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„ … et ressurexit Ön%kor%mány%za%ti%Hí%rek
tertia diae!”

„… és harmadnapra feltámadott!” – mondjuk a
hitvallásban ünnepi szentmisék alkalmával. Különös aktualitása e mondatnak a legnagyobb
keresztény ünnepen, Húsvét titkában rejlik.
Egész életünk, meggyõzõdésünk alapja, hogy
Isten egyszülött Fia, aki értünk született, és értünk élt, szenvedett és halt kereszthalált, legyõzte az elmúlást, feltámadt a halálból.
Sokan vannak és voltak, akik az Evangéliumok
tanítását, Jézus bölcs mondásait elfogadják, de
a feltámadás misztériumát nem akarják szívvellélekkel hinni.
Mások csodálatra méltónak tartják a Názáreti
béketeremtõ erõfeszítéseit, a kereszthalálig elmenõ áldozatvállalását – de a feltámadást ábrándos képzelgésnek vélik. Még magát kereszténynek tartó ember is gyakran úgy fogalmaz:
onnan, a halálból még nem jött vissza senki.
Pedig ez tévedés! Valaki már legyõzte az elmúlást! Ez a Valaki pedig a Mennyei Atya Egyszülöttje, az emberiség reménységének beteljesítõje, Jézus Krisztus. Az Õ feltámadása nélkül
ugyanis nekünk nem lenne reményünk. Reménytelenül, kétségbeesve kellene szemlélnünk, hogy a halál elszakítja tõlünk szeretteinket, családtagjainkat. Reménytelenül kellene
elszenvednünk a tudatát annak, hogy nekünk is
itt kell hagynunk a világot. Ahogyan Szabó
Lõrincz írja: „ el kell indulnunk az utakon túlra. „
De Jézus harmadnapra feltámadt; így van reményünk: ha a halál ideiglenesen el is választja az élõket s a holtakat, tudjuk, hogy a „remény
nem csal meg”, mert Krisztus örök élettel ajándékozza meg azokat, akik Benne hisznek. Húsvét vigíliáján felhangzik a Exultet, az Örömének. Áradjon el a mi – néha csüggedt, elfáradt
– szívünkbe a feltámadás öröme, s mi is ezt reményteljes derût tudjuk mások felé sugározni!
E gondolattal kívánok a kedves Olvasóknak áldott Húsvéti ünnepeket!
Író Sándor
plébános

A képviselõ-testület 2009. március 13-án rendkívüli ülést tartott, amelyen az alábbi napirendi pontok szerepeltek:

1. Bokod-Szákszend Községi
Önkormányzatok Közoktatási
és Közmûvelõdési Intézményfenntartó Társuláshoz csatlakozás és ezzel összefüggésben a székhely kérdése.
Elõterjesztõ:
Deákné
dr.
Schiffner Márta jegyzõ
A jegyzõ tájékoztatta a Testületet, hogy 2009. február 24-én
Bokodon megbeszélést folytattak
Kecskéd és Kömlõd polgármestereivel, valamint jegyzõivel a
Bokod-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és
Közmûvelõdési Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozás lehetõségérõl. Ennek eredményeként Kecskéd Község Önkormányzata 2009. március 4-én
meghozta döntését a Társuláshoz való csatlakozási szándékáról. Az Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozás intézményátszervezésnek minõsül, s
ez maga után vonja a székhely
kérdésének meghatározását is.
Ugyanis Magyar Köztársaság
2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény írja elõ, ha
2009. január 1-jét követõen a társulásban intézményi átszervezés
következik be, úgy abban az
esetben azonos településen kell
lennie a társulás és az intézmény
székhelyének.
A jelenlegi helyzetben csak ebben
az intézményi formában biztosított
gazdaságilag a nevelési-oktatási
intézmények mûködtetése.
A Képviselõ-testület elfogadta
Kecskéd Község Önkormányza-
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tának csatlakozási szándékát a
Bokod-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és
Közmûvelõdési Intézményfenntartó Társuláshoz.
Ugyancsak elfogadta a Képviselõ-testület,
hogy
BokodSzákszend Kistérségi Általános
Mûvelõdési Központ székhelye
Bokod, Fõ u.27. legyen.
2./ Pályázat benyújtása a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése tárgyában.
Elõterjesztõ:
Deákné dr. Schiffner Márta jegyzõ
A jegyzõ ismertette, hogy az önkormányzati miniszter pályázatot
írt ki a közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztésére,
korszerûsítésére, akadálymentesítésére, valamint eszközbeszerzésre. Az igényelhetõ támogatás
összege maximum: 20 millió forint. A pályázaton igényelhetõ támogatás maximális mértéke a
megvalósuló fejlesztések esetében szükséges összeg 80 %-a. A
költségvetés készítése folyamatban van, így végleges döntést a
késõbbi testületi ülésen kell meghozni.
3./ Osztatlan közös tulajdon
megszüntetése.
Elõterjesztõ:
László Kálmán polgármester
A polgármester tájékoztatta a
Képviselõ-testületet, hogy a Tatabányai Körzeti Földhivatal
megkereste az önkormányzatot
a szákszendi 0210/65, 032/71,
048/13,051/68, 0120/5 helyrajzi
számú osztatlan közös tulajdonú
ingatlanok megszüntetése tárgyában, az ingatlanok mentén kialakítandó út szélességével kap(Folytatás a következõ oldalon)
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(Folytatás az elõzõ oldalról)

csolatban. Az ingatlanok mentén kialakítandó utak szélességét a meglévõ külterületû utak átlag szélességével, 4 m-ben javasoljuk kialakítani.
A Képviselõ-testület a külterületi utak
szélességével egyetértett.
4./ Egyebek
A Képviselõ-testület támogatási kérelemrõl döntött.
A Képviselõ-testület munkaterv
szerinti ülését 2009. március 25-én
tartotta, melyen a következõ napirendek szerepeltek:

1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekrõl, tájékoztató a
két ülés közötti idõben történt fontosabb eseményekrõl és a polgármesteri intézkedésekrõl.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A polgármester tájékoztatta a Testületet, hogy február 12-én az Oroszlányi
Többcélú Kistérségi Társulás ez évi
második ülésén vett részt, melynek
fõbb napirendi pontjai a 2009. évi költségvetés elfogadása, kistérségi hálózati szakemberek tájékoztatója a tevékenységükrõl és a pályázati lehetõségekrõl, tájékoztató a kistérségi oktatási és nevelési, valamint a közmûvelõdési, közgyûjteményi feladatok ellátásáról, a szakmai munkaközösségek tevékenységérõl, valamint a kistréségi cselekvési terv. Ugyanezen a
napon került sor Bokodon a közmeghallgatás megtartására, melynek keretében tájékoztató hangzott el a Vért
Zrt-ben folyó tevékenységrõl, különös
tekintettel a szén-hulladék együttégetésérõl. Február 17-én, Oroszlányi
Rendõrkapitányságon a kistérség polgármesteri tájékoztatást kaptak a
rendõrség tevékenységérõl, problémákról, valamint megbeszélésre kerültek a közbiztonságot erõsítõ lehetõségek. Február 23-án Oroszlányban a
polgármesterekkel és a jegyzõkkel
együtt megbeszélésre került sor a kistréség közoktatási feladatainak ellátásával
kapcsolatban,
tekintettel
Kecskéd-Kömlõd-i mikrotársulásban
bekövetkezett „osztálylétszám-problémára”, melynek következtében a
Kecskéd-Kömlõd-i mikrotásulásnak
jelentõs összeget kell visszafizetni a
Magyar Államkincstárnak. Áttételesen, de veszélybe került ezáltal a
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Többcélú Kistérségi Társulás is. Másnap Bokodon folytatódott a megbeszélés az esetleges csatlakozás lehetõségérõl Kecskéd-Kömlõd vonatkozásában, azonban ezen már Oroszlány nem vett részt.
Ugyanezen a napon Vízmû Zrt. képviselõivel a Szõlõhegy utcai ingatlan
szennyvíztartozás
megoldásának
megbeszélésére került sor, tekintettel
a „magánterületen” lévõ szennyvízátemelõ elhelyezkedésére és a vízdíjhátralék bíróságra adására.
Kecskéd község képviselõ-testülete
döntött a Kecskéd-Kömlõd-i mikrotársulás megszüntetésérõl. Kömlõd községnek ezáltal a közoktatási feladatainak ellátásához a felsõ tagozat fogadására intézményt kell kijelölnie. A
szülõk tájékoztatására négy település
iskolájának bemutatására került sor
Kömlõdön 2009. február 27-én. Ezen
részt vett iskolánk vezetõje is Hirják
Gáborné, aki tájékoztatta a szülõket
községünk iskolájában folyó munkáról
és az intézmény technikai felszereltségérõl. Március 3-án Oroszlányban
Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság ülésére került sor. Március 5én a jegyzõvel testületi felhatalmazás
alapján megbeszélés történt a Vért
Zrt. képviselõivel az étkezési térítési
díjak tárgyában.
Tekintettel az e témában lefolytatott
közbeszerzésre, megegyezés született, hogy az étkezési térítési díjak
csak az abban foglaltaknak megfelelõen alakulhatnak a következõ idõszakban. Szerzõdés módosítására
csak a közbeszerzési jogszabályok
szerint kerülhet sor.
Március 9-én Oroszlányban tartotta
a Közkincs Kerekasztal a soron következõ ülését, melynek fõ napirendje- Varga Margit mentor tájékoztatója volt- az „Út a munkához” programmal kapcsolatos lehetõségekrõl és
feladatokról. Ugyanezen a napon került sor a Polgármesteri Hivatalban a
hagyományos falunap szervezésével kapcsolatos megbeszélésre, melyen Suszter Magit által tájékoztató
hangzott el a „falunapokkal kapcsola tos pá lyá za ti le he tõ sé gek rõl”.
Március 12-én az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás tartotta az
ülését.
A fõbb napirendi pontok a következõk
voltak: Tájékoztató a területfejlesztési
feladatok ellátásáról, valamint a K-D
Régió fejlesztési keretei a 2009-2010.
évi regionális akciótervek tükrében.
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KDRFÛ nemzeti pályázati kiírásai
még nem ismertek.
Ugyanezen a napon Oroszlányban
közmeghallgatás történt, melynek témája a Vért Zrt-ben folytatott tevékenység ismertetése volt. A közmeghallgatás hangulata alapján dr. Szabó
Pál vezérigazgató ígéretet tett, viszszavonják a szén-hulladék kísérleti
együttégetésének folytatására benyújtott engedélyezési kérelmüket,
ezáltal a jövõben ilyen irányú tevékenységre az Erõmûben nem kerül
sor. Március 13-án a testület rendkívüli ülést tartott, melyrõl a fentiekben
tájékoztatást adtam. Március 14-én
Nemzeti Ünnepünkrõl történt megemlékezés koszorúzással, fáklyás felvonulással és iskolánk 6. osztályos tanulónak ünnepi mûsorával. Március
18-án Oroszlányban a Munkaügyi Kirendeltségen megbeszélés folyt a
községünkre vonatkozó közfoglalkoztatási terv elkészítése tárgyában.
Az Öveges József Általános Iskola
tornatermének tetõ és padozat felújításához a pályázat készítése folyamatban van.
A képviselõ-testület az 1. napirendben
foglaltakat elfogadta.
2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben alkalmazható nyersanyagnormákról, térítési díjakról szóló önkormányzati
rendelet elfogadására
Elõterjesztõ: Deákné dr. Schiffner
Márta jegyzõ
Az önkormányzat az Sztv. 92.§.(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a fenntartásában mûködõ intézményekben fizetendõ térítési díjakról
rendeletet alkot. Az Sztv. 115.§.(1) bekezdése értelmében a személyes
gondoskodás körében tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami támogatások különbözete.
A Vért Zrt, mint szolgáltató 2009. április 1-tõl a KSH által kiadott inflációs fogyasztási árindexnek megfelelõen
6,4%-os emelést javasolt az intézményi térítési díjak vonatkozásában a
szolgáltatási közétkeztetési szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen.
Differenciált térítési díjak a következõk:
- Akinek a családjában az Sztv. 119/C.
§- a alapján az 1 fõ esõ jövedelem a
nyugdíjminimum 50%-át nem éri el:
Intézményi térítési díj:
269/Ft/nap/adag
(Folytatás a következõ oldalon)
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Akinek a családjában az Sztv.
119/C.§- a alapján az 1 fõre esõ jövedelem a nyugdíjminimum 150 % - 300
