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Szákszend Község Önkormányzatának
havonta megjelenõ információs lapja

Sarkady Sándor:

Kikiáltó

Maskarások, bolondok
Rázzátok a kolompot
Takarodjon el a tél
Örvendezzen aki él.

Farsang

Vízkereszt lezár egy sötét, szellemjárta idõszakot, és utat nyit a tavaszi napfordulót megelõzõ vidám, régigyökerû
farsangnak. A farsang a tél és a tavasz
küzdelmének szimbolikus megjelenítése. Idõszaka vízkereszttel kezdõdik,
és a húsvétvasárnapot megelõzõ 40
napos böjt kezdetével zárul. A farsang
eredetileg a tavasz elõvarázslására és
ünneplésére, az élet megújítására irányuló kultikus viselkedésnek volt az
idõszaka. A farsang idõszaka a táncmulatságok legfõbb ideje volt, a falvakban a bálok többsége a kocsmákban, vagy bérelt házakban zajlott. Minden társadalmi réteg megrendezte
ilyenkor a maga bálját, a szervezõk általában a legények voltak. A "batyusbálokra" az ételt a lányok, az italt, pedig a fiúk vitték, a zenészeket, pedig a
bálozók közösen fizették ki. Fontos
szerepük volt ezeknek a táncos mulatságoknak a párválasztásban. A lányok
ilyenkor bokrétát adtak a kiszemelt legénynek, aki ha tetszett neki a lány, kitûzte a kis csokrot a kalapjára. Az udvarlás, a párválasztás és a házasságkötések legfõbb ideje a hagyományos
magyar paraszti életben ez az idõszak, éppen ezért a farsang alkalmat
adott arra is, hogy tréfásan, s olykor
durván figyelmeztessék azokat, akik
elérték a "megfelelõ" kort, de még
nem mentek férjhez.

Gonoszûzõ, termékenységvarázsló
álarcos, alakoskodó szokások (kormozás, busójárás, stb.) többnyire februárban-farsang végére, farsang "farkára" összpontosultak: farsangvasárnapra, farsanghétfõre és húshagyókeddre. Amikor elérkezett húshagyó
éjféle, megkondult a harang, jelezve,
hogy vége a farsangnak. Abbahagyták a mulatozást. A bíró letette a vonót
vagy dudát, mert "begyött a böjt."
A böjt húshagyókedd utáni nappal, a
hamvazószerdával kezdõdik. Ez dologtiltó nap, böjtfogadónak is nevezik.
Böjt idõszakában fújnak a sokszor viharos, de tavaszt hozó "böjti szelek".
A farsangi idõjárásból jósoltak a következõ idõszak termésére, termékenységére.

Január 25-én, Pál napján, ha süt a
nap, hosszú, hideg tél vár ránk. Ráadásul, ha még az árnyékodat is meglátod, akkor aztán már csak az április
szabadíthat meg a télikabáttól.
Vince napjának idõjárásából a bortermést szokták megjósolni, míg a Pál
napján fújó szél szûk szénatermésre
figyelmeztetett. De ha ezen a napon
köd borítja a tájat, akkor a jószág elpusztul.
Február 2. A Gyertyaszentelõ Boldogasszony napján szentelt gyertya végigkísérte az emberek életét "a bölcsõtõl a sírig". Keresztelésig ott világított az újszülött mellett, hogy megvédje a
gonosz erõktõl. Ilyen
gyertyát égettek a súlyos betegek ágyánál,
ezt adták a haldoklók
kezébe, és gyertyát gyújtottak a halottak emlékére is. A jó termést is próbálták szentelt gyertyával segíteni, a gyümölcsfákat megveregették vele. Ha e
napon kijön a medve a barlangjából és
meglátja az árnyékát, akkor visszamegy, és 40 napig tart még a tél.
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Február 3. A gyerekek Balázs napján
körbejárták a falut és jókívánságokat
mondtak, énekeltek a házaknál. A
szegénypénzû tanítók "hivatalos" jövedelem-kiegészítése is volt, ugyanis
a gyerekek ilyenkor, amit kaptak (szalonnát, kolbászt...), azt elvitték tanítójuknak, aki aztán az adományok egy
részébõl megvendégelte õket.
Február 5. Ágota napja alkalmas a
háziférgek eltávolítására. Ezért sok
helyütt ilyenkor körbesöprik az ólakat
és a házat. A mondás: "Ágota még
szorítja, de Dorottya majd tágítja" - a
rossz és a jó idõ változására utal.
Február 16. Julianna napján gyakran
havazik, ezért szokták mondani, hogy
Julianna "kitette a dunyháját". A hó ellenére úgy tartják, e naptól melegebbre fordul az idõ.
Február
19.
Zsuzsanna napján, ha megszólal a pacsirta,
akkor közeledik
a tavasz, de ha
a pacsirtát alacsonyan látják
repülni, tovább
tart még a tél.
Február 24. "Ha Mátyás jeget talál,
akkor töri, ha nem talál, akkor csinálja." Mátyás napján, ha hideg volt az
idõ, akkor jó termést vártak, ha szeles
idõ volt, akkor a hagyomány szerint
kevés lesz abban az évben a tojás.
Mátyás napi tojásból veszekedõs,
marakodós liba kel ki. Ha a jég ekkor
elveri a termést, savanyú lesz a szõlõ.
A baranyai halászok viszont szerencsét reméltek attól, ha Mátyás napkor
halat fognak, úgy gondolták ugyanis,
hogy akkor egész évben szerencséjük lesz.
(Folytatás a következõ oldalon)
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Farsang idõszakában voltak a
tollfosztások

