmában való jártasság (fûtés-vízvezetékszerelõ, villanyszerelõ, Telefon: 34/371- 213,
34/ 371-524.
festõ-mázoló)

4

SZÁKSZENDI
o n dó
Hír m o

Is)ko)lánk)éle)té)bõl

Dobogósok lettünk!

Tanítványaik közül a legjobbak minden évben képviselik iskolánkat a különbözõ körzeti, megyei szintû versenyeken. Többször volt alkalmunk már
hírt adni eredményes, kimagasló szereplésükrõl. Örülök annak, hogy most
ismét ezt tehetem.
Tanévkezdés után levelezõs matematika versenyt hirdetett meg az oroszlányi Lengyel József Gimnázium negyedig évfolyamtól nyolcadikig minden
korosztály számára. Az elsõ két feladatsort a gyerekeknek önállóan kellett megoldaniuk, majd továbbítaniuk,
az utolsó forduló megrendezésére
már a gimnáziumban került sor.
Bármilyen hihetetlen, a gyerekek szeretik a matematikát! Bizonyítja ezt az
is, hogy évfolyamonként többen is
versenyeztek, összesen 21-en. Két
diákunk kimagasló eredménnyel szerepelt. Müller Fanni 6. osztályos tanulónk I. helyezést, Cserpán Dániel
4. osztályos tanuló III. helyezést ért
el ezen a megmérettetésen.
Gratulálunk Nekik, és büszkék vagyunk rájuk!
A Kölcsey feladatmegoldó nyelvi vetélkedõ megyei döntõjébe 4 tanulónkért szurkolhatunk 2009. január 9-én.
Nagyon örülünk annak, hogy eddig el-

jutottak és bízunk eredményes szereplésükben.

Novemberben ismét megválasztottuk
a Hónap tanulóját.
Alsó tagozaton Takács Luca Anna 3.
osztályos tanuló, felsõ tagozaton
Kovács Vanessza kimagasló szorgalmáért, eredményességéért, kapta
az elismerést.

Lucáztunk!

December 13 Luca napja. Ehhez a
naphoz nemcsak különbözõ feledésbe merült és felidézésre váró napszokások, hagyományok, babonák, hie-
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delmek kötõdnek, hanem már hagyománnyá vált Luca napi vásárunk is.
Ilyenkor kinyitjuk az iskola kapuját
minden érdeklõdõ, vásárló elõtt, aki
kedves, ötletes, igényesen elkészített
vásárfiára vágyik. Nagyon sok munka
volt minden egyes darabban, ami kiállításra került. Szorgos kezek készítették, a kisebbeknél még szülõi, tanítói
segítséggel, nagyobbaknál már önálló
munkával. Örülünk annak, ha egy-egy
kedves tárggyal örömet sikerült szereznünk. A vásár bevételét a gyerekek
év végi jutalmazásaira fordítjuk.

Az évet a 2. osztályosok ünnepi karácsonyi mûsorával zártuk. Az iskola fenyõfája alatt ismét meglepetés várta a
gyerekeket. Köszönjük a Szülõi Munkaközösség figyelmességét és kedvességét!

A gyerekek karácsonyi mûsorával,
valamint ezekkel a
sorokkal kívánok
a nevelõtestület
és az iskola diákjai nevében mindenkinek boldog
új esztendõt.
Palotainé Papp Éva
intézményegységvezetõ helyettes

Az Öveges József Általános Iskola Szülõi Munkaközössége
az elmúlt évek
hagyományainak megfelelõen
2009. február 14-én, 20 órától

HAGYOMÁNYÕRZÕ JÓTÉKONYSÁGI BÁLT
rendez a Faluházban,
melyre tisztelettel meghív
minden kedves érdeklõdõt!

A talpalávalót a CSÓRÓ DUÓ szolgáltatja.
Jegyek csak elõvételben: 3. 000,- Ft /fõ
A belépõ az aperitifet és a melegvacsorát foglalja magába.
Fellépõ vendég: Pacsirták
Jegyelõvétel és asztalfoglalás:
Szabóné Áginál
tel: 06/30-361-6837
Kocsis Imréné Hettinéltel: 06/20-393-8019
JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!
SZÜLÕI MUNKAKÖZÖSSÉG
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Megvalósult álom