% -a között van:
Intézményi
térítési
díj:
310
Ft/nap/adag
- Akinek a családjában az Sztv.
119/C.§- a alapján az 1 fõre esõ jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át
meghaladja:
Intézményi
Térítési
díj:
350Ft/nap/adag.
Továbbá hatályon kívül helyezésre
került a szociális ellátási formák és a
gyermekvédelem helyi szabályairól
szóló 7/2006.(XII.1.) önk. számú rendelet 16.§.(3) bekezdése, mivel a szociális törvény alapján megállapított térítési díj kedvezõbb az igénybevevõk
részére a korábbi évekhez viszonyítva.
A Képviselõ- testület fentiek szerint elfogadta a 2009. évi térítési díjak mértékét.
3. Javaslat a2009. évi közbeszerzési terv elfogadására.
Elõterjesztõ:
Deákné dr. Schiffner Márta jegyzõ
A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény (a továbbiakban:
Kbtv.) 5.§.(1) bekezdése az ajánlatkérõk,így az önkormányzat részére
is kötelezõvé teszi a közbeszerzési
terv elkészítését. A közbeszerzési
tervben az ajánlatkérõ nevének és a
tervezéssel érintett idõszak megjelölése mellett meg kell adni a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét, az
eljárás típusát, idõbeli ütemezését. Az
önkormányzat 2009. évi közbeszerzése terve tartalmazza a Tornaterem tetõszerkezetének felújítását, a Magtár
tetõszerkezetének felújítását, valamint a Sportpálya kialakítását. A közbeszerzési tervet az év során szükség
szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési törvény 2009. április 1.-tõl módosul, ez szükségessé teszi a terv módosítását.
A képviselõ-testület az önkormányzat
2009. évi közbeszerzési tervét elfogadta.
4. Javaslat a 2009. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására.
Elõterjesztõ:
László Kálmán polgármester
A szociális törvény értelmében a közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladata. Az aktív
korúak ellátására jogosult személlyel
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közcélú munka keretében legalább 90
munkanapra és legalább napi 6 órai
munkavégzésre kell határozott idejû
munkaviszonyt létesíteni. A közfoglalkoztatásban résztvevõk a munkavégzés idõtartama alatt munkabért kapnak, melynek összege –teljes foglalkoztatás esetén- nem lehet kevesebb
a minimálbérnél, vagyis 2009. január
1-tõl 71.500 Ft-nál. Legalább középfokú iskolai végzettség és/vagy szakképzettséget, igénylõ munkakört ellátottak garantált bérminimuma 2009.
január 1-tõl bruttó: 87.000 Ft, 2009.
július 1-tõl-2009. december 31-ig bruttó: 87.500 Ft.
A te le pü lé si ön kor mány zat ok nak
egy éves idõtartamra – 2009. április
15.-ig- közfoglalkoztatási tervet kell
ké szí te ni. A terv nek tar tal maz nia
kell a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét, az
ellátandó feladatokat, annak várható ütemezését, az ellátáshoz szükséges létszámot, valamint a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. A közfoglalkoztatási tervet a Közép-dunántúli
Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
Orosz lá nyi Ki ren delt sé ge vé le mé nyezte.
A képviselõ-testület jóváhagyta az
Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervét.
5. Tájékoztató a Közútkezelõ Kht.
2009. évi tevékenységérõl.
Elõterjesztõ:
Kisteleki József vezetõ
A polgármester tájékoztatta a Testületet, hogy Kisteleki József a Kht. vezetõje nem jelezte, hogy nem vesz részt
az ülésen, ennek ellenére nem jelent
meg. Véleménye szerint ezt illett volna közölni a képviselõ-testülettel,
hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem
tud részt venni a tanácskozáson.
Egyebek:
- Hatósági húsbolt megszüntetése.
Elõterjesztõ:
Deákné dr. Schiffner Márta jegyzõ
Szákszend Község Polgármesteri Hivatala és a”Béke” Tsz. között 1994.
augusztus 24-én megállapodás született a kényszervágott állatok hatósági
elszámolása tárgyában. Írásban megkerestük a Tsz jogutódját a
Szákszendi Mezõgazdasági termelõ
és Szolgáltató Zrt-t, hogy nyilatkozzon
arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e
a hatósági húsbolt megszüntetésé-
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hez. Zrt ehhez írásban hozzájárult.
Ennek következtében a Hivatal és a
Tsz. jogutódja között a szerzõdés felbontásra kerül. A húsboltban pénztárgép is mûködött.
A képviselõ-testület elfogadta a szerzõdés felbontását, mivel az okafogyottá vált, valamint döntött arról is,
hogy a pénztárgépet leselejtezi.
- Pályázat benyújtása a Tornaterem
tetõszerkezetének felújítására és
padozat cseréjére.
Elõterjesztõ:
László Kálmán polgármester
Az önkormányzat a Tornaterem tetõszerkezetének felújítására és padozatcseréjére kívánja beadni a pályázatot, melyet az Intézményfenntartó
Társulás székhely települése nyújt be
és az önkormányzat a beruházáshoz
30 %-os önrészt biztosít. A felújítás
bekerülési értéke: 16.021.625 Ft. Az
igényelt támogatás: 11.215.138 Ft,
önrész: 4.806.487 Ft.
A képviselõ-testület elfogadta, hogy a
Tornaterem tetõszerkezetének felújítására és padozat cseréjére a fenti
összegekkel a pályázat kerüljön benyújtásra.
- Beszámoló a Bokod-Szákszend
Községi Önkormányzatok Közokta tá si és Köz mû ve lõ dé si In téz ményfenntartó Társulás 2008. évi
költ ség ve tés ének vég re haj tá sá ról.
Elõterjesztõ:
László Kálmán polgármester
Összességében a teljesített kiadások
58,5 %- át, a személyi juttatások
17,9% -át, a munkaadót terhelõ járulék 21,9 %-át, a dologi kiadások,
1,7%-át a felhalmozási kiadások teszik ki.
A képviselõ-testület elfogadásra javasolta a Társulási Tanácsnak a BokodSzákszend Községi Önkormányzatok
Közoktatási és Közmûvelõdési Intézményfenntartó Társulás 2008. évi
költségvetésének
végrehajtásáról
szóló beszámolót
-237.705 e Ft bevételi
-235.544 e Ft kiadási fõösszeggel.
Az Egyebek napirend keretében lakáskorszerûsítési kérelmek elbírálására került sor.
Ezt követõen a Testület zárt ülésen
folytatta a munkáját, ahol beszámoló hangzott el az átruházott határkörben hozott polgármesteri döntésekrõl.
(Folytatás a következõ oldalon)
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(Folytatás az elõzõ oldalról)

