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AZ 1848-49-ES FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC évfordulóján,
nemzeti ünnepünk elõestéjén,

2009. MÁRCIUS 14-ÉN

koszorúzással és ünnepi mûsorral tisztelgünk
a forradalom és szabadságharc emlékének.

Koszorúzás az emlékmûveknél:
március 14. 18. 00 h
Hõsi emlékmû Dózsa Gy. u.
18. 15 h
Hõsi emlékmû Fõ u.

A koszorúzás után mindkét emlékmûtõl fáklyával vonulnak a résztvevõk az ünnepségre, mely 18. 45 órakor
kezdõdik a Faluházban.
Az Öveges József Általános Iskola diákjai irodalmi mûsorral emlékeznek meg a forradalom és szabadságharc
eseményeirõl.
A magyar reformkor az 1830-40es években egy modern polgári
Magyarországot szeretett volna
megvalósítani. E küzdelem legfontosabb színtere az országgyûlés volt, de itt csak apró lépésekben haladtak a reformok. Az igazi
áttörést a "népek tavasza" hozta
el. A magyar nemzet szempontjából fontos márciusi események
három helyszínen játszódtak:
Bécsben, Pozsonyban és Pesten.
• A Habsburg Birodalom élén Ferdinánd uralkodott (magyar királyként V.; osztrák császárként I.). A
Bécsben székelõ uralkodót gyengeelméjûnek tartották, igazából
nem is õ, hanem Metternich kancellár tartotta kezében a hatalmat. A február végén Párizsból induló forradalmi hullám elérte Bécset is, ahol március 13-án rob-

bant ki a forradalom. Március 14én este komoly viharfelhõk gyülekeztek az udvar felett.
• Pozsonyban már 1847. november óta ülésezett a magyar or-

szággyûlés (alsó és felsõtáblája). 1848. február végéig jelentõs elõrelépés nem született a reformok terén, a törvényhozásban egyfajta patthelyzet alakult ki. Ekkor érkezett meg a párizsi forradalom
kitörésének híre. Kossuth
polgári átalakulást sürgetõ
programját az alsótábla elfogadta. A felsõtábla (arisztokrácia) vonakodott ezt megtenni. Az õ meggyõzésükhöz
a március 13-i bécsi forradalom kitörésének a híre járult
hozzá. Március 14-én, este
készen állt az országgyûlés
küldöttsége, hogy másnap elinduljon Bécsbe elfogadtatni
az uralkodóval a programot.
• A forradalmi hírek lázba hozták
a pesti ifjúságot is. Radikális fiatal
(Folytatás a következõ oldalon)
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írók, költõk, jogászok stb. alkották ezt
a csoportot, õk vették kezükbe a pesti
események irányítását. Eredetileg késõbbre (márc. 19.) tervezték volna
megmozdulásukat, ám a bécsi forradalom kitörésének híre (mely 14-ére
érkezett Pestre) átírta "forgatókönyvüket". Petõfi ezt írta március 14-én éjszaka: "Azon tanácskoztunk: mit kell
tenni? Mert az határozottan állt elõttünk, hogy tenni kell és mindjárt holnap…hátha holnapután már késõ lesz!
Logikailag a forradalom legelsõ lépése
és egyszersmind fõ kötelessége szabaddá tenni a sajtót… azt fogjuk tenni!
A többit az istenre bízom és azokra,
akik rendelve vannak, hogy a kezdetteket folytassák; én csak arra vagyok
hivatva, hogy az elsõ lökést tegyem."
Így érkezett el 1848. március 15-e.
Reggel gõzhajón elindult Pozsonyból
Bécsbe a Kossuth vezette országgyûlési küldöttség. Pesten-ugyancsak reggel-útjára indult a radikális ifjúság Petõfi, Jókai, Vasvári, Bulyovszky stb. vezetésével. Pilvax-kávéház, egyetemek, Landerer és Heckenast nyomda
voltak a délelõtti állomások, délután a
Nemzeti Múzeum elõtt már több mint
10 ezren gyûltek össze. A pesti forradalom estére vér nélkül gyõzött: kivívták a sajtószabadságot, követeléseiket
elfogadtatták a városházával, Táncsics
kiszabadult börtönébõl. Eközben
Bécsben az uralkodó (az udvar) nem
engedett. Az álláspontja akkor változott meg, mikor megérkezett a pesti
forradalom híre az udvarba. V. Ferdinánd a következõ napokban elfogadott
mindent. Így lett elsõ felelõs miniszterelnöke Magyarországnak gróf Batthyány Lajos. Az országgyûlési küldöttség
elérte célját. Pozsonyba visszaérkezve
megkezdõdött a lázas törvényalkotó
munka, mely alig 1 hónap alatt megvalósította mindazt, amit egy egész reformkor nem érhetett el: jobbágyfelszabadítás, közteherviselés, cenzúra
eltörlése, parlamentnek felelõs kormány, évenkénti országgyûlés Pesten
stb.
Ezek az áprilisi törvények, melyeket az
uralkodó április 11-én szentesített, lerakták egy modern polgári állam alapjait. Az udvar válasza, a nemzetközi
politikai helyzet, valamint a forradalom
és szabadságharc alakulása azonban
hosszabb idõre megvonta Magyarországtól a továbbfejlõdés lehetõségét.
Kereszturi István
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Képviselõ-testület munkaterv
szerinti ülését 2009. február 11-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 ismertette az elmúlt testületi
ülés óta történt eseményeket:
2009. január elsõ napjaitól folyt az
önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervezése. Az intézmények
vezetõivel január 14- én Bokodon
egyeztetés történt költségvetésük
tervezése tárgyában. A költségvetés
elsõ fordulójának elfogadására 2009.
január 28-án került sor.
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.
Kifizetésre került az Öveges József Általános Iskola külsõ nyílászáróinak
cseréje vonatkozó pályázaton elnyert
összeg. Kitûzésre került a községháza
és az iskola mögötti területbõl a cserébe kijelölt terület (Petõfi u. mögött). A
kitûzésnél az érintettek vettek részt.
Ugyancsak kitûzésre került az önkormányzat tulajdonában lévõ makkpuszta felé vezetõ út egy szakasza.
Tájékoztatta a Testületet, hogy
Bokod polgármesterével Polgárdiban
voltak a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulásnál, ahol megvitatták a Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításának kérdéseit.
Február 12-én Oroszlányi Többcélú
Kistérségi Társulás ülésén vett részt,
amelynek témája a 2009. évi társulási költségvetés elfogadása volt.
Ugyanezen a napon Bokodon tájékoztatásra került sor Vértes Erõmûben folyó gazdálkodásról és a kísérleti jelleggel engedélyezett szén-hulladék együttes égetési tevékenységrõl is.