"Tollfosztóban voltam az este, édesanyám azt
is kileste,
Mindig csak azt hánya veti szememre, kivel
beszélgettem az este.
Nem beszélgettem én senkivel, csak a keresztapám testvéröccsivel.
Azzal sem beszélgettem sokáig, csak éjfél
után három óráig."

A tollfosztás, mint minden kaláka jellegû munka, egyszerre közös dolog és együttes szórakozás. Feltûnõ jellegzetessége, hogy csak nõk
vehetnek részt rajta. Régen a legények látogatása hagyományos alakoskodással, tréfálkozással járt. Gyakran elõfordult, hogy verebet
népies nevén "csulit" dobtak be abba a helységbe, ahol a tollat fosztották. Esténként öszszegyûltek a tollfosztóba a rokonok, szomszédok, nagy lányok. Az asztalra öntött tollat körbeülték, a pehelytollat letépték a kemény tollszárról, melyeket azután dunnák, párnák kitömésére használtak fel. Egy valamire való lánynak 6 párna és 2 dunyha kellett a stafírungjába, összesen kb. 15 kg toll.
Sötétedéstõl együtt voltak este 10-11 óráig. A
tollfosztóknak fõtt kukoricát, süteményt, befõttet, aszalt szilvát, teát kínáltak. Divat volt, hogy
aki udvarolt egy lánynak azt "kitollazták". A
megfosztott toll maradékát, a csutát a fiús háztól a lányos házig szórták a tollfosztás végeztével. Munka, szórakozás, párkeresés volt ez
egyszerre. A tollfosztás napjainkban már egyre
ritkább, de még elvétve elõfordul.
Felhasznált irodalom:
Balogh Júlia: Szent Mihály havától kisasszony
haváig
http://jozsoo_linkfelho.blogter.hu/321351/farsa
ngi_nepszokasok
Takács Gyöngyi
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Képviselõ-testület munkaterv szerinti ülését 2009. január 28-án 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 ismertette
az elmúlt testületi ülés óta történt eseményeket:
Az eltelt idõszak legfontosabb
feladata a 2009. évi költségvetés tervezése volt. Az intézmények vezetõivel január 14-én
Bokodon egyeztetés történt a
költségvetés készítése
tárgyában. Elkészítésre és benyújtásra került az UMVP III.
tengelye " a vidéki örökség
megõrzése" keretében a Szák-i
hõsök kertje és a templom körüli kerítés építése címû pályázat.
A támogatást nyújtó szerv által
ellenõrzésre került az Öveges
József Általános Iskola külsõ
nyílászáró cseréjének megvalósítása. A vizsgálat alapján a közeljövõben kifizetésre kerül az
elnyert pályázati összeg.
Megtörtént a községháza és az
iskola mögötti területbõl a cserére került területek kitûzése
(Petõfi u. mögött).
A Képviselõ- testület a polgármester beszámolóját egyhangúan elfogadta.
2. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendelet
módosítása
Elõterjesztõ:
Deákné
dr.
Schiffner Márta jegyzõ
A jegyzõ ismertette, hogy a vagyon rendelet módosítását a
magasabb rendû jogszabályok