Afrikában vadászni? Gyermekkori álmom vált valóra ezzel a namíbiai vadászexpedícióval, melyben 2008. nyarán vettem részt.
Gyermekként elõször Varga nagyapám
vadászatról szóló meséit (Kisfalud-Mihályi környéki történetek) hallgattam
szájtátva. Majd amikor az olvasástudományban eligazodtam, a vadászatról,
természetrõl, ami a kezembe akadt mindent elolvastam. Kittenberger Kálmán,
Gróf Almássy László, Molnár Gábor és
Gróf Széchenyi Zsigmond által közzétett út- és vadászbeszámolókat sosem
untam meg olvasni.
De a dolog nem volt ilyen egyszerû?
Már legalább tíz éve szerettem volna,
ha beteljesül az álmom, de be kell vallanom tele voltam aggodalommal, egyszerûbben szólva féltem az úttól. Hogy
miért?
A legfõbb aggályaim: kígyók, skorpiók,
malária, és nem utolsó sorban a hosszú
repülõút visszatartottak!!!
Több barátom is van, aki megjárta Afrikát (sõt többször is), arról gyõzködtek,
hogy, aki egyszer kimegy, az visszavágyik. Szinte mindenki elsõ helyen Namíbiát javasolta, mivel biztonságos ország, jók a terepviszonyok és hihetetlen
a vadbõség.
Így érkeztem el 2007 novemberéhez,
amikor a 60. születésnapomon Imre fiam kis unokám kíséretében átadta ajándékát (egy vadonatúj vadászfegyver) és
a következõkkel zárta köszöntését.
„Nincs visszaút, irány AFRIKA!”
Ezt akkor csak félig vettem komolyan,
de napokon belül élesre fordultak a dolgok, mivel közös barátunk Dr. Ürményi
Ferenc, aki egy vajdasági kisváros
(Ada) polgármestere, egyben professzionális vadász és szafari szervezõ meggyõzött, és én igent mondtam neki.
Elõkészületek:
Fizikálisan és egészségileg rendben
lenni! Védõoltások, tetanusz, tifusz és
malária elleni védelem. Információgyûjtés, hogy mire is számíthatunk a hosszú
út során. Sok-sok infóra szert tettem, de
ettõl még nem nyugodtam meg teljesen.
Utazás:
Belgrád – Frankfurt - JohannesburgWindhoek repülõút.
Schneider József barátommal indultunk
útnak és csatlakoztunk a vajdaságban
élõ magyar nemzetiségû barátainkhoz.
Két család (négy felnõtt és három gyermek), így összesen kilenc fõ alkotta a
csapatot.
16 órakor indult a gép Belgrádból és
másnap 15 órakor landoltunk két átszál-