Az étkezési térítési díjak emelése
ügyében folytatott tárgyalásokat a
Vértes Erõmû Zrt élelmezésért felelõ
vezetõivel.
A Képviselõ- testület a polgármester
beszámolóját egyhangúan elfogadta.
2. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl szóló 5/2008.(II.15.)
önk. számú rendelet módosítása.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
Ez évben a harmadik alkalommal került sor a 2008.évi költségvetés rendelet módosítására. Az
elõirányzat módosítást követõen a
2008. évi költségvetés fõösszege
203.153 e Ft-ra változott.
A Képviselõ-testület az önkormányzat 2008.évi költségvetésérõl szóló
5/2008.(II.15.) önk. számú rendelet
módosítását egyhangúan elfogadta.
3. Javaslat az önkormányzat 2009.
évi költségvetésérõl szóló rendelet
elfogadására.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A jegyzõ által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester
február 15-ig nyújtja be a képviselõtestületnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71.§.(1)
bekezdése értelmében. A költségvetés megalkotása két fordulóban történt. A költségvetés elfogadása elõtt
egyeztetés történt az intézményegység vezetõivel. A tervezésnél törekedtünk arra, hogy az intézmények
lehetõségekhez mérten a költségvetés alapján gazdaságos, takarékos
és hatékony gazdálkodást folytassanak. Az idei költségvetés feszített,
ennek ellenére jól összeállított.
A Képviselõ- testület egyhangúan elfogadta az önkormányzat 2009. évi
költségvetésének megállapításáról
szóló rendeletet.
4. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben alkalmazható nyersanyagnormákról,
térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására.
Elõterjesztõ: Deákné dr. Schiffner
Márta jegyzõ
A Vértes Erõmû kezdeményezte a
2005. december 21-én Szákszend
(Folytatás a következõ oldalon)
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Község Önkormányzata között létrejött közétkeztetésre vonatkozó
szolgáltatási szerzõdés módosítását.
A szolgáltatási szerzõdés megkötésére közbeszerzési eljárás keretében került sor, így annak módosításánál is e törvény szabályait kell alkalmazni.
A Képviselõ-testület felhatalmazta a
polgármestert és a jegyzõt, hogy a
Vértes Erõmû Zrt-vel, mint Szolgáltatóval további tárgyalásokat folytasson a szolgáltatási díj, valamint a
szolgáltatási szerzõdés jogszabályszerû módosításával kapcsolatban.

5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008. évi tevékenységérõl.
Elõterjesztõ: Deákné dr. Schiffner
Márta jegyzõ
A Hivatal fõbb feladatai a Testület mûködésével, valamint a polgármester és
a jegyzõ tevékenységével kapcsolatban meghatározott feladatok, a lakosság tájékoztatása és a véleményének
kikérése, a jogszabályban meghatározott feladatok, továbbá a társadalmi
szervezetekkel és a társzervekkel való
együttmûködés. A közigazgatás korszerûsítése az EU-hoz való csatlakozás a megkívánja a köztisztviselõktõl a
jogszabályok napra kész ismeretét.
Az elmúlt évhez viszonyítva az ügyiratforgalom 34 %-kal nõtt. A döntések száma is duplájára emelkedett.
A Hivatal arra törekszik, hogy a rendelkezésre álló adatvagyonnal, információs tevékenységével a lakosság szolgálatában álljon.
A képviselõ-testület egyhangú szavazattal elfogadta a Polgármesteri
Hivatal hatósági feladatairól és mûködésérõl szóló beszámolót.