A Képviselõ-testület 2009. március
25-én 17 órakor közmeghallgatást
tartott. A közmeghallgatás napirendi
pontjai a következõk voltak:
1. Tájékoztató az önkormányzat
2008. évi költségvetésének végrehajtásáról, az adóbevételek alakulásáról, az önkormányzati vagyon
helyzetérõl.
Elõterjesztõ:
László Kálmán polgármester
A polgármester a megjelent állampolgároknak röviden tájékoztatást nyújtott
2008. évi bevételek alakulásáról. Bevételek összege: 139.732 e Ft.
Az állami finanszírozás 67.971 e Ft-ot
tett ki. Az önkormányzati vagyontárgy,
szolgálati lakás (Száki u. 124.), valamint építési telek értékesítésébõl származó bevétel 7.393 e Ft, melyet a
meglévõ vagyontárgyak állagmegóvására, valamint az újak megvalósítására fordította. Költségvetésünk megalkotásakor számba vettük saját bevételi lehetõségeinket is.
Az iparûzési adó, mint helyi adó mértéke
2008. évben 5.822 e Ft volt. A gépjármûadóból befolyt összeg: 6.959 e Ft. Termõföld bérbeadásából 444 e Ft. Egyéb
sajátos bevételek között szerepel a lakbér, melynek összege 939 e Ft.
Bevételi forrásként tartja nyilván az önkormányzat a csatorna beruházás lakossági hiteltörlesztését is. A lakossági befizetés 2008. évben: 7.899 e Ft volt.
Áttételesen érinti a bevételeink alakulását a 2006. augusztus 1-én létrehozott Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás. Ennek következtében többletforráshoz jutottunk, melyet az oktatási-nevelési intézmények eszközállományának bõvítésére, cseréjére, korszerûsítésére fordíthattunk.
Az önkormányzat kiadásai a kötelezõen és önként vállalt feladataihoz, valamint a fejlesztésekhez kapcsolódnak.
Mûködési kiadások közül a személyi
kiadások és a munkaadót terhelõ járulékok 40 %-ot, míg a dologi kiadások
23 %-ot ölelnek fel. A szociális célú kifizetés: 2.972 e Ft volt.
Beruházások, felújítások a pályázati
lehetõségek elmaradása ellenére a
költségvetésbõl 11.363 e Ft-ot tett ki.
2008. évben megvalósult beruházások, felújítások:
pályázat útján:
- iskola külsõ nyílászáró cseréje
- utcanév táblák, valamint köszöntõtáblák elhelyezése (kistérségi pályázaton keresztül)
önerõbõl:
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- az iskola belsõ világításának korsze- Problémaként merült fel az árkok tiszrûsítése, vizesblokk felújítása,
tításának kérdése, valamint a szemét- az óvoda vizesblokkjának felújítása,
gyûjtõ felgyújtása,
gépbeszerzéseink:
továbbá az utak állapotának a kérdé- 2 db elektromos kerékpár
se.
- iktatóprogram
A felvetett kérdések tárgyalására a
- földterület vásárlás
képviselõ-testület késõbbi testületi üléCímzett és céltámogatásból, EU for- sén kerül sor.
rásból megvalósuló fejlesztés nem A képviselõ-testület a Községházán
volt.
2009. március 30-án együttes ülést
Betétállományunk: 58.500 e Ft.
tartott a Bokod Község ÖnkormányHitelfelvételre nem került sor, a zatával. Ülésen az alábbi napirend
viziközmû átvett hitelének törlesztésé- szerepelt.
re 2008. évben kétszer került sor.
Önkormányzati vagyon alakulása: Kecskéd-Község Önkormányzatá2008. évben 12.242 e Ft-tal növeke- nak csatlakozásának idõpontja a
Bokod-Szákszend Községi Önkordett.
mányzatok Közoktatási és KözmûLikviditási gondjaink nem voltak.
velõdési Intézményfenntartó TársuEgyéb önkormányzati feladatok:
Az önkormányzat fokozott figyelmet láshoz, valamint az ÁMK székhelyfordít a közterületeink rendbe tartásá- változásának idõpontja.
ra. Folyamatosan összegyûjtésre kerül Elõterjesztõ:
a bel-és külterületi utak mellett eldobált László Kálmán polgármester
A polgármester tájékoztatta a Testüleszemét.
A beszámoló kapcsán kérdésként me- tet, hogy két kérdésben kell az együtrült fel - az iparûzési adó csökkenõ tes ülésen döntenie mindkét testülettendenciájára való tekintettel -, hogy a nek. Kecskéd Község Önkormányzat
behajtására az önkormányzat mindent csatlakozási szándékát kifejezte, de
megtesz-e? Továbbá a járdán való annak kezdeti idõpontját csak a márciparkolás problémája és a szemetelés us 25-i ülésén határozta meg.
A képviselõ-testületek elfogadták a
kérdése vetõdött fel.
2. Tájékoztató a 2009. évi költségve- csatlakozás, valamint a székhely változásának idõpontjaként 2009. augusztés fõbb célkitûzéseirõl.
tus 1.-ét.
Elõterjesztõ: László Kálmán
Deákné dr. Schiffner Márta
A polgármester ismertette az önkorjegyzõ
mányzat 2009. évi költségvetésének
fõbb célkitûzéseit.
Továbbra is legfõbb feladata
lesz az önkormányzatnak az
intézmények mûködtetése.
2009. évi várható beruházások, felújítások pályázatok révén:
- magtár balesetveszélyességének megszüntetése,
- tornaterem tetõszerkezetének felújítása és padozat
cseréje (pályázat benyújtása
folyamatban van.)
- kritikus helyeken a felszíni
csapadékvíz elvezetésének
megoldása
- fûtéskorszerûsítés a nevelési- oktatási intézményekben,
- köztéri játszótár (pályázat
Március 28-29, szombatról vasárnapra virrabenyújtásra került)
dó éjjel ismeretlen tettes(ek), felgyújtották a
- buszöblöztek kialakítása.
száki katolikus imaház elõtti buszmegállóban
A pályázatok saját erõbõl:
lévõ szemétgyûjtõ tartályt. Aki az elkövetõk- Öveges József Általános Iskel kapcsolatban információval tud szolgálni,
kola külsõ tatarozása
je
lezze a polgármesteri hivatalban.
- közterületek parkosítása.
László Kálmán
Ezt követõen került sor a kérpolgármester
dések feltevésére.