lás után Windhoekban szálltunk le.
Tükör tiszta égbolt, kiváló látási viszonyok közepette ereszkedett a gép leszálláshoz, én már alig vártam, hogy
földet érjen a lábam, amikor a bokros,
füves területen több antilop csordát is
látni lehetett. A gyönyörû látvány annyira lekötötte a figyelmünket, hogy jó formán észre sem vettük a leszállást. Kellemes meglepetésként hatott az udvarias fogadtatás. Vízum ellenõrzés és a
fegyverek átvétele csak néhány percet
vett igénybe. A csomagátvételnél derült
ki, hogy a Mladen család bõröndje Európában, Jocó barátomé, pedig Johannesburgban maradt. Jelzésünkre azonnali intézkedés történt. Az elõtérben várt
bennünket a hivatásos vadász és öt
órás autóút. Mivel 480 km volt elõttünk a
szálláshelyig. Este 11 órakor érkeztünk
meg nem minden napi élmények után.
Több tíz kilométeren keresztül egyenes,
kifogástalan úton 120-as tempó, 5-10
percenként egy-egy szembejövõ jármû,
egész úton nem elõzött meg bennünket
senki (ilyen gyér a forgalom). Viszont,
amiért ezen gondolatokat leírtam a következõk indokolják. A VW mikrobuszban 10 fõ + utánfutó a csomagokkal
megrakva, úgy gondoltam ilyen tempónál nehéz lenne hirtelen megállni.
Elöl ültem a jobb kormányos autóban és
ez még furcsábbá tette az egészet. A
reflektorfényben több 100 méterrõl lehetett látni a vadak csillogó szemeit (néha
több tucatot) és egész úton attól féltem
nehogy elénk lépjen valamelyik állat.
Meddõ próbálkozás volt lassabb tempóra bírni a sofõrünket – csak mosolygott.
Hála a sorsnak nem lett semmi baj.
Az utolsó 30 km-t már földúton tettük
meg. Összesen három települést érintve végre megérkeztünk a célhoz.
Szívélyes volt a fogadtatás és ez tartott
mind a 12 napon keresztül.
Eligazítás:
Fegyverbelövés majd a terület bemutatása autóról. Szigorú elvárás, hogy a
gyalogtúrán csak a vadászatvezetõ mögött lehetett menni. Egy-két bennszülött
nyomkeresõ mindig kísért bennünket, el
kell mondanom, hogy értik a szakmájukat. Szabad szemmel elõbb észrevették
a vadat, mint mi távcsõvel. Ott is látták
a nyomot, ahol mi nem.
Néhány gondolat Namíbiáról.
Társadalmi rendszerük köztársaság.
Lakossága 1, 8 millió fõ, ennek 90%-a
bennszülött.
A világ második legritkábban lakott országa, területe kb. tízszer nagyobb hazánknál. A farmtól (ahol megszálltunk) a
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legközelebbi település 83 km-re volt. A
farm maga 60. 000 ha (fél KomáromEsztergom megye területe).
Namíbiában mintegy 103 mérges kígyó
faj és rettentõ sok rovar és élõsködõ él.
Hollstein Farm a neve szállásunknak. 4
fõ fehér és 10-12 család bennszülött él
a farmon.
Szállás, ellátás egyéb körülmények jók
voltak, érezni lehetett a „német precizitást”. Tudni illik a tulaj dédnagyapja vette az 1900-as évek elején ezt a hatalmas földterületet.
Villany két éve van a farmon, tv nem volt
(örültem neki).
Pénznem: namíb dollár. Bért csak a hivatásos vadászok kapnak 90-100
eurónyit.
Megítélésem szerint társadalmi szerkezetük a feudalizmus végi viszonyt mutatta a tulajdonos és a bennszülöttek
között.
Étkezés:
Húst azt ettük, amit elejtettünk. Vizet kizárólag palackosat ihattunk, az egyéb
fertõzések elkerülése végett.
A farm négy lábon áll: vadhús értékesítés (a villanynak köszönhetõen van hûtõház és csomagoló), vendéglátás, nem
vadászok részére szafari (speciálisan
felszerelt terepjárókról való természetés vadmegfigyelés) és vadásztatás.
A farmon minden munkát a bennszülöttek
végeznek- takarítás, mosás, fõzés, vadak
feldolgozása. Ezért lakhatnak a farmon és
kapnak élelmet, a gyerekeket tanítatják.
Az õsi tartósítást ma is alkalmazzák szárított húst készítenek és fogyasztanak. Szerepelt a mi étrendünkben is, pl.
reggelinél, szendvicsekben a hosszabb
túráknál és chips formájában minden
este a felsõ teraszon való idõtöltésnél.
Egy nagy fatál megrakva és az általában éjfélig tartó közös társalgások közben egy-két pohár finom Dél-Afrikában
termelt bor mellett fogyasztottuk.
Az említett terasz egy éjszakai szafari
szerepét is betöltötte, ettõl kb. 200 m-re
volt egy itató, amely ki volt világítva. Itt
egész éjszaka egymást váltották az állatok. Az itató a vízellátását a farmon lévõ szélkerék meghajtású kútról kapta.
Ilyen a farm területén mintegy húsz darab volt kiépítve, biztosítva ezáltal a biztonságos vízellátást a száraz idõkben.
Mit is láttunk:
Ma, amikor a tv-ben a természetfilmekbõl sok információhoz jut az ember, ritkán jut eszünkbe, hogy az a film tízszer
vagy százszor annyi idõbe kerül az elkészítõnek, mint amennyit mi látunk belõle. A valóságban a megfigyelés ehhez
képest teljesen más.
(Folytatás a következõ oldalon)
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(Folytatás az elõzõ oldalról)

Kisragadozók- szurikátok, monguzok,
földi mókusok, nagyobbak: csíkos hiéna, barna hiéna, gepárd, leopárd volt
látható.
Hajnalban 3-4 órakor mindig hiénák
üvöltésére ébredtünk, melyek hátborzongató hangot hallattak!