6. Javaslat a közmeghallgatás
összehívására
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A Képviselõ-testület 2009. évi munkatervében március hónapban szerepel a közmeghallgatás.
A Képviselõ-testület egyhangúan elfogadta, hogy a közmeghallgatás
idõpontja 2009. március 25.(szerda), a munkatervben meghatározott
napirendekkel.
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7. Javaslat a 2009. évi Falunap
elõkészítésére
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
Javaslat született, hogy civilszervezetekkel a Falunap programjának kidolgozásában egyeztetés történik.
8. Egyebek
- Bokod-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és
Közmûvelõdési Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A Képviselõ-testületek 2009. januári
ülésükön tárgyalták elsõ fordulóban
a 2009. évi költségvetést. A meghatározott sarokszámok alapján az intézmények részletes költségvetése
alapján készült el a Társulás költségvetése, mely tartalmazza településenként és intézményenként a kiadásokat és a bevételeket.
A Képviselõ- testület egyhangúan
elfogadta a Bokod- Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási
és Közmûvelõdési Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetését:
- 219.782 e Ft bevétellel
- 219.782 e Ft kiadással.
Az önkormányzat 30.802 e Ft pénzeszköz támogatással járul hozzá a
Társulás mûködéséhez.
- Szákszend, Dózsa Gy. u. 17.
szám alatti ingatlan megvétele.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A Képviselõ- testület döntött az önkormányzat részére felajánlott
Szákszend, Dózsa Gy. u. 17. szám
alatti ingatlan telekáron, 140.000 Ftért megvásárlásáról. A családi ház
nagyon romos, elbontásra szorul.
- Általános karbantartói állásra
beérkezett pályázatok elbírálása.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A törvényes határidõn belül 5 fõ
nyújtotta be a pályázatát. A Képviselõ-testület a döntést a következõ
ülésre halasztotta.
A Képviselõ-testület rendkívüli
ülését 2009. február 26-án tartot-
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ta, amelyen az alábbi napirendek
szerepeltek:
1. Oroszlányi Rendõrkapitányság
beszámolója a község közbiztonsági helyzetérõl.
Elõterjesztõ: Madari Csaba rendõrkapitány
Szákszend község területén elkövetett bûncselekmények száma a statisztikai mutatók alapján 6%-kal
emelkedett, vagyis 25 bûncselekményt regisztráltak. Ez hasonló a
szomszédos
településekhez
Bokodon, 18, Dadon 19 bûnesetek
száma. Bûnügyi fertõzöttség tekintetében nem jelentõs ez a bûncselekmény szám. Összességében a
rablás, testi sértés és a garázdaság
mutat emelkedõ tendenciát. A tulajdon elleni szabálysértések száma
stagnál. Nõtt a motiváció nélküli
bûncselekmények száma, valamint
a családon belüli erõszak is. Az
eredményességi mutató javult. Égetõ gondot jelent a létszám hiány.
Szákszenden 1 fõ körzeti megbízott
teljesít szolgálatot, de sajnos az állandó jelenlétét nem tudják biztosítani, mivel több településen kell ellátnia
a feladatát. A létszámhelyzet javulásában a nyárra várható eredmény,
mivel végzõs középiskolások felvételére kerülhet sor. A közlejövõben kb.
18 milliárd forintot kap a Rendõrség
az állami költségvetéstõl, remélhetõleg ebbõl az összegbõl az oroszlányi
Rendõrkapitányság illetékességi területére is jut támogatás.
A rendõrkapitány köszönetét fejezte
ki a helyi Polgárõrségnek az eddig
kifejtett tevékenységéért. A Polgárõrség szerepét a jövõben növelni
kell.
A Képviselõ-testület egyhangúan elfogadta az Oroszlányi rendõrkapitányság tevékenységérõl szóló beszámolót.
2. Tájékoztató a védõnõi tevékenységrõl
Elõterjesztõ: Csillag Sándorné védõnõ
A védõnõ tájékoztatta a Testületet,
hogy 2006. február óta látja el a helyettesként a védõnõi feladatokat a
településen, heti két alkalommal.
(Folytatás a következõ oldalon)
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A demográfiai adatok keresztül mutatta be a születések számát, amely
2008-ban 18 volt, ez emelkedést
mutat az elõzõ évekhez viszonyítva.
A veszélyeztetett gyermekek száma
is csökkent. A védõnõi munka öszszetett. Magába foglalja várandós,
0-6 éves korúak gondozását, valamint az óvodában és az iskolában
végzendõ feladatokat, továbbá a
családgondozást.
A folyamatos helyettesítés alatt jó
kapcsolatot alakított ki a családokkal. Elfogadják a tanácsait, 1-2 család kivételével.
A polgármester megköszönte a védõnõ tevékenységét.
3. A szociális ellátási formák és a
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2006.(XII.1.) önk. számú rendelet módosítása.
Elõterjesztõ: Deákné dr Schiffner
Márta jegyzõ
Az Országgyûlés elfogadta az
egyes szociális és foglalkoztatási
tárgyú törvények módosításáról
szóló 2008. évi CVII. törvényt,
amely 2009. január 1-én lépett hatályba. A módosítás alapvetõ célja
az "Út a munkához" elnevezésû
program megvalósítása. A szociális
törvény módosításával az aktív korú
személyek ellátórendszere differenciálódik. Az aktív korúak ellátására
jogosult személyek közül azok, akik
a rendszeres munkavégzésbe nem
vonhatók be, rendszeres szociális
segélyre jogosultak (alanyi jogú ellátás).
A szociális törvény értelmében rendszeres szociális segélyt az egészségkárosodottak, az 55 év felettiek,
valamint azok kaphatnak, akik 14
éven aluli kiskorú gyermeket nevelnek és a gyerek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben
nem tudják biztosítani. Az önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségét a szociális törvény írja elõ. A
rendszeres szociális segélyezettek
is együttmûködésre kötelezettek. Az
önkormányzat a helyi rendeletében
konkrétan megjelöli azt a szervet,
amellyel a rendszeres szociális segélyre jogosult az együttmûködési
kötelezettsége teljesítése érdeké-
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ben kapcsolatot tart. A rendeletben
szabályozásra került a nyilvántartásba vétel, együttmûködési megállapodás megkötésének határideje, a
jogosult megjelenési kötelezettségének gyakorisága, az együttmûködésre kötelezett mulasztása esetén
az igazolási kérelem benyújtásának
lehetõsége, határideje, az együttmûködési kötelezettség megszegése. A rendeletben meg kell határozni a beilleszkedési program típusait.
Továbbá 2009. január 1-tõl módosult a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény, amely új ellátásként bevezette az óvodáztatási támogatást.
Ez szükségessé tette a helyi szociális rendelet módosítását is. Ennek
értelmében óvodáztatási támogatásra jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
1. a szülõk nyilatkozata, hogy a
gyermekük 3. életévének betöltéséig, legfeljebb az általános iskola 8.
évfolyamát fejezték be sikeresen
(halmozottan hátrányos helyzetû)
2. az óvodába beíratott óvodai nevelésben való részvétele óta legalább 3 hónap eltelt, és
3. gondoskodik a gyermekek rendszeres óvodába járatásáról.
A támogatás mértéke a beíratást követõen elsõ alkalommal 20. 000 Ft,
majd félévenként 10.000Ft, a gyermek 5. életévének betöltéséig.