változása indokolta. A hatályos
rendelet nem rendelkezik a hatásköri szabályokról, vagyis arról, hogy mi tartozik a képviselõ-testület és mi a polgármester
hatáskörébe. Ugyancsak meghatározásra került az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossággal kapcsolatos szabályozás. A rendeletmódosítás rendelkezik az önkormányzati vagyon átruházásáról,
illetve a követelések kezelésérõl. Szabályozásra került továbbá az önkormányzat részére
felajánlott vagyon elfogadásának kérdésköre is.
A Képviselõ-testület az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet módosítását egyhangúan elfogadta.
3. Tájékoztató a szociális ellátási formák és a gyermekvédelem szabályainak változásáról.
Elõterjesztõ: Deákné
dr. Schiffner Márta jegyzõ
A jegyzõ tájékoztatta a Képviselõ-testületet a szociális igazgatásról és szociális ellátásról
szóló 1993. évi III. törvény változásairól. A szociális törvény
módosítása a rendszeres szociális segélyezés rendszerének
újraszabályozását tartalmazza.
Bekövetkezett jogszabályi változások szükségessé teszik a
helyi szociális rendelet aktualizálását is. A törvényi szabályozásnak azonban még nincsenek meg a gyakorlati tapasztalatai. További információk birtokában kerülhet sor a helyi szociális rendelet módosítására.
Tájékoztatót a testület tudomásul vette.
4.
Javaslat a 2009. évi
költségvetés elsõ fordulójának tárgyalására.
Elõterjesztõ: László Kálmán
polgármester
A polgármester az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 71.§-ban elõírt kötelezettség alapján terjesztette elõ
(Folytatás a következõ oldalon)
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az önkormányzat 2009. évi költségvetési javaslatát.
A költségvetés megalkotása két fordulóban történik. A költségvetés összeállítása elõtt egyeztetés történt az intézmények vezetõivel. A 2009. évi
költségvetés fõ elemeiben nagyon feszített. A különféle központi intézkedések és egyéb megszorítások miatt
kiadásnövelõ tényezõkkel számolhatunk. A költségvetés készítésekor
számba vettük bevételi lehetõségeinket. A költségvetési tervezet összeállításakor törekedtünk azon szempontok figyelembe vételére, amelyeket a
Képviselõ-testület a 2009. évi költségvetési koncepciójában meghatározott.
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény elfogadásával konkretizálódott
az önkormányzatnak jutatott normatívák összege.
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének fõbb mutatószámai:
Az állami hozzájárulás összege: 66.
946. 000Ft, melybõl a településünket
megilletõ SZJA 8 %-a 16. 020. 000 Ft.
Az önkormányzat saját bevételei: 44.
912. 000 Ft.
Az önkormányzat kiadásainak összege 107. 185. 000 Ft, melybõl a
szennyvíz beruházás utolsó, 2009.
évben visszafizetendõ törlesztõ részlete: 6. 339. 000 Ft. Felújítási és beruházási költség a költségvetésbe nem
került beállításra, azonban pályázati
lehetõségekkel számos beruházás

kerülhet megvalósításra, melyek alapján a költségvetést késõbbiekben módosítani kell.
Pályázati önerõ a tartalékban rendelkezésre áll.
A Képviselõ-testület egyhangú szavazattal az elsõ körben elfogadta az Önkormányzat 2009. évi költségvetését:
- 111.865 .000 Ft bevétellel
- 107.185. 000 Ft kiadással
5. 2009. évi köztisztviselõi teljesítménykövetelmények meghatározása
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A képviselõ-testület feladatkörébe tartozik, hogy 2009. évre meghatározza
azokat a célokat, amelyek a köztisztviselõkkel szemben támasztott teljesítmény követelmények alapját képezik.
A teljesítmény követelmények meghatározására vonatkozó elõírást a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény tartalmazza.
Fõbb teljesítmény követelményeket
megalapozó célok a következõk:
- az önkormányzat gazdasági céljai
érdekében a pénzügyi lehetõségek,
pályázatok lehetõségek figyelése, hatékony kihasználása.
- az Európai Unió parlamenti képviselõi választással kapcsolatos feladatok
szakmai ellátása.
- az adóbevételek lehetõség szerinti
teljes körû beszedése, behajtása
- a közigazgatási eljárások szakszerû
lefolytatása, határidõk betartása.
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- az engedélytõl eltérõ, vagy engedély
nélküli, illetve jogszabálysértõ cselekvésekkel
(közterület-használat, hulladéklerakás) szembeni idõben, eredményre
vezetõ hatósági intézkedések megtétele.
.
A képviselõ-testület egyhangú szavazattal elfogadta a köztisztviselõkkel
szemben támasztott teljesítmény követelményeket, meghatározó célokat.
6. Oroszlányi Többcélú Kistérségi
Társulás Megállapodásának 8. számú módosítása.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A polgármester tájékoztatta a Testületet, hogy az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás módosítására a közoktatási szakfeladaton belül a
- gyógy-testnevelés,
- továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás
feladatok bõvülése miatt kerül sor.
5. Egyebek
Az Egyebek napirend keretében a
Képviselõ- testület egészségügyi és
ingatlanügyet tárgyalt.
Szákszend, 2009. január 30.
Deákné dr. Schiffner Márta
Jegyzõ