Vörös
tehénantilop
Orix bika

Fehérfarkú gnú

Nagy kudu antilop

Ezenkívül a néhány
kg súlyú kistermetû
antiloptól a 10 q-át is
elérõ ELAND- ig (afrikai óriás jávorantilop), mintegy 22-25
állatfajt láttuk.
Volt rá példa, hogy
egy délelõtt folyamán
vándorantilopból
200-250 db-ot, hókaantilopból hasonló
nagyságrendet, majd
impala, oryx, gnú, vadisznó,
racskos
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kudu, vöröstehén
antilop csordákat is
meg fi gyel het tünk.
Ebéd közben számolgattuk a látottakat és nem akartuk
elhinni, hogy kb. 7800 vadat láttunk!
Madarak: sivatagi
gyöngyös,
tyúk,
strucc és még sok
általunk nem ismert
színes madár.
Vadászat.
Namíbiában tél volt.
Elsõ reggelen az év
leghidegebb napjáAfrikai csoport
ra ébredtünk 0 Co
fokot mért a hõmérõ. Délben általában 20-26 Co fokot
lehetett mérni. Felhõt sosem láttunk.
A terepviszony síkság 2-3 m-es bokrok 5-8 cm-es tüskékkel, ami számtalanszor kibújtatott a
kabátból bennünket. Legtöbb helyen
száraz méteres fûféle, a vadak szinte
beleolvadtak a háttérbe. A Nap fordítEland
va jár, Nyugaton kel
és Keleten nyugszik legalábbis a
mi érzékeink szerint. Ezt idáig nem
tudtam, vagy már elfelejtettem, ha
tanították hajdanán.
Az elsõ vadászsiker eredménye
egy varacskos kan kb. 60-70 kg.
Másnap este pácolást követõen fõmenüje volt a vacsorának.
Ezenkívül sikerült, oryx, kudu, gnú
és ELAND elejtése. Az eland húsa
nagyon finom, borjúhús ízére emlékeztet.
A 16 nap mérlege:
2500 km autóval, 28. 000 km repülõvel – 32 óra repülõn, 12 napi terepen való közlekedés, remek vadászat, felejthetetlen élmények.
Visszamennék-e?
Erre a kérdésre a hazajövetel után egykét héttel határozott NEM volt a válasz.
Ma azt mondom IGEN, IGEN, IGEN.
Az érintetlen természet, a hihetetlen
nyugalom, az idõbõség és a sok látnivaló teszi vonzóvá Afrikát.
Köszönöm, hogy megoszthattam Önökkel ezeket az életre szóló élményeket.
Õszintén kívánom, hogy mindenkinek
legyenek hasonló élményei.
Hartmann Imre
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képekben

Ballagás

Óvodás
ballagás

Nyugdíjba vonult községünk jegyzõje

Új köszöntõ, és utcajelzõ táblák kerültek elhelyezésre a községben

Idõsek
napja

Falukarácsony
Mikulás
ünnepség
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Egészségrõl betegségrõl

Emlõszûrés és az
emlõ önvizsgálata

Az emlõrák a nõknél leggyakrabban
elõforduló rosszindulatú daganat. Az
emlõráknál - csakúgy, mint a legtöbb
tumornál - is igaz az a megállapítás,
hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb, minél kisebb az elpusztítandó daganat tömege, azaz minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlõben csomót tapint.
Fontos hangsúlyozni, hogy az emlõrák
többnyire fájdalmatlan, sõt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínû, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése
után fordulnak orvoshoz.

Az emlõk önvizsgálata

20 éves kortól ajánlott az emlõk havonkénti önvizsgálata. Rendkívül fontos a vizsgálat elvégzése olyan családoknál, ahol a nõi ágon (nagymama,
édesanya, testvér) a betegség már
korábban jelen volt.

Orvosi ellenõrzés

Az emlõk rendszeres önvizsgálata
esetén sem nélkülözhetõ azonban
azok orvossal történõ idõszakos átvizsgáltatása. Az Amerikai Rák Társaság ajánlása szerint 20 és 40 éves
életkor között ezt legalább 3 évenként
egyszer, 40 év fölött pedig évenként
el kell végeztetni. Ezek az ajánlások
olyan nõkre vonatkoznak, akiknél
semmiféle olyan tényezõ nem áll
fenn, amely miatt õk emlõrák kialakulása szempontjából a magas kockázatú csoportba tartoznának.
Egyénileg már 20 éves kortól ajánlható, hogy évente egyszer szakorvos
vizsgálja meg a melleket. Ezt célszerû a rendszeres nõgyógyászati vizsgálat keretében elvégezni.