5. Bokod- Szákszend Kistérségi
Társulás Általános Mûvelõdési
Központ székhelyének kérdése.
Elõterjesztõ: Deákné dr. Schiffner
Márta jegyzõ
A Képviselõ-testület a fenti napirendi pont elnapolásáról döntött.

A törvény lehetõvé teszi, hogy elsõ
alkalommal folyósításra kerülõ
pénzbeli támogatás helyett a szülõnek természetbeni támogatást
nyújtson. A helyi rendelet az alábbiak szerint szabályozza az óvodáztatási támogatást.
" Elsõ alkalommal nyújtott óvodáztatási támogatás helyett természetbeni
támogatás formájában is nyújtható a
szülõnek a gyermek részére, az óvodavezetõ javaslata, vagy a szülõ kérelme alapján. Az óvodáztatási támogatás természetben különösen az
óvodáskorú gyermekek ruházatának
és óvodai felszerelésének vásárlási
utalvány formájában nyújtható.
A Képviselõ-testület egyhangúan elfogadta a szociális ellátási formák
és a gyermekvédelem helyi szabá-

6./ Egyebek
A Képviselõ- testület egyebek napirendi pont keretében személyi
ügyet tárgyalt.
A képviselõ-testület zárt ülés keretében döntött az általános karbantartói állásra benyújtott pályázatokról.
Törvényes határidõn belül 5 fõ adta
be a pályázatát, közülük 1 fõ visszalépett, mert más területen helyezkedett el. A pályázók megfeleltek a pályázati feltételeknek, mint emberileg, mint az iskolai végzettség, illetve szakmai szempontból.
A Képviselõ-testület egyhangúan
2009. június 1-tól Müller Tibort nevezte ki az általános karbantartói
feladatok ellátására.
Szákszend, 2009. március 4.
Deákné dr. Schiffner Márta jegyzõ

lyairól 7/2006.(XII.1.) önk. számú
rendelet módosítását.
4. Tájékoztató a Közép-Duna ViHulladékgazdálkodási
déke
Rendszer megvalósításáról.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
Az egységes hulladékgazdálkodási
rendszer megvalósítására benyújtott KEOP 1.1.1.
elnevezésû pályázat eredményes
elbírálásához szükséges a Társulási Megállapodás módosítása, illetve
kiegészítése és az ehhez kapcsolódó testületi döntések meghozatala.
A módosítás a megvalósulás utáni önkormányzatok szilárd hulladékgazdálkodási feladatainak és hatásköreinek
Társulásra történõ átruházására, valamint az üzemeltetési koncepció elfogadására és az egységes díjpolitika
elveinek, a díjképzés módjának és
összetevõinek meghatározására vonatkozik.
A Képviselõ-testület egyhangúan elfogadta a Társulási Megállapodás a
fenti kérdésekre vonatkozó módosítását.