Felhívás!

2009. április
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Április 11. a költészet napja

Magyarországon 1964 óta minden évben április 11-én, József Attila születésnapján ünneplik a költészet napját.
A költõ idén lenne 104 éves. Egyébként ezen a napon született az egyik
legszebb magyar vers, a Halotti beszéd költõje, Márai Sándor is.
Ebbõl az alkalomból országszerte
megemlékezéseket, irodalmi esteket,
könyvbemutatókat, felolvasásokat,
költõtalálkozókat, dedikálásokat, költészet napi Dalnokversenyeket, konferenciákat, tartanak. Az énekelt vers
mûfaját képviselõ mûvészek is fellépnek, koncertet adnak.
Kérdezhetnénk - Miért éppen József
Attilára való emlékezéshez kötõdik a
költészet napja?
Az interneten olvasgatva akadtam
Valachi Anna (Kaposvári Egyetem)
cikkére, melybõl néhány részletet idézek:
„Akár meg is fordíthatnánk a két dátumot: József Attila akkor született meg
országosan elismert költõként, amikor
Balatonszárszón kiállították róla a hivatalos halotti bizonyítványt. A kor- és pályatársak többsége csak a bulvárszenzációként tálalt halálhír után döbbent
rá, milyen kivételes életmûvet alkotott
ez a mindaddig csak “jó költõ”-ként számon tartott, zavarba ejtõen sokféle
hangon megszólaló - ezért gyakran félreértett -, posztumusz fölfedezett zseni,
akinek életútját kisgyermekkora óta váratlan veszteségek, lelki traumák, különös fordulatok szegélyezték -, s aki
egyéni szenvedéseibõl egyetemes érvényû költészetet teremtett.”
„Az “ucca és a föld fia” az egyetemi
kurzusok és a szívós önfejlesztés hatására igazi intellektuális költõ lett: kivételes verbális képességét, kreativitását és kifinomult fogalmi gondolkodását minden létezõ stílusban érvényesítette, miközben az õsi lírai tradíciókat a modern törekvésekkel szintetizálta. Egyszerre volt “magyar, de európai”, aki az avantgárd irányzatok, a
“tiszta költészet”, az antik versformák,
népdalok, regösénekek, a Kalevala,
sõt magyar nóták ritmus-, rím- és dallamképletét követve is hitelesen fejezte ki magát.”
„Saját válogatásában megjelent verseskötete, a Medvetánc (1934) már
pontosan tükrözi az univerzum mértékegységéhez igazodó, kozmikus érvényû költészet eszményeit.”

A minap egy elõadást hallgattam cd
lemezrõl, és az elõadó így nyilatkozott: „Talán a magyar költõk között az
Isten dolgaiban az egyik legtisztábban
gondolkodó költõ, a kommunista József Attila. Figyeljük meg néhány gondolatát:

JÓZSEF ATTILA:
(Az Isten itt állt a hátam mögött...)

Az Isten itt állt a hátam mögött
s én megkerültem érte a világot
…………………………………………
…………………………………………
Négykézláb másztam. Álló Istenem
lenézett rám és nem emelt föl engem.
Ez a szabadság adta értenem,
hogy lesz még erõ, lábraállni,
bennem.
Ugy segitett, hogy nem segithetett.
Lehetett láng, de nem lehetett hamva.
Ahány igazság, annyi szeretet.
Ugy van velem, hogy itt hagyott
magamra.
Gyönge a testem: óvja félelem!
De én a párom mosolyogva várom,
mert énvelem a hûség van jelen
az üres ûrben tántorgó világon.
1937. okt.

IMÁDSÁG MEGFÁRADTAKNAK
Alkotni vagyunk, nem dicsérni.
Gyerekeink sem azért vannak,
Hogy tiszteljenek bennünket
S mi, Atyánk, a te gyerekeid vagyunk.
Hiszünk az erõ jó szándokában.
Tudjuk, hogy kedveltek vagyunk elõtted,
Akár az égben laksz, akár a tejben,
A nevetésben, sóban, vagy mibennünk.
Te is tudod, hogyha mi sírunk,
Ha arcunk fényét pár könnycsepp
kócolja,
Akkor szivünkben zuhatagok vannak,
De erõsebbek vagyunk gyönge
életünknél,
Mert a fûszálak sose csorbulnak ki,
Csak a kardok, tornyok és ölõ igék,
Most mégis, megfáradván
Dícséreteddel keresünk új erõt
S enmagunk elõtt is térdet hajtunk,
mondván:
Szabadíts meg a gonosztól.
Akarom.
1924
„A vers, a lélek az elme és a szavak
virága.” –mondják. Valóban. Végig velünk van, egész életünkben. Már a
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csecsemõnek is dúdolgatunk. Dallal,
mondókával, verssel altatjuk, nyugtatgatjuk. Számtalan gyermekekhez
szóló verset írtak neves költõk. Az
életnek talán nem is létezik olyan területe, legyen az, munka, politika, növény, tárgy, ember, érzés, amirõl a
költõk ne faragtak volna remekbe szabott rímet. Ott van a vers akkor is, mikor eltávozunk errõl a földrõl.

Hogy melyik lesz az ember kedvenc
verse? Sokszor nem annak mûvészi
értékén múlik, hanem azon, ahogy azt
megismertük, hogy milyen érzelmet,
váltott ki belõlünk.
Így lett számomra is máig legkedvesebb könyvem, Móra Ferenc Sétálni
megy Panka címû verseskötete.
Valahányszor kezembe veszem, hogy
az unokákat, és húgom gyermekeit
örvendeztessem meg a verselés élményével, mindig eszembe jutnak
azok a boldog percek, mikor gyermekként, elalvás elõtt édesapámhoz bújva hallgattam, ahogy nagy szeretettel
olvasta nekem. Persze ahányszor
csak akartam, míg végül mindketten
kívülrõl tudtuk a Búcsúzik a rigótól
kezdve, A didergõ királyig mindet.
Ebben a kötetben van egy vers, melynek a címe Altató. Mai napig elcsuklik
a hangom, és könnybe lábad a szemem, mikor eszembe jut, mert oly
meghatóan fejezi ki a szeretetet. A
szeretetre pedig mindenkinek, minden idõben nagy szüksége van. Nélküle nem ember az ember.

MÓRA FERENC:
ALTATÓ
Csicsija, bubuja, én csillagom,
Bölcsõdet dúdolva ringatgatom,
Két szemed álomba csókolgatom,
Csicsija, bubuja, én csillagom!
Hajnal az életed, dél az enyém,
Utamról tiédre ömlik a fény
S mikorra a hajad aranyodik,
Az enyém szürkébe csavarodik.