Egészségrõl betegségrõl

Õszi, téli depresszió
A szezonális hangulati zavarról
A tél közeledtével, ahogy a napok
egyre rövidebbé válnak, szürke, ködös novemberi napokon gyakran
érezzük fáradékonynak, levertnek,
rosszkedvûnek magunkat. Azok,
akik különösen érzékenyen reagálnak a rossz idõ, az egyre hosszabb
éjszakák érkeztére, a téli lehangoltság e szélsõséges formája alól
csak a tavaszi nyári hónapok alatt
nyernek megkönnyebbülést. A depresszió ezen sajátos formáját szezonális hangulati zavarnak szokták
nevezni.

Leggyakoribb panaszok, melyek
ilyenkor jelentkezni szoktak:
• Alvásproblémák: túl sok alvás ellenére nem ébred felfrissülten az ember, nem tud felkelni az ágyból, szüksége van a délutáni szundikálásra.
• Túlevés: magas szénhidráttartalmú
ételek, édesség, rágcsálnivaló utáni
sóvárgás, mely elhízáshoz vezethet.
Túlzott alkoholfogyasztás is elõfordulhat.
• Ritkán, csak súlyosabb formában,
amikor már orvosi kezelés is szükséges elõfordulhat, hogy kétségbeesés,

reménytelenség, gyötrelem, bûnösségérzés, szorongás, a mindennapos
feladatok frusztrálóvá válása jelentkezik.
• Családi problémák: társaságkerülés,
ingerlékenység, a szexuális érdeklõdés csökkenése, érzelemszegénység.
• Testi tünetek: gyakorta elõforduló
ízületi vagy hasi bántalmak, a fertõzésekkel szembeni ellenálló-képesség
csökkenése.
• Viselkedési problémák (különösen a
fiatalkorúaknál).
A fiatalok és a nõk vannak a leginkább
kitéve szezonális hangulati zavaroknak, de bárkinél elõfordulhat. Mivel az
egyenlítõtõl távolodva a téli idõszak(Folytatás a következõ oldalon)
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ban az éjszakai órák száma egyre nõ,
betegség elõfordulása is gyakoribb.
Becslések szerint az Észak-Európában és az Amerika északi részén élõk
10%-a küzd enyhébb, 2%-a súlyos tünetektõl.
A természetben a belsõ biológia óra
átáll, részben azért, mert a napfényes
idõszak lerövidül. Az állatvilágban
nem okoz fennakadást. Az ember már
nagyon kiszakadt természetes környezetébõl, így ezt a normális ritmust
nem tudja felvenni. Ugyanazok a követelmények nyáron-télen.
A tudományos magyarázat is megvan, ha még minden részletet nem is
tudunk: a csökkenõ természetes napfény miatt kevesebb szerotonin, több
melatonin termelõdik agyunkban. Kevesebbet vagyunk friss levegõn,
(munkahely, iskola...) mesterséges fények közé kényszerülünk. Hiába az
este is felkapcsolható lámpa ez nem
segít az agyban termelõdõ anyagok
arányainak megváltoztatásában. A
mesterséges fények egy része, különösen a világos fehér fényt kibocsátó
fénycsövek, kifejezetten káros hatással vannak a szervezetre. A természetes napfényben megtalálható különféle fények nagy része ugyanis hiányzik
a neonfénybõl (mesterséges fény an-
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nál több kárt okoz, minél kevésbé hasonlít a napfény teljes fényspektrumára), mely sajnos a legtöbb iskola és
iroda fényforrása napjainkban.
Mit tehetünk, hogy téli hangulatunk is
"melegebb" legyen?
Az enyhébb tüneteken segíthet, ha
nappal minél több idõt töltünk a szabadban, és ha megpróbáljuk úgy átrendezni lakásunkat, irodánkat, hogy
azok minél több természetes fényt
kapjanak. Érdemes mozgással, sétával, kocogással kihasználni a szebb
téli napokat. Egy óra séta a téli napsütésben ugyanolyan hatásos volt, mint
két és fél óra fényterápia és még
pénzbe sem kerül! Borongósabb napokon sem kell lemondani a sétáról,
naplemente elõtt ilyenkor is eljut a
szûrt napfény a földre. A friss levegõ
és a testmozgás önmagában is javítja
hangulatunkat. A jóga szintén hatásos
módszer, melynek a depresszió elleni
szerepén túl megszámlálhatatlan jótékony hatása van szervezetünkre.
Nem hiába több ezer éve nem ment ki
a "divatból".
A fényterápiát elsõsorban a skandináv
országokban, Kanadában alkalmazzák. Már hazánkban is egyre szélesebb körben használják, asztali lámpa
formájában is kapható ez a speciális
készülék. Ez egy, a nap fényéhez ha-