SZÁKSZENDI
ondó
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Hír m o

Iskolánk életébõl

FARSANGOLTUNK

Iskolánk hagyományaihoz tartozik a
gyerekek farsangi mulatsága minden
évben. Idén február 20-án tartottuk, a
szülõk, pedagógusok, gyerekek aktív
közremûködésével. Arról, hogy hogyan sikerült, az alábbi fogalmazásrészletek tanúskodnak.
Az alsó tagozatos osztályok közül a 3.
osztályban íródtak a következõk:

"Az összes mûsorszám nagyon tetszett. Hatalmas meglepetés volt, mikor Zoli bácsiék öltöztek be és álltak
színpadra (…)
Bátran merem mondani,
hogy eddigi legjobb farsangom volt. Szerintem ezzel
nem vagyok egyedül!"
Palotai Eszter 7. o.
"Eredményhirdetés után
Orsi nénivel és Niki nénivel játszottunk. Késõbb a tombolahúzásra
került sor. Majdnem
mindenki nyert valami
apróságot (…)
Hétfõn reggel mindenki
azt mondta, hogy ez
volt az eddigi legjobb
bál."
farsangi
Csupor Tímea 7. o.

"Boldogan készülõdtem a farsangi bálra.
Úgy döntöttünk, hogy
a gyerekek egerek
lesznek, a tanító néni
pedig cica. Egy aranyos mondókát és
dalt találtunk ki."
Glázer Krisztián

"Be kell valljam, álmaimban nem gondoltam, hogy ilyen élmény lesz...! A fellépõk, a díszlet, a
hangulat…!
Kovács Karola 8. o.

"A mûsor után táncoltunk, majd eljött
az eredményhirdetés. Elsõk lettünk!
Nyertünk egy finom
tortát!"
Klestenitz Ádám

"A nyereményünk
egy focipálya alakú
torta volt. Jóízûen elfogyasztottuk."

soknak. Így a kicsi nem rohangáltak
ott körülöttünk (…)
Nagyon sokat táncoltunk, amit még
folytattam volna. Nagyon jól éreztem
magam, és ezt a farsangot nem felejtem el. Bár a szõnyeget nem csavarKocsis Georgina 7. o.
tuk fel!"

"Nagyon jól éreztem
magam, és sajnálom,
hogy már nem lesz
több farsangom ebben az iskolában"
Gombás Anita 8. o.

Kovács Rebeka

A felsõ tagozatosok 7. és 8. osztályosok a következõképpen értékelték a
rendezvényt:

"Péntek délután kezdõdött a farsang.
Ami az idén különleges volt, hiszen
külön volt a felsõsöknek és az alsó-

"… következett a felsõs osztályfõnökök
produkciója. Meglepetésnek szánták,
de a gyerekek elõl ilyet nem lehet eltitkolni. Tudtuk, hogy lesz és mit fognak elõadni, de amit kaptunk, annál
jobbat elképzelni sem lehet."
Pánczél Boglárka 8.o.
"A legjobb farsang volt, melyen valaha
is részt vettem, csak azt sajnálom,
hogy ez volt az utolsó ebben az iskolában. Köszönöm szépen a szülõknek
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és tanáraimnak ezt a felejthetetlen
farsangi bált." Kempf Martina 8. o.

A fenti idézetek azoktól származnak,
akikért minden évben idõt és fáradságot nem kímélve készülünk erre a
rendezvényre, és az õ véleményük a
legfontosabb!

Helyezések:

Alsó tagozat egyéni:
1. Szörnyella a kiskutyájával (Szabó Dalma és Cseh Klaudia 3. o.)
2. Királylányok (Tóth Borbála 1. o.
és testvére Zsófi)
3. Hastáncos (Schaffhauzer Zsanett 2.o.)

Alsó tagozat csoportos:
Egerek (3. o.)
1.
Kártyavár (4. o.)
2.
Cinege cipõje (2.o.)
3.

Felsõ tagozat egyéni:
1. Boszorkány (Paveszka Patrícia
5.o.)
2. Ókori informatikus (Valkó Máté
6.o.)
3. Mézga Géza és Paula (Lõrincz Ildikó és Jakab Zoltán 8.o.)

Felsõ
1.
2.
3.

tagozat csoportos:
Hajrá Öveges! (5.o.)
Csókkirály (8.o.)
Micimackó (6. o.)

Különdíj: De nehéz az iskolatáska!
(Felsõ tagozatos osztályfõnökök)

Minden helyezettnek és fellépõnek
szívbõl gratulálunk!
Hirják Gáborné
intézményegység-vezetõ

HÓNAP TANULÓI
Januári hónap tanulói

Alsó tagozat: Rideg Patrik 4. osztályos tanuló folyamatosan javuló
szorgalmáért,
Felsõ tagozat: Kovács Imre 5. osztályos tanuló kitartó szorgalmáért és
egyenletesen magas teljesítményéért.