S ha napom süllyed az ég peremin,
Te fogod majd le az én szemeim,
S én alszom majd el a te dalodon,
Csicsija, bubuja, én csillagom!
(1903)
Dékány Sándorné
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1990 óta Magyarországon is megünnepeljük a
Föld Napját,
minden év
április 22-én.
A Föld Napjának alapgondolata az
Egyesült Államokban élõ
egyetemi
hallgató, Denis Hayes ötlete volt. Az elsõ ünnepre 1970. április 22-én került sor, amelyen
mintegy 25 millió amerikai vett részt, hogy felhívja a figyelmet bolygónk romló környezeti állapotára, illetve tiltakozzon a vizeket szennyezõ hulladéklerakók, a levegõt egyre súlyosabban szennyezõ közúti közlekedés, a fajok kiirtása, a természetes élõhelyek eltûnése ellen.
Denis Hayes és társai mintegy húsz évvel késõbb Kaliforniában létrehozták a Föld Napja
Nemzetközi Hírközpontot, és havonta küldtek
hírlevelet a világ minden országába, hogy a városi tömegfelvonulásoktól kezdve szabadegyetemi elõadásokig, faültetéstõl a hulladékok újrahasznosításának megszervezéséig, a nemzetközi hírközlési rendszerek bevonásától falusi majálisokig sokféle akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld Napját.
Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni
a világot?- hangzik a Föld Napja mozgalom
egyik jelmondata. A felhívásra hazánkban is
megalapították a Föld Napja Alapítványt, és
1990 óta itthon is egyre többen érzik úgy, hogy
legalább ezen a napon tenniük kell valamit környezetük érdekében: fát ültetnek, rajzpályázatokon vesznek részt, környezeti vetélkedõt, patak- és falutakarítást szerveznek.

Rajz%pá%lyá%zat

A Magyar Közút Kht. gyermekrajzpályázatot
hirdet a Föld napjához kapcsolódóan.
A pályázat három kategóriában kerül meghirdetésre (0-5 éves, 6-10 éves, 11-16 éves korosztály). A pályázatokat április 29-ig várjuk Társaságunk központi címére (Magyar Közút Kht.
Kommunikációs igazgatóság 1024 Budapest,
Fényes Elek utca 7-13). Kérjük, a
weboldalunkról (www.kozut.hu) is letölthetõ
adatlapot töltsék ki és csatolják a pályázathoz.
Szavazni a beérkezett rajzokra weboldalunkon
lehet április 30.-tól május 8-ig. A három korcsoport elsõ helyezettje értékes könyvutalványt
kap.
Magyar Közút Kht.

Hírmo

2009. április

OVI KRÓNIKA

Régóta nem adtunk hírt magunkról, no de nem azért, mert nem
történik semmi, íme: A színházban A kis hagymafiú történetét ismerhettük meg. A gyerekeknek
nagyon tetszett. A télbúcsúztató
farsangi karneválunkra sokan
vidámkodtak velünk. A gyerekek
szebbnél szebb jelmezekben
pompáztak. A zökkenõmentes
nap lebonyolításában köszönettel tartozunk a segítõ szülõknek.
Nagyon készültünk a”honvédek,
huszárok” ünnepére. Az óvodai
ünnepély után, nem törõdve a
zord idõjárással, elvittük az emlékmûvekhez a kis kokárda virágainkat, zászlóinkat. Ellátogatott
hozzánk Kisteleki Zoltán színmûvész, aki a gyerekeket is bevonva adta elõ Micimackó meséjét. A
gyerekeknek nagyon tetszett, jól
érezték magukat.
„Képesnek lenni arra, hogy örömet találjunk mások örömében,
ez a boldogság titka.” (Georges
Bernanos)

Az óvodai játszóudvar, (ahol nap,
mint nap 60 gyermek játszik) tündérkertté varázslásában, egy héten keresztül segédkeztek a szülõk, akik megérdemlik, hogy név
szerint is felsoroljam õket. A nevek ismerõsek lesznek, jó lenne,
ha a kör bõvülne.
Bodó Csaba és felesége, Hanzli
Tibor és felesége, Müller Csaba
és felesége, Szabó Péter és felesége, Sulyán Krisztián és felesége, Sirokmán Krisztián és felesége, Takácsné Anita, Valkóné Éva,
Gálné Anikó, Kosárszkiné Csilla,
Paveszka József és felesége, Takács Timi, Timárné Kriszti,
Vinkóczi Zoltán, Cseh Gyula,
Hanzli István
Nagyon jó mások örömének örülni mi, akik itt voltunk ezt tapasztaltuk. Köszönjük. Biztos vagyok
benne, hogy a húsvéti nyuszi is
örömmel jön ebbe a szép környezetbe.
Kovács Lajosné
tagóvoda-vezetõ

Bagoly doktor
tanodája

válnak egymás iránt, jobban fogják becsülni egymást.
A gyereke élménybeszámolói
magukért beszélnek:

Iskolánk életébõl

Idén 27 negyedikes kisgyerek
költözhetett ki egy hétre a
környebányai Erdei Iskolába. 5
napon keresztül élveztük a friss
levegõt, jutottunk el valamennyi
úti célunkhoz, láthattuk a természetes környezetükben élõ állatokat, növényeket, végezhettünk
méréseket, tájékozódhattunk a
tereptárgyak segítségével. Célunk a környezettudatos magatartás kialakítása, környezet- és
természetvédelmi ismeretek elmélyítése, az osztályközösség
építése, a környezetet óvó és védõ magatartás kialakítása volt. A
tartalmas, sokszínû ismeretszerzés alkalmat adott arra, hogy
gyerekek új ismeretekhez jussanak, a közös programok, pedig
olyan feltöltõdéssel jártak, amelyek egy ideig bizonyára meghatározzák kedélyállapotukat és érdeklõdésükre is jó hatással lesz
az elkövetkezõkben. Oldottabbá

Nyári Viktor:
„Nagyon jó volt ez a hét. A várak,
a lovak, a túrák, a játékok. Jobban megismertük egymást. Még
buliztunk is. Volt disco.”
Horváth Gál Tünde:
„Nekem az egész hét tetszett.
Soha nem fogom elfelejteni.”
Zsohár András:
„Ez a hét szuper volt!”

Timár Dániel:
„Ez a hét volt a legjobb hetem.”

Müller Kristóf:
„Jól érzetem magam. Szerettem
a csapatomat, mert mindig öszszetartott.”