Mi csak focizunk …

A karácsonyi ünnepek és a téli szünet
elõtt focista fiaink egy vidám évzáró
ünnepségen vettek részt, ahol megjelent Imrõ János elnök úr is és értékelte az elvégzett munkát. A tavalyi utolsó edzés után láttuk vendégül a gyerekeket, vacsorára virslit és teát kaptak.
A szünet végeztével aztán újraindult
az edzésmunka és egy januári hétvé-

Záróünnepség a faluházban
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sonló színes fényt kibocsátó lámpa,
hatásos lehet súlyosabb tünetek esetén is. Ha a fényterápia nem segít,
gyógyszeres kezelést javasolnak a
szakemberek.
Gyógynövények közül az egyik legõsibb antidepresszáns hatású növény
az orbáncfû (Hypericum perforatum).
Már a középkor orvosai is ismerték az
orbáncfû lélekre gyakorolt pozitív hatását, ezért nevezték a "fény gyógynövényének" vagy a "lélek napsugarának". Ma már tudjuk, hogy ezt a
kedvezõ hatást az orbáncfû hatóanyagai fejtik ki. Azonban csak az
enyhe esetekben hatásos terápia.
Az ember társas lény. Az egymással
való érintkezést, beszélgetést, együttlétet nem pótolja semmi. Nem hiába
esnek a legtöbb kultúrában a tél legsötétebb napjaira a legmeghittebb,
családdal együtt töltött ünnepek. Ez
nem új keletû, hanem évezredes hagyomány. A téli napforduló a fény ünnepe sok-sok gyertyával, feldíszített
lakással, hangulatos énekkel, zenével, melyre remélhetõleg a lélek is
hangolódni tud.
Remélem segíteni tudtam, hogy az
õszi-téli borongósabb, magányosabb
napok melegebbé váljanak.
dr. Takács Ilona