Februári hónap tanulói

Alsó tagozat: Müller Dániel 3. osztályos tanuló kitartó szorgalmáért
Felsõ tagozat: Kiss Barbara 5. osztályos tanuló kitartó szorgalmáért
Letenyeiné Bagó Orsolya
DÖK vezetõ tanár

SZÁKSZENDI
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Hírmo

Jótékonysági bál
Az idei évben is megrendeztük a hagyományos iskolai jótékonysági bálunkat.
Nagy örömünkre szolgált, hogy jelenlétükkel sokan megtisztelték bálunkat. Az ízletes, finom, meleg vacsorát, Vörös János és kedves felesége készítette, köszönet érte.
A vacsora után fellépõ vendégeink a Pacsirták voltak, Hortobágyi Ilonkával, és
Délibábos Piroskával egy csipetnyi jókedvet varázsoltak a Faluházba. Az est további részében a jó hangulatról a Csóró
Duó gondoskodott. Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát, és jövõre ugyanilyen jókedvvel tudjuk búcsúztatni a telet.
Köszönjük támogatóinknak, hogy hozzájárultak a bál megrendezéséhez, sikeréhez. Köszönjük az iskola Pedagógusainak, a Szülõknek, és Kedves vendégeinknek, hogy eljöttek és támogatták rendezvényünket.
Klestenitzné Beke Ildikó
SZMK Elnök

MEGHÍVÓ!
2009. március 20-én /péntek/
17 00 órakor a Faluházban
tartandó

BORVERSENYRE

Nevezés: 15-16 óráig a

helyszínen, fajtánként 2 l borral. Kérjük a versenyre, nevezési idõ alatt adják le a borokat!

Nevezés díj:
fajtánként 500,- Ft.

A legjobb borokat díjazzuk!

ÓVODÁS FARSANG 2009

Tisztelt kutya tulajdonosok!

Szeretném felhívni
a
figyelmüket
azokra a jelentõs
jogszabályi változásokra, amelyek
az eb tartókat érintik!
A 2009. január 1-tõl hatályba lépett, a
veszettség elleni védekezés részletes
szabályairól
szóló
164/2008.
(XII.20.)FVM rendelet értelmében az
eb tartója nem az illetékes önkormányzatnak, hanem az állata, állategészségügyi felügyeletét ellátó állatorvosnak köteles bejelenteni, ha kutyája elveszett, elhullott ill. a három
hónapos kort betöltötte! A három hó-

napos kort betöltött kutyát, 30 napon
belül veszettség ellen be kell oltani,
valamint az elsõ oltás követõen, hat
hónapon belül még egyszer!
2009. január 1-tõl, csak egyedi sorszámozott oltási könyv adható ki (elsõ
oltásnál, valamint ha a könyv elveszett, vagy megrongálódott). 2010ben pedig valamennyi nem sorszámozott oltási könyvet le kell cserélni.
Az állat tartója köteles az oltási könyvet megõrizni, azt a veszettség elleni
védõoltás beadását ellenõrzõ állategészségügyi hatóság felszólítására
bemutatni!!
A rendelet értelmében, veszettség
szempontjából aggályos, nem csak az

Hartmann Imre
alpolgármester

embert mart, hanem az oltás alól elvont eb is! Mindkét esetben a kutyákat microchippel egyedileg meg kell
jelölni, két hetes megfigyelés után pedig be kell oltani veszettség ellen. A
jelölés, a megfigyelés, és az oltás
költsége is a kutya tartóját terheli.
Aki kutyáját az oltás alól elvonja (nem
rendelkezik 1 éven belüli veszettség
oltással) szabálysértést követ el, és
ezért élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal sújtható, aminek legkisebb
büntetési tétele: 15000 Ft.
Kérem, hogy aki a 2008-as évben kutyáját veszettség ellen nem oltatta be, minél
elõbb jelentkezzen állatorvosánál!
Dr. Ór Amarilla
Állatorvos
30/268-5307
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2009. március
E havi számunkban a
Vértes egyik valaha
legszebb büszkeségét,
a Vitányi várat keressük
fel. Az igazi túrázók
Szárligetrõl indulva az
országos kék jelzést
követve egy nehéz, de
igen látványos útvonalon, 7,5 km-s gyaloglással érhetnek a várhoz,
az autóból párszáz métert sétálni szeretõk a
Síkvölgy-akna felõli autóúttól a zöld + jelzés
mentén juthatnak ide.
Bármelyiket is választjuk: térkép vagy navigációs eszköz nélkül ne induljunk el,
mivel a várat annyira körbenõtte a
növényzet, hogy messzirõl útirány-

Hírmon d

hegygerincen, és 1320 táján kerülhetett királyi kézre.
A vár fénykorában 35 falu tartozott
hozzá és ellenõrizte a tata-bicskei