Mammográfiás
szûrõvizsgálat

Vegye igénybe az ingyenes emlõszûrést! A mammográfia a nem tapintha-

tó, azaz tömegében kisebb daganatok
észlelésére is alkalmas.
Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program lehetõvé tette
az emlõszûrõ vizsgálatok országos
méretû megszervezését. A szûrõvizsgálatok keretén belül a 45 és 65 év
közötti nõk kétévente névre szóló
meghívót kapnak postán, pontosan
megjelölve, mikor kell megjelenniük. A
mammográfiás szûrõvizsgálat a lakosság számára teljesen ingyenes.
Azon nõk esetében, akiknél a család
anyai ágon érintett a betegségben, a
szûrés még fontosabb! Akinél a családon belül a közvetlen felmenõnél (az
anyánál), vagy oldalágon (pl. a lánytestvérnél) emlõrák fordult elõ, ajánlott a mammográfiás alapfelvételt
elõbb (tehát 45 éves kor elõtt) elvégezni (5-10 évvel korábban, mint
ahány éves korban a rokon daganatát
diagnosztizálták).
Mammográfiát legkorábban általában
30 éves korban végeznek, akkor is, ha
már volt családi elõfordulás. 45 éves
korig a szakma ajánlása szerint 3 évente kell elvégezni. A szakma 50 éves kor
felett évente javasolja a mammográfiát
minden nõnek.
Panasz esetén bármikor elvégzik a vizsgálatot, két szûrési idõpont között is.

Az emlõk önvizsgálata

Fiatal felnõtt korától kezdve egészen
idõs korig minden nõnek gondot kell
fordítania emlõinek rendszeres vizsgálatára.
A szûrésre nem járó nõk az emlõdaganatok 70-80 %-t saját maguk fedezik fel.
Ritkán két mammográfiás szûrés között is kialakulhat az emlõben daganat. Rendszeres emlõ önvizsgálattal
felfedezett emlõrákok átmérõje átlagosan 1 cm.
Némi gyakorlat után a legkisebb elváltozást is azonnal észre fogja venni, és
így az orvosi beavatkozás is idejében
történhet.
Az alábbiakat legkésõbb 20 éves kortól havonta egyszer, lehetõleg a
menstruációs periódust követõen végezze el, amikor a mell nem érzékeny
vagy duzzadt (a menstruáció lezajlását követõ hétvége a célszerû idõpont, amikor az emlõ a legpuhább és
a legkönnyebben áttapintható).

2009. január
Ha menstruáció nem rendszeres, akkor vizsgálja melleit minden hónapban lehetõleg ugyanazon a napon. A
menstruáció elmaradását követõen, a
változó korban is minden hónapban
egyszer, egy meghatározott napon
történjék az önvizsgálat.

Az önvizsgálat ajánlott
menete

Kezdje a vizsgálatot az emlõk megtekintésével: látható-e jelentõs nagyságbeli különbség, esetleg a bõr behúzódása, megvastagodása. Tekintse
meg az emlõket tükörben több irányból, csípõre tett, majd fej fölé emelt
kézzel.

Álljon egy nem torzító tükör elé. Nézze meg melleit, mellbimbóit alaposan,
szembõl és oldalról egyaránt, hogy
nem tapasztal-e alaki változást. Ismételje meg ugyanezt felemelt karokkal.
Bal karját továbbra is felemelve, jobb
kezével és zárt ujjakkal körözõ mozgással tapintsa át bal mellét - arra figyeljen, hogy nem érez-e göböt vagy
csomót. Ezután jobb oldalát is vizsgálja meg ugyanígy.

Feküdjön le, bal válla alá tegyen párnát, bal karját nyújtsa feje fölé. Jobb
kezével, körkörös mozdulatokkal kívülrõl befelé, a mellbimbó felé haladva ismét tapintsa át mellét.

(Folytatás a következõ oldalon)
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Ne felejtse el, hogy elõször meg
kell “ismerkednie” saját emlõjével,
így az elsõ vizsgálatok alkalmával
felfedezett gyanúsnak látszó dolgok (esetleg göbök is) valószínûleg ártalmatlannak tekinthetõk, inkább a késõbbiekben bekövetkezõ változásokra kell figyelnie. Ha
azonban már ekkor, az elsõ vizsgálat alkalmával érzi, hogy valami
Most vizsgálja meg az emlõ és a hónrendellenességet tapasztalt, kealj közötti területet, illetve a hónaljakat
úgy, hogy karját elõször a feje fölé tart- resse fel orvosát. A legtöbb esetben a talált elváltozás vagy emlõja, majd a törzse mellé engedi.
csomó nem rákos eredetû, de
megnyugodni csak pontos szakorvosi vizsgálat után szabad.
Különösen fontos, hogy rendszeres orvosi ellenõrzésen is részt
vegyen.
(Folytatás az elõzõ oldalról)