gén a gyerekek eddig még ismeretlen
vizekre eveztek. Január 24-én és 25-én
fiainkat autóba pakoltuk és a tatai Eötvös
Gimnázium
sport csar no ká ban
rendezett futsal tornára vittük. Valójában ez is
IMI SZUSE SZÁKSZEND
f o c i ,
csak egy
versenyt, így sajnos nem jutottak tokicsit más, mint az iskolávább. Nagy örömükre szolgált viszont,
ban és edzésen mûvelt tehogy a mecscsek során 2-1-re megremfoci. A szabályok haverték a THAC csapatát, akik végül az
sonlóak, de más labdával,
elsõ helyen végeztek. A részvétel, a
4+1-es csapatokkal és aprutinszerzés és a játék öröme mellett
róbb szabályi eltérésekkel
a gyerekek még egy kézzel fogható
játsszák. A résztvevõ hét
ajándékot is kaptak. A csapat a részcsapatból a két nap eredvételért egy valódi futsal labdához juményei alapján az IMI
tott, amivel ezután már az effajta
Szuse szákszendi gyermegmérettetésekre is készülni lehet.
mekei a 4. helyen zárták a
Simon Zoltánné
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Januári számunkban Nagyvázsonyba látogattunk, most tovább utazunk Tapolcán túlra,
Zalaszántóra. A hangulatos település a Keszthelyi-hegység és a
vulkanikus eredetû Kovácsi-hegy
között húzódó Szántói-medencében található. A települést elõször
a 13. században említik az írott
emlékek, a falut ekkor Samtow
néven említik.
A falu és környéke bõvelkedik a természeti látnivalókban és az épített
örökségekben egyaránt. A falu felett
magasodik déli irányban a Rezi várhegy, amelynek 418 méter magas
tetején messzirõl is jól látszik a hasonló nevû várrom. Szintén a közelben található a kedvelt kirándulóhelynek számító Tátika-vár is. A faluban 13. századi plébániatemplom
és 15. századi - érdekes módon román stílusú - kápolna tarthat számot
érdeklõdésre.
A község mégsem errõl, hanem a
316 méter magas Kovácsi-hegyen
álló, 24 méter átmérõjû, 30 méter
magas hófehér sztupájáról a leghíresebb.
Az itt 1992-ben megépült buddhista
békeszentély egyedülálló építmény
Magyarországon. 1991-ben a délkoreai, tibeti, svájci és osztrák buddhista egyházak és híveik alapítványt
hoztak létre vallásuk szentélyének
magyarországi létesítésére. Az itt
felépített sztupa Európa legnagyobb, kelet-európai elsõ ilyen jelle-
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Tájak, várak, kolostorok

gû szentélye. A vallás szabályai
szerint készült sztupa építése során
növényi magvakat, vallási dokumentumokat, tibeti könyveket helyeztek az építmény betonjába.
1992. szeptember 28-án helyezték
el a sztupa kupolája fölött kialakított
üregben a vallásalapító Buddha földi maradványának néhány darabját:
díszes tartóban lévõ apró csontszilánkokat. A csontokat Tibet kínai
megszállása idején a dalai láma tanítómestere menekítette Indiába. Az
ereklye elhelyezésével vált a szántói sztupa szent zarándokhellyé. Európában ma csupán ez tartalmaz
eredeti Buddha-ereklyét. (Európa
több sztupájában Buddha tanítványainak földi maradványait õrzik
ereklyeként). A sztupa Buddha szellemét, ugyanakkor bölcsességét,
minden élõlényhez fûzõdõ együttérzését és szeretetét is jelképezi. A
béke, a boldogság és a megvilágosodás jelképe. A központi helyen látható Buddha-szobor Dél-Koreából
származik. A sztupa zárt épület, bemenni nem lehet, a vallást a völgyben épült kolostorház imatermében
gyakorolják.

Buddha szobra
a sztupa központjában
Õszentsége, a 14. dalai láma,
Tendzin Gyaco, 1993. június 17-én
ünnepi keretek között nagy öröm-
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mel, személyesen avatta fel ezt a
sztupát.

A sztupa buddhista kultuszépítmény. Buddha tanainak jelképe és
egyben a világegyetem szimbóluma. A Krisztus elõtti VI. sz.-ban élt
Buddha (560-480) idejében a sztupa nagy uralkodóknak és bölcseknek kijáró halomsír volt. Buddha halálakor a hagyomány szerint nyolc
fejedelem vetélkedett a megtiszteltetésért, hogy a mestert eltemethesse. Ennek eredménye az lett, hogy
megosztoztak Buddha hamvain, és
így nyolc különsztupa épült a tiszteletére. A Buddha halála után 200 évvel élt Ashoka császár (Kr. e. 272232) a buddhizmust államvallássá
tette Indiában, felbontatta a nyolc
sztupát, és Buddha hamvait szétosztva több tízezer sztupát építtetett. Ettõl kezdve kultuszépítmény a
sztupa és fokozatosan megtelt
többrétû szimbolikus jelentéssel.
Formáját szigorú elõírások kötik. A
kör alakú lépcsõs talapzat a medhi.
Ezen emelkedik a sztupa teste az
anda, amely formájával az égboltot
jelképezõ, a világhegyet magába
foglaló tömör építmény. A tetején álló négyszögletes alakzat (itt vannak
Buddha ereklyéi), a harmika a világ
csúcsán élõ istenek lakóhelye. A
közepébõl felnyúló árboc a yasti a
világtengely jelképe. A mindig páratlan számú chatra (korong) a létsíkokat, az istenek egeit jelöli.
Együttesen világfa-, életfa-motívumként is értelmezhetõ. A medhi
három síkján levõ, mellvéddel határolt körüljáró a pradakshina útja,
amelyen a hív?k a tiszteletadás kifejezéseként úgy haladnak körbe,
hogy a tiszteletadás tárgya tõlük
mindig jobb felé legyen.
A sztupa betonból és kõbõl épült. A
buddhisták számára a más vallásúakat megtéríteni szándékozó miszszió fogalma ismeretlen. A sztupát
békeszimbólumnak és a Kõrösi
Csoma Sándor (1784-1842) életmûvével kezdõdött szellemi-kulturális
kapcsolat folytatásának tekintik.
(Folytatás a következõ oldalon)
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A "Szákszend Községért"
Közalapítvány kuratóriuma