"Vár állott, most kõhalom…"
jelzõnek nemigen használható. A
nehéz feljutás után kárpótol a látvány: a csodálatos kilátás a Vértes
hegyvonulataira.
A Tatai-medence több települése
tartozott a várhoz valaha, a vár
pusztulása után aztán a tatai vár tartozéka lett valamennyi. Bél Mátyás
leírása szerint "Vitam várának" fekvésére a szûk alépítmények a jellemzõek, szélesen nyíló kilátás;
megszállják, de el is hagyják a törökök. Elsõ okleveles említése 1324b?l való. Valószínûleg a Csákok
építtették az Északi-Vértesben, 377
méter magasságban, egy keskeny

utat. A rablók ellen is sikerrel harcoltak katonái, például 1417-ben
Vitány és Gesztes várnagya. A vitányi vár Nagy Lajos uralkodásától a
gyõri ispánság tartozéka lett Gesztessel együtt. 1410-ben Zsigmond
zálogosította el Hohenzollern Frigyesnek, Albert pedig 1439-ben
Rozgonyi Istvánnak. I. Ulászló
Rozgonyi Jánosnak adta birtokba,
majd a család kihalása után II.
Ulászló 1493-ban Egervári László
horvát bánnak adta, 1532 után
Héderváry birtok lett. Késõbb többször cserélt gazdát a magyarok és
törökök közötti harcokban. A
tizenötéves háború után végleg magyar lett Pálffy Miklós jóvoltából, Ta-
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ta után egy évvel, a császáriak 1598-ban mégis
felrobbantották.
Elsõ látásra a vár alakja
szabálytalan ötszög, melynek belsõ udvarát két
négyszögletes torony fogta közre. Újabb kutatások
szerint csak az egyik végében volt egy négyzet
alapú lakótorony, a másik
vége inkább egy szintén
négyszögletes gazdasági
épület lehetett, e két részt
két öblös fallal védett várudvar kötötte össze. A lakótorony két emeletén 9
helyiséget alakítottak ki. Az emeleteket 18 méter magasan oromzatos
párkány koronázta. A várnak sem
elõudvara,
kútja
sem
nem volt.
Szépségében ma is vet e k s z i k
gesztesi rokonával, ám
utóbbi jobban
szolgálta a
védelmi célokat. Sajnos
ma már csak
a falmaradványok tanúi a
letûnt koroknak, a vár
igencsak rászolgálna a
restaurálásra, de bár közigazgatásilag Vértessomlóhoz tartozik, állami
tulajdonban van. A község átvenné
a várat, de igyekezetük ez idáig
nem járt sikerrel. Pedig ha nem történik az állagmegóvás terén rövidesen hatékony és látványos intézkedés, a várat a végleges pusztulás
fenyegeti. Addig, pedig csak Szent
Borbálában, a várak és tornyok védõszentjében bízhatunk.
Áprilisban hazánk egyik legszebb
monostorába, Pannonhalmára látogatunk. Oda vár minden érdeklõdõt
a sorozat szerkesztõje
Farkasvölgyi György
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2008 ÉV ANYAKÖNYVI,
ÉS STATISZTIKAI ADATAI

Született 2008-ban:
Nagy Roland Lajos
Dobroczki Dóra
Németh Tibor
Csizmadia Ádám Balázs
Ebenspanger Benedek Patrik
Sulyán András
Bodányi Gréta Alisa
Takács Dorka
Pogár Atina Szilvána
Pertl Barnabás László
Barota Szilvia Anna
Czirják Attila Zsolt
Markó Bettina
Jakubács Szimonetta
Kis Virág
Cseh Kata
Pintér Panna

Elhalálozott 2008-ban:
Mayer Mária Magdolna
Czechmeiszter Istvánné
sz. Bazsó Margit
Horváth József
Molnár Istvánné sz. Kozicz Irén
Nagy Gyuláné sz: Fülöp Julianna
Mészáros Józsefné
sz: Czombál Teréz
Glázer Imre
Pénzesné Zona Aranka
Tiboldi Dénes
Takács Györgyné sz:Kókai Teréz
Verõ Ferenc
Babirák János
Fehér Lajos
Nemes Károly
Kempf Károlyné sz: Matisz Ilona
Mészáros Jánosné
sz: Csizmadia Margit
Mészáros János
Sári Andrásné sz: Szabó Ilona
Létszámadatok:
2008.01.01- létszám: 1588 fõ
Bejelentkezett: 55 fõ
17 fõ (állandó lakcímre)
Született
Született 1 fõ (tartózkodási helyre)
Kijelentkezett 48 fõ
Elhalálozott 18 fõ
2008 12.31-i létszám: 1594 fõ
Községünkben tartózkodási hellyel
rendelkezik: 62 fõ
( nem szákszendi álladó lakcíme van)

SZÁKSZENDI
dó
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2009. március

A "Szákszend Községért" Közalapítvány kuratóriuma

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

TISZTELT SPORTTÁRSAK!

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

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

TISZTELT SZÁKSZENDI LAKOSOK!

KÉRJÜK, HOGY ADÓJA 1%-ÁVAL TÁMOGASSA A SZÁKSZENDI
NYUGDÍJAS KLUBOT. SZÁMLASZÁM: 63200061-11032539
ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK.
NYUGDÍJAS KLUB SZÁKSZEND

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

2009. március

SZÁKSZENDI
ondó
Hírm o

MEGHÍVÓ
XIII. Civileké a Ház

Oroszlány és kistérsége civil szervezeteinek találkozója 2009. március 15-22.