Átlagos kockázati csoportba
sorolt nõk esetében ajánlott
az emlõk orvosi vizsgálata:
* 20-39 év között: 3 évente
* 40 év felett: évente
Egyénileg már 20 éves kortól
ajánlható, hogy évente egyszer
szakorvos vizsgálja meg a melleket. Ezt célszerû a rendszeres
nõgyógyászati vizsgálat keretében elvégezni.
Enyhén nyomja meg mellbimbóit, és figyelje, nem mutatkozik-e váladékozás. Ismételje meg az elõzõ pontok
alatt írtakat a jobb mellével is.

Mikor forduljon orvoshoz, mikor javasolt a mammográfia?
Ha az emlõk önvizsgálata során
vagy bármikor az alábbi tünetek
valamelyikét észlelné, haladéktalanul forduljon orvoshoz:
* csomó vagy göb az emlõben
vagy a hónaljban
* a mell formájának megváltozása
* váladékozás a mellbimbóból
* a mellbimbó tartós behúzódása
* az emlõ bõrének megváltozása
(pl. új redõ vagy gödröcske megjelenése)

A mammográfia:
• 30-45 éves korig: 3 évente
(szakmai ajánlás)
• 45-65 év között: 2 évente, behívás alapján
• 50 év felett: évente (szakmai
ajánlás)
Azoknál a nõknél, akik több gyermeket szültek és gyermekeiket
szoptatták, ritkább az emlõrák
elõfordulása!
Ezzel (és persze azzal a nem elhanyagolható ténnyel, hogy csecsemõnket szoptatni az egyik
legfelemelõbb dolog a világon)
bíztatok minden nõtársamat, minden édesanyát, szoptassa minél
tovább gyermekét.
dr. Takács Ilona
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1%
AZ EMBERIESSÉG
EREJE!

Tisztelt Honfitársunk!

Kérjük, hogy adóbevallásakor is
gondoljon a hazai rászorulókra
és személyi jövedelemadójának
1%-ával legyen részese humanitárius tevékenységünknek.
MAGYAR VÖRÖSKERESZT

A kedvezményezett
adószáma:
19002093-2-41

Köszönettel:
Magyar Vöröskereszt
ÖKU)
ME)
NI)
KUS)
IMA)
HÉT)A)
KRISZ)
TUS)
HÍ)
VÕK
EGY)
SÉ)
GÉ)
ÉRT

2009. JANUÁR 21-31
SZÁK-SZEND-CSÁSZÁRVÉRTESKETHELY REFORMÁTUS,
EVANGÉLIKUS ÉS RÓMAI
KATOLIKUS KÖZSÉGEIBEN
Január. 21.
Szend református templom
Író Sándor rk. plébános
Január 22.
Szend római katolikus templom
Csonkáné Szabó Magda
ev. lelkész
Január 23.
Császár református templom
Író Sándor rk. plébános
Január 27.
Szend evangélikus templom
Író Sándor rk. plébános
Január 29.
Vérteskethely római katolikus
templom
Juhász Róbert ref. lelkipásztor
Január 30.
Császár római katolikus templom
Csonkáné Szabó Magda
ev. lelkész
Január 31.
Szák evangélikus templom
Sugárné Damó Márta
ref. lelkipásztor
Alkalmaink mindenütt este 6 órakor
kezdõdnek. Szeretettel várunk
mindenkit az imaközösségbe.
Testvéregyházak lelkészei

SZÁKSZENDI
dó
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Hírmon d

Újévi elsõ számunkban az autózni vágyókat invitálom Kinizsi
Pál várába, Nagyvázsonyba.
Veszprém után Tapolca felé
vesszük az irányt, ahol a Balaton-felvidék kisebb-nagyobb
lankái között található Nagyvázsony községe, melynek egyik
domboldalában tör az égbolt felé a középkori vár lakótornya,
mely már messzirõl mutatja
uticélunkat.
Építtetõje a környéket uraló
Vezsenyi nemesi família volt, akik
Zádorvár perben való elvesztése
után, a XV. század közepén emeltették a várat. Ebben az idõszakban viszonylag békés vidéknek számított,
ezért elsõsorban középnemesi rezidencia, mint erõs védõmûvekkel rendelkezõ épület volt. Miután 1472-ben
férfiágon kihalt a család, Hunyadi
Mátyás király a hadjárataiban tanúsított vitézségéért Kinizsi Pálnak adományozta. Ekkoriban alakították ki a
négy kisebb toronnyal védelmezett
várat, amelynek belsõ udvarát emeletes palotaszárny övezte, sarkában
várkápolnával, míg a bejárata elé az
ágyúk elhelyezésére alkalmas kapu-