Glázer Zsófia:
„Nagyon fantasztikus hét volt.
Kár, hogy nem maradtunk még
egy napot, az esti buli nagyon jó
volt.”
(Folytatás a következõ oldalon)
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(Folytatás az elõzõ oldalról)

Teberi Bianka:
„Én még egy hetet maradtam volna
még. Jókat játszottunk az udvaron”

Nyári Krisztián:
„Jól érzetem magam, mert sokat kirándultunk.”
Kánya Bettina:
„Ezt az élményt nem lehet elfelejteni!”
Schaffhauzer Szeverin:
„Nekem a tábori programok közül legjobban a csütörtök este tetszett. Ezért
ez, mert este 8-tól késõ estig buliztunk. Táncoltunk, ettünk, ittunk, beszélgettünk. Ezután kezdõdött a divatbemutató. Úgy kezdtük, hogy szólt a
zene és körbe ment a zsák, amibe ruhák voltak. Mindenkire jutott valami.
Az est sztárja Józsikánk volt, nagyon
vicces hastáncot adott elõ.”
Bihari Laura:
„Elindultunk hétfõn az Erdei táborba,
kis idõ múlva oda is értünk, nagyon
szép helyre érkeztünk. Kipakoltunk,
megebédeltünk, és körbe jártuk a falut.
Este vacsora után csapatokat alakítottunk és elkészítettük a feladatokat.
Este a lányok alig tudtak elaludni.
Másnap nagy túra várt ránk. Úti céa
lunk
Vitány vár
volt. Sokat
gyalogolkire
tunk,
oda ér tünk.
A vár egy
meredek
magas dombon állt. „Lehetetlen volt
megmászMire
ni”.

Faültetés
Március 15.
tiszteletére
Szákszend Csillag utcai keresztezõdésében 13+1 gömbjuhar fát ültetett el az
önkormányzat, az 1848/49-es szabadságharc aradi mártírjainak emlékére.
Akinek a közterület további parkosításával kapcsolatban javaslata van, jelezze a
Polgármesteri Hivatalban.

SZÁKSZENDI
dó
Hírmon d

visszaértünk, el is fáradtunk. Másnap
a tavakhoz mentünk el, amik nem voltak messze az Erdei iskolától. Az utolsó nap csütörtökön a várgesztesi várhoz túráztunk. A vár csodálatos volt.
Mikor leértünk a várból a
Király rét várt minket, ahol
játszottunk. Hazaértünk,
este mókás játékokat játszottunk, ettünk egy hatalmas tortát, amin két
kék madár volt.
Pénteken reggel mikor felkeltünk tornáztunk, megreggeliztünk, összecsomagoltunk, majd elbúcsúztunk a játszótértõl.
Kaptunk egy Oklevelet,
melyen Bagoly doktor
büszkélkedett a fiókáival,
készült is egy utolsó kép
az Erdei iskolában rólunk,
mire elkészült a kép a szülõk már ott is voltak. Bepakoltuk a táskákat, beültünk az autókba és szomorúan integetve hagytuk
ott az Erdei Iskolát.”
Az Erdei iskolánk valamennyi támogatójának
köszönetemet szeretném
kifejezni, hiszen ebben a
nehéz helyzetben is segítségünkre voltak egy
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tartalmas, a gyerekek számára maradandó élményt nyújtó program megvalósításában.
Palotainé Papp Éva
osztályfõnök

Szákszend Község Önkormányzata 2009 évben
tovább kívánja folytatni
községünk közterületeinek virágosítását. Kérjük
a lakosságot, aki csatlakozni kíván, jelezze
szándékát a Községházán (virágbeszerzés, virág felajánlás).
Önkormányzat
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Egyházi Hírek:

Re%for%má%tus%
ün%ne%pi%
is%ten%tisz%te%le%tek:

Virágvasárnap április 5. istentisztelet a szokott idõben 9 órakor.
Nagypénteken április 10-én, 9 órakor.
Húsvét vasárnap, április 12-én, 9
órakor Úrvacsorás istentisztelet.
Húsvét hétfõn április 13-án, 9 órakor.
Sugárné Damó Márta
református lelkész

EVANGÉLIKUS
ÜNNEPI
ALKALMAK

Nagycsütörtökön (április 9.): 17 órakor Szákon és 18 órakor Szenden tartunk emlék-istentiszteletet.
Nagypénteken (április 10.): Szákon
fél 10-kor, Szenden fél 11-kor tartunk
istentiszteletet.
Húsvét vasárnapján (12.): Szákon 9
órakor, Szenden 11 órakor tartunk úrvacsorai istentiszteletet.

Nagyheti szertartások rendje

Virágvasárnap (április 5.)
Szentmisén énekelt passió
Szákszend (szendi templom): 8.30
órakor
Nagycsütörtök, (április 9.)
A nagycsütörtöki ünnepi szentmisében megköszönjük Istennek nagy
ajándékát, az Oltáriszentséget. Az
Utolsó vacsora emlékére bemutatott
szentmisében történik a lábmosás
szertartása, emlékezésül a jézusi alázatos emberszeretetre. A nagycsütörtöki szentmise végén a pap az oltárt
megfosztja díszeitõl.
Miserend:
Szákszend (szendi templom):
16.30 órakor
Nagypéntek, (április 10.)
Ezen a napon a keresztény világ Jézus megváltó halálára emlékezik, ekkor van az úgynevezett „csonka mise”. Meghallgatjuk a Passiót, kifejezzük hódolatunkat a Szent Kereszt
elõtt, majd az egyetemes könyörgésekben fohászkodunk Istenünkhöz.
Bár konszekrálás ezen a liturgián
nincs, de a szertartás keretén belül
szentáldozáshoz járulhatunk. Nagypéntek szigorú böjti nap.
Keresztút:
Szákszend (szendi templom):
15. 30 órakor
Szertartás rendje:
Szákszend (szendi templom):
16. 00 órakor

Nagyszombat (április 11.)
„Alászállt a poklokra” – imádkozzuk a
Hitvallásban, s ezt ünnepeljük Nagyszombaton. Ezen a délelõttön nyitva a
templom, és lehetõségünk van a
Szent Sír látogatására. Emlékezzünk
az értünk a halált is megízlelõ Megváltóra, s imádkozzunk megholtjainkért.
Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál idõzik, az Õ szenvedésérõl és
haláláról elmélkedik. Az oltár megfosztva áll. Szentáldozás ezen a napon, csak mint szent Útravaló szolgáltatható ki.
Szent Sír látogatása a templomban
10-12 óra között
A feltámadási szentmise rendje (húsvét vasárnapi elõesti szentmise)
Szákszend (szendi templom): 18.00
órakor
Urunk feltámadásának ünnepe
(április 12.)
Húsvét vigília
A feltámadási szertartás a tûzszenteléssel kezdõdik, majd a lucernárium, a
fényünnepség következik: a Húsvéti
gyertya fényénél az egyház õsi öröméneke hangzik el, majd az Ó- és Újszövetségi olvasmányok meghallgatása után újra a „Dicsõség”-et énekeljük orgonakísérettel. A vízszentelés
és a keresztségi fogadás megújítása
után az Eukarisztia ünneplésével folytatódik az ünnepi liturgia. A hívõ keresztény a feltámadt krisztust dicsõíti
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Húsvét 2. napján (április 13.): Szákon fél 10-kor, Szenden fél 11-kor tartunk istentiszteletet.
A s z e n d i evangélikus templomban
április 18-án (szombat) 18 órakor lesz
a konfirmációi vizsga.