Az Oroszlányban és térségében mûködõ egyesületek, alapítványok, közösségek
tisztelettel meghívják Önt, családját és barátait a CIVILEKÉ A HÁZ rendezvényeire.
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2009. március

A(RENDEZVÉNYSOROZAT(ALATT(KÜLSÕ
HELYSZÍNEKEN(LÁTOGATHATÓ:

A Gyermekvédõ Egyesület szervezésében
JÁTSZÓHÁZ a 6 éven aluli gyermekeknek
Március 16-21. 15-18 óráig a 123-as teremben
Az oroszlányi TÁJHÁZ nyitva tart:
Március 17-21.
Kedd, csütörtök, szombat: 14-17 óráig
Szerda, péntek: 9-12 óráig
A dadi TÁJHÁZ nyitva tart:
2009. március 22-én 14 órától
A Bányászati Múzeum
Március 15.; 17., 21-én 10-16 óráig
Ingyenesen látogatható
A Majki Kamalduli Remeteség nyitva tart:
Március 17. és 21-én 10-16 óráig
Ingyenesen látogatható
Az oroszlányi Evangélikus Templom kiállítása
Dokumentumok a Gyülekezet történetébõl
Megtekinthetõ: március 15., 20-21-én 14-17 óráig

A szákszendi Faluházban 2009. március 20-án 17
órakor Borverseny

Tisztelt Horgásztársak!

Felhívjuk minden
horgász figyelmét, hogy az
éves tagdíj befizetési határidõ:
2009. március 31.
Kérünk mindenkit
a határidõ pontos
betartására!
Mivel a három kijelölt befizetési napon nem történt meg az összes befizetés, március 31.-én
pótbefizetés tartunk a Faluházban 15.3018.00-ig!
Amennyiben valaki hónap közben szeretné elintézni befizetését, megteheti Takács Józsefnél
elõzetes egyeztetés alapján /tel: 371-246 vagy
06-70/580-89-37/
Segítõ hozzáállást elõre is köszönjük!

Szákszendi Horgász Egyesület

A dadi Református Templom kiállítása:
A dadi református múlt, jelen és jövõ
Megtekinthetõ 2009. március 15-22.
Elõzetes bejelentkezés: 34 470-140, 30 9679-701

Virágkiállítás a Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban
az Oroszlány Barátainak Köre szervezésében a
város virágüzleteinek közremûködésével: Babi
Virágbolt, Florance Virágüzlet, Mónika Virágüzlet,
Háza,
Virágok
virágüzlete,
Turbucz-család
Zsuzsanna Virágüzlet

Az Oroszlányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Közösségi termében Szalontai Antal festõmûvész
kiállítása A fordított világ
Megnyitó: 2009. március 15. 15 óra
Megnyitja: Danó Ibolya OCKÖ elnöke
A Természetbarátok Egyesülete 2009. március
17-én 10 órától kirándulást szervez a Bányászati
Múzeumhoz és a Majki Remeteséghez
Indulás az MKK elõl.

A száki Evangélikus templomban orgonahangverseny 2009. március 22-én 17 órakor

A bokodi Evangélikus Templom megtekinthetõ
2009. március 22-én 14 órától

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

2009. március
Nemzetközi Nõnap Március 8 alkalmából szeretettel köszönti
községünk
hölgy
tagjait,
Szákszend Község
Önkormányzata.
László Kálmán
polgármester

SZÁKSZENDI
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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
2008-2009 ÉVI M III."D" csop.
FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG
TAVASZI SORSOLÁSA

Kéri János:

12. Forduló 2009.03.15. 14.30 és 12.30 óra
Szendi KSE - Mocsa KSE

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nõkrõl, kiknek
Életünk köszönhetjük.

13. Forduló 2009.03.22. 15.00 és 13.00 óra
Koppánymonostori SE - Szendi KSE

Nõnapi köszöntõ

Ki mindent
Megtesz értünk, a nõ,
Dajkál, ápol,
És felnevel õ.
Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.

Szépséges nõk,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nõnapot.

FELHÍVÁS!

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

14. Forduló 2009.03.29. 16.00 és 14.00 óra
Szendi KSE - Környe SE II
15. Forduló 2009.04.05. 16.30 és 14.30 óra
Kömlõdi KSK - Szendi KSE
16. Forduló 2009.04.12. 16.30 és 14.30 óra
Szendi KSE - Tárkány KSE
17. Forduló 2009. 04.19. 17.00 és 15.00 óra
Szendi KSE - Dad KSE
18. Forduló 2009. 04.26. 17.00 és 15.00 óra
Császár SE - Szendi KSE
19. Forduló 2009. 05.03. 17.00 és 15.00 óra
Szendi KSE - Bársonyosi SK
20. Forduló 2009. 05.10. 17.00 és 15.00 óra
Bakonyszombathely KSE - Szendi KSE
21. Forduló 2009. 05.17. 17.00 és 15.00 óra
Szendi KSE - Ete SE II.
22. Forduló 2009. 05.24. 17.00 és 15.00 óra
Bokod ESE - Szendi KSE

Környe - Ete csapatai csak felnõtt csapatot indít ellenfelei ifjúsági csapata szabadnapos lesz.
KEMLSZ VB
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2009. március

Anyakönyvi hírek
Született:

Pintér Máté és Keller Kitti
fia Gábor
Németh József és Müller Andrea
leánya Dorina

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