Értesíti a lakosságot, hogy fogadja a 2008. évi
személyi jövedelemadó 1 %-át.
A közalapítvány célja:

A kolostorház imatermében

A sztupától meredek gyalogút vezet a völgybe
az imaterem-szentélyhez, ami egy egyszerû kolostorház tetõterében van berendezve. (A ház
autóval is megközelíthetõ a faluba visszatérõ útról.) Itt buddhista emléktárgyak láthatók és vásárolhatók, a távol-keleti zenét kedvelõk a dalai láma CD-jéhez is hozzájuthatnak. A ház állandó
lakója két szerzetes, akik a sztupa és a kolostor
fenntartásával foglalkoznak hétköznapi teendõik
mellett.
A látogatás után az esti Balaton partján végigautózva térhetünk haza. Itthon gyûjtsünk erõt, következõ számunkban ismét gyalogtúrára indulunk. Úti célunk a Vértessomló melletti Vitányivár, márciusban ide túrázik Önökkel a sorozat
szerkesztõje:
Farkasvölgyi György

TISZTELT
SPORTBARÁTOK!
Köszönjük a 2008-ben felajánlott támogatásokat.
A beérkezett támogatások végösszege:
297. 000 Ft
Kérjük, támogassák adójuk 1 %-ával, ez évben is a szendi focistákat, hogy továbbra is
fennmaradhasson az egyesület.
Sok kicsi sokra megy! Minden forintot köszönünk!

Az egyesület neve:
SZEND TSZ SE
Adószáma: 19890153-1-11

- a község fejlõdésének elõsegítése,
- a lakosság lakhelyhez való kötõdésének erõsítése, honismereti tevékenység támogatása,
- a lakosság mûvelõdési lehetõségeinek megteremtése,
faluház, színjátszó kör, filmszínház, könyvtár mûködésének elõsegítése,
- iskolai tanulók tanórán kívüli tevékenységének támogatása, a tehetséges diákok felkarolása,
- képességfejlesztõ programok megvalósítása,
- a község sportéletének fellendítése, támogatása.
Kérjük, járuljanak hozzá adójuk 1 %-ával a Közalapítvány
céljainak megvalósításához!

A Közalapítvány, mint kedvezményezett
megnevezése:
" Szákszend Községért" Közalapítvány
Adószáma: 18607561-1-11
KÖSZÖNJÜK!

Szabóné Gazdag Andrea
kuratórium elnöke

TISZ+TELT+SPORT+TÁR+SAK!

Köszönjük a 2008-ben beérkezett támogatásokat.
A beérkezett támogatások végösszege: 199. 141 Ft
Az idei évben is számítunk a személyi jövedelemadójuk
1 %-ának felajánlására.

Az 1 %-os adófelajánláshoz szükséges adatok a következõk:
Száki Községi Sportkör
Adószám: 18602690-1-11.

A pártoló tagsági kártyák megújítására, illetve az idén
csatlakozni kívánó tagok belépésére a Sport Sörözõben,
és a Cimbora Italboltban van lehetõség. Az éves pártoló
tagdíj 1. 500,- Ft.
Mi számítunk ÖNÖKRE, Önök bízhatnak BENNÜNK!
Köszönettel: Száki Községi Sportkör Vezetõsége

FELHÍVÁS!