védõmûvet (barbakánt) emeltek.
1490-ben Habsburg Miksa trónkövetelõ zsoldosserege megszállta a várat, és csak a következõ esztendõben ellenük hadjáratot vezetõ Kinizsi
tudta fegyvereseivel visszafoglalni.
Mivel Kinizsi Pál fõnemes általában
az ország veszélyeztetett vidékeit
védelmezte seregével, vázsonyi rezidenciáját a felesége, Magyar
Benigna úrnõ lakta, aki Kinizsi halála
után rövidesen újra férjhez ment. Mivel második ura, Horváth Márk a lóról leesve a nyakát törte, harmadszor
is igent mondott. Férje, Kereky Gergely azonban erõszakos, durva ember hírében állott, így Benigna úrnõ
sokat szenvedett tõle, végül 1519ben megelégelte férje viselkedését
és bizalmasa híveivel megölette,
majd holttestét a vázsonyi várárokba
dobatta. A gyilkosság azonban kiderült és a királyi bíróság csak Kinizsi
Pál érdemeire való tekintettel nem
ítélte el, végül örökös számûzetéssel
büntették, amit a távoli felvidéki
Zsolnalitva várában kellett elviselnie.
A XVI. század második harmadától a
már elhunyt Magyar Benigna második férjének rokonsága, a Horváth
nemesi família szerezte meg a várat,
akik megvastagíttatták falait, ennek

2009. január
érdekében felrobbantva a közeli pálos kolostort, hogy innen nyerjenek
építõkövet. A Zichy fõnemesi család
1649-ben szerezte meg a váruradalmat. Az utolsó katonai jellegû összecsapást a Rákóczi-szabadságharc
idején vívták falai elõtt, majd az uradalom börtönéül használták lassan
pusztuló épületeit.
Ez idõ alatt a Zichyek felépíttették a
patak túlpartján új kastélyukat, így
használaton kívüli lett a vár. Egyedül
a lakótoronyban laktak még kiöregedett cselédek. Ilyen állapotban kezdõdött meg 1955-ben régészeti feltárása és megóvása.
Az egykori várkápolnában középkori
uralkodóink viaszmásaival ismerkedhetünk, a lakótoronyban a vártörténeti és hadi kiállítás látható, egyedülálló a második emeleten lévõ árnyékszék, sajátos megoldásával és
a lakótorony pincéjében lévõ várbörtön, melyben az egykori kínzóeszközök közül a kaloda ki is próbálható.
A vár március 15-tõl október végéig
látogatható, nyáron 11 és 15 órakor
várjátékokban mutatják be a középkori vár életét. A várral szemben található a Postamúzeum, megtekinthetjük a szabadtéri Néprajzi Múzeumot, a Zichy-kastélyt valamint a Pálos kolostor romjait.
A falut elhagyva továbbindulunk Tapolcán túlra, ahol egy kis ízelítõt kapunk Tibet vallási kultúrájából, melyért a távoli ázsiai tájak felkeresése
helyett elég csak a Balaton-felvidék
kis falujába, Zalaszántóra utazni. Ide
várja Önöket februári számunkban a
sorozat szerkesztõje
Farkasvölgyi György

A vár a középkorban és napjainkban

2009. január

SZÁKSZENDI
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ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL ... “

Az általános iskolások
FARSANGI BÁLJA
2009. február 20-én /péntek/,
14 órától a Faluházban
kerül megrendezésre.

Belépõ: 100,- Ft /jelmezeseknek ingyenes/

ZENE,
TÁNC,
TOMBOLA

!!!!!!!!!!!!!!!!
Kérjük a szülõket, egy kis tányér
süteménnyel járuljanak hozzá a vendéglátáshoz!

A legötletesebb jelmezeket díjazzuk!
Az Öveges József Általános Iskola Nevelõtestülete és
Szülõi Munkaközössége szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt!

Világnapok januárban
JANUÁR

1. A béke világnapja
A Nemzetközi Pen Club hirdette
meg 1984 júliusában.
A pápák 37 éve január 1-én üzenettel fordulnak a világhoz. VI. Pál óhaja volt, hogy január 1. minden évben
legyen a béke világnapja, és ehhez
mindig adott egy elmélkedési témát.
A témák minden alkalommal pontos
üzenetet tartalmaznak, amelyeknek
nagy jelentõségük van.
6. Vízkereszt vagy Háromkirályok
napja
22. Magyar Kultúra napja
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon fejezte be a Himnusz megírását.