A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás
iránti kérelmeinek beadási határideje:
2009. április 30.
2008. évi nyugdíjösszesítõ szükséges!
Ügyintézés: Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõ alatt
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ÓVO+DÁS+
FAR+SANG

"BÁL, BÁL MASZKABÁL,
MINDEN JELMEZ KÉSZEN ÁLL … "
Ha még nem, akkor éppen itt az ideje,
neki kezdeni a jelmezkészítésnek,
hiszen mindenkit szeretettel várunk,

2009+02.+28.-án,+
15+órá+ra,+
a+FA+LU+HÁZ+BAN+
tar+tan+dó,+
JEL+ME+ZES+FAR+SAN+GI+
KAR+NE+VÁ+LUNK+RA.
Kiskuckó Óvoda

Könyvtári
hírek

A könyvtárban továbbra
is lehet internetezni, óránként 60 Ft-ért. Lehetõség
van még fénymásolásra,
szkennelésre és nyomtatásra is.
A könyvek mellett újságokat olvashatnak, és kölcsönözhetnek. Naponta olvashatják a Komárom-Esztergom
megyei Hírlapot, jár még a Gyöngy, Otthon, Praktika,
Rubicon, PC Word, Természetbúvár, Horgászvilág. Az
újságok egy hétre kölcsönözhetõk.
Hangoskönyvet is tudunk biztosítani annak, akinek
megromlott látása miatt, már nehezére esik az olvasás.
Lehetõség van könyvtárközi kölcsönzésre, a keresett,
könyvtárunkban nem található dokumentumokat az ország nagy könyvtáraitól be tudjuk szerezni.

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:
HÉTFÕ:
KEDD:
SZERDA:
CSÜTÖRTÖK.
PÉNTEK:

12-16
12-18
12-18
12-18
12-18

Takács Gyöngyi
könyvtáros
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Tisztelt
Gazdálkodó!

Örömmel értesítem Önöket, hogy hosszas
várakozás után MEGNYÍLT a Magyar Agrárkamara UMVP irodája Oroszlányban (Polgármesteri Hivatal, Rákóczi út 78.), ahol INGYEN
ES szolgáltatást vehetnek igénybe a mezõgazdasággal, kapcsolatos kérdéseikkel kapcsolatban.
Folyamatosan figyeljük az aktuális rendeletek,
jogszabályok változásait, széleskörû tájékoztatással állunk az Önök rendelkezésére az egyes
támogatási lehetõségek (vagyonértékû jog, területalapú támogatás, SPS rendszer, fiatal gazda,
gazdaságátadás, gázolaj visszaigénylés, Agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás, Natura2000.
Kedvezõtlen adottságú területeken történõ gazdálkodás, Helyes Mezõgazdasági és Környezeti
Állapot elõírásai, Nitrátdirektíva változásai és
minden, ami a gazdaságorientált fejlõdéshez az
uniós és állami elvárásokhoz megfelelõen esetlegesen szükséges lehet). Tanácsadónk minden
HÉTFÕN és SZERDÁN 8. 00-16. 30-ig rendelkezésükre áll az irodában ill. telefonon egyeztetett
idõpontban személyesen az Önök lakóhelyén
rendelkezésükre áll.
Cserényi József
Agrárkamarai Tanácsadó
Tel.:06-20-56-77-259

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az 1995. évi
XLII. Törvény és a 27/
1996. (X. 30.) BM. sz.
rendeletben elõírt kötelezõ
kéményseprõ-ipari
munkák közül az éves kéményellenõrzést és tisztítást, valamint a szolgáltatási díj beszedését végezi
a KOMTÛZ Kft., ütemtervük szerint 2009. február 12.-tõl a Szend településrészen.
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyzõ
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Anyakönyvi hírek
Született:
Elhalálozott:

Felnõtt ügyelet: - Minden hétköznap 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.

ELEKTRONIKIAI SZERVIZ

Karikó Attila elektronikai technikus,
vállalkozó

Televízió javítás helyszínen
(szükség szerint mûhelyben),
továbbá videó, hifi és egyéb híradástechnikai
berendezések javítása garanciával
Régi rossz távirányítók pótlása
Egyéni antenna rendszerek telepítése
2942 Nagyigmánd, Köztársaság u. 2.
Mobil: 06 70/28-22-658

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

Helye: Oroszlány,
Alkotmány út 2.
Szakorvosi rendelõintézet

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