25 Lepra elleni harc világnapja
Raoul Follereau francia újságíró, “a
gyógyító szeretet misszionáriusa”
kezdeményezésére.
26. Nemzetközi vámnap
A brüsszeli székhelyû Vám Együttmûködési Tanács megalakulásának
napját 1983 óta ünneplik a világban.
Magyarországon 1993-ban tartották
meg elõször.
27. Holokauszt emléknap
Az ENSZ Közgyûlése nyilvánította
2005. november 1-jén nemzetközi
emléknappá január 27-ét, miután
1945. január 27-én szabadították fel
a szovjet csapatok a leghírhedtebb
náci koncentrációs lágert, az auschwitzi haláltábort.
31. Béke napja
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Véradás

2009. január 26-án,
15 - 18 óráig,
véradást tartunk
a Faluházban,
melyre minden 18
életévét betöltött
személyt hívunk,
és várunk!

Minden véradónknak ajándék,
és 500 Ft-os vásárlási utalvány.
A vér életet ment!
Vérellátó Szolgálat és
Magyar Vöröskereszt

KI)TÜN)TE)TETT
VÉR)ADÓK!

2008. novemberében a Magyar Vöröskereszt Tatabányán és Oroszlányban ünnepi keretek között adta át kitüntetéseit a többszörös véradóknak.
75. alkalommal adott vért Fekete
József,
50. alkalommal adott vért Glázer Erzsébet, Tatabányán megyei elismerésben részesültek.
Oroszlányban vehették át kitüntetéseiket:
40. véradásért: Huttinger László
30. véradásért: Baranya Imréné
Berta Jánosné
Farkas László
Havasiné Orbán Ildikó
Vinkóczi Zoltán
25. véradásért: Zóna Mihály
20. véradásért: Nagy Gyula

KÖSZÖNJÜK ÖNZETLEN
SEGITSÉGÜKET.
GRATULÁLUNK!

Bencze Sándorné
/helyi vöröskereszt/
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Anyakönyvi hírek
Született:

Cseh Zsolt és Tóvári Anita leánya Kata
Pintér Szabolcs és Turi Mária leánya Panna
Szénási Péter és Verõ Szabina fia Péter

Elhalálozott:

Kempf Károlyné sz: Matisz Ilona
Mészáros Jánosné sz: Csizmadia Margit
Mészáros János
Sári Andrásné sz: Szabó Ilona

Felnõtt ügyelet: - Minden hét-

köznap du. 16 órától reggel 8 óráig,
- Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 24 órában biztosít
ügyeletet.

Gyermekorvosi ügyelet:

- hétköznap 17-19 óráig
- hétvégén, ünnepnapokon 9-11
óráig, illetve 17-19 óráig biztosított,
egyébként készenlét mûködik.

Helye: Oroszlány,
Alkotmány út 2.
Szakorvosi rendelõintézet

Rövid határidõvel,
KEDVEZÕ ÁRON
vállaljuk:

színes plakátok, szórólapok, névjegyek, könyvek,
újságok, prsospektusok szerkesztését és nyomását;
épületek, üzletek, autók stb. dekorációját; bélyegzõ
készítést.
Tel.: 30/286-4460
E-mail: multigrafi@freemail.hu

Szákszendi Hírmondó

A Szákszendi Ön kor mány zat ha von ta meg je le nõ in gye nes in for má ci ós lap ja.
Kiadja a Szákszendi Polgármesteri Hivatal.
Felelõs kiadó: László Kálmán polgármester.
Szerkesztés és nyomás:
Multi Grafi Kft. Nagyigmánd, Fácán u. 2/b. Tel: 30/286-4460

KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELET
TELEFONSZÁMA:
34/361-761,
30/640-20-80
KÁBEL TV- HIBAELHÁRÍTÁS:

06/20 938-4399

E.ON Áramszolgált. Rt
hibabejelentés: 06-40/330-330
Mobilról: 06-/30-/70-45 99 666
hibabejelentés: 06/80 533-533
(hétvégén is hívható)

Levélben:
9027 Gyõr, Kandó Kálmán u.11-13.
VÍZMÛ Fogyasztási Iroda
Oroszlány: 361-611