Április 19-én (vasárnap) Szákon 9
órakor, Szenden 11 órakor lesz konfirmációi istentisztelet, melyre az emlékezõ jubilánsokat – 10-15-20-25-3035-40-45-50-55-60-65-70-75 éve konfirmált testvéreket szeretettel hívjuk és
várjuk az úrvacsorai közösségbe.
Csonkáné Szabó Magda
evangélikus lelkész
és hirdeti imájával, énekével tesz tanúságot Róla a körmenetben.
A húsvéti vigília szertartása a húsvéti
Szent Három Nap csúcsa. Azt hirdeti
nekünk, hogy gyõzött a világosság a
sötétség felett, az élet a halál felett.
Mindennek mi is részesei lehetünk a
keresztség által, haljunk meg ezért a
bûnnek, hogy Krisztussal feltámadhassunk az új életre.
Húsvét vasárnap (április 12.)
Ünnepi szentmise
Szákszend (szendi templom): 8.30
órakor
Ételszentelés és a feltámadt Krisztust
ünneplõ liturgia. Ez az egyház legnagyobb ünnepe. Hitünk legnagyobb
misztériumát köszönjük meg Istennek
Húsvét vasárnapján.
Húsvéthétfõ (április 13.)
Ünnepi szentmise
Szák: 8.00 órakor
Szákszend (szendi templom): 9.00
órakor
Író Sándor plébános

GERECSE 50

Mivel 2008-ban községünkbõl többen vettek részt a Gerecse különbözõ szintû túráin, ez úton jelezzük a
GERECSE 50 idén, 2009. április
18-án, kerül megrendezésre.
Jó túrázást kívánunk!

2009. április
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Ezidõtájt kapta a
monostor mai jellegzetes épületformáját, amely a mai napig folyamatosan fejlõdik, a kor szükségleteihez igazodva
modernizálódik, igazodva természetesen az épületegyütösszképének
tes
megtartásához.

A város nevérõl szinte mindenkinek
Magyarország legõsibb monostora
jut eszébe. A település õsi neve
Gyõrszentmárton, a nyelvújító Kazinczy nyomán lett a domb Pannonhalma, mely nevet 1965 óta a kisváros is
viseli.

A magyarság egyetemes történelméhez szorosan hozzátartozó városkához közeledve már messzirõl szembetûnik a Szent-Márton hegy, mely
magasan kiemelkedik a tájból. A hegyen lévõ világörökségi rangot nyert
épületegyüttes méltán vált a város címerévé, melynek történelme a kolostor felépítésével vette kezdetét 996ban. Géza fejedelem hívására ekkor
jöttek Magyarországra, és telepedtek le ezen a dombon az elsõ bencések. A templomot és a kolostort
800 év alatt többször felépítették
és lerombolták, a vár viharos történelmében ostromok, tüzek, török
csapatok, át- és újjáépítések sûrûn
váltották egymást. II. József a bencés rendet is feloszlatta, de 1802ben ismét visszatértek az atyák a
hegyre. Mivel az oktatást tekintette
a rend a fõ célkitûzésének, hatalmas klasszicista stílusú könyvtárat
épített az 1820-as években Engel
Ferenc saját tervei szerint, majd
késõbb Packh János vezetésével
folytatódott a munka, ekkor készül
el a torony is. Az építkezéshez az
esztergomi bazilikánál szerzett tapasztalatát is felhasználta Packh
építész, sok hasonlóság fedezhetõ
fel a két épületben, fõleg a toronysisak oszlopsoros kupolázatában.

A hegyre meredek
kanyargós út visz, a
félúton található néhány éve létrehozott modern látogatóközpontnál parkolhatunk, itt kell
bejelentkezni, hiszen a monostoregyüttes csak az óránként induló vezetéssel látogatható. Egy rövidfilm megtekintése után indulhat is a séta a látogatók számára kiépített ösvényen.

A monostor látogatása során a Székesegyház, a kolostor kerengõje és a
könyvtár látogatható.
A jelenleg látható pannonhalmi templom Uros apát idejében, a XIII. század elején épült késõromán-koragótikus stílusban, felszentelése valószínûleg 1224-ben volt. Az elmúlt
évek régészeti kutatásaiból arra következtethetünk, hogy az elsõ templom szélessége valószínûleg azonos
volt a mai temploméval, és ez a 11.
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században szokatlanul nagynak számított. A bazilikában látható legidõsebb falrész (a déli mellékhajó kibontott fala) a 12. századból, a Dávid
apát idején 1137-ben felszentelt második templomból való. A templomot
Mátyás uralkodása idején bõvítették,
ekkor készült el a szentély mai menynyezete, a mellékhajók keleti vége és
a Szent Benedek kápolna. A török
idõkben a belsõ berendezés teljesen
elpusztult. A török kor utáni legjelentõsebb felújítás az 1720-as években
kezdõdött Sajghó Benedek fõapátsága idején. A templomot utoljára az
1860-as években Storno Ferenc restaurálta. Az õ irányításával készítették
a mai fõoltárt, a szószéket, a mennyezet freskóit, az oltár feletti Szent Márton üvegablakot, valamint a padokat.
A templom egyik fõbejárata a középkorban a Porta Speciosa (ékes kapu)
volt. Ez a kapu az ún. kerengõfolyosóból vezet a templomba, és szintén a
XIII. században készült. A reneszánsz
korban Pannonhalma meglehetõsen
elnéptelenedett (kb. 6-7 szerzetes élt
itt mindössze). 1472-ben Mátyás király foglalta le magának az apátságot.
Kormányzósága idején jelentõs építkezésbe kezdett. Ekkor készült a mai
kerengõ is. Az építkezések befejezése valószínûleg 1486-ban történt,
ahogyan azt az egyik sarokkövön bevésve olvashatjuk. A munkákat feltehetõleg a visegrádi királyi építõmûhely mesterei végezték.
(Folytatás a következõ oldalon)

A Porta Speciosa és a könyvtár

SZÁKSZENDI
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(Folytatás az elõzõ oldalról)

Hírmon d

A fõapátság épületegyüttesének a torony és a gimnázium mellett egyik
leghangsúlyosabb része a könyvtár.
Bár maga az építmény csak a XIX.
század elsõ harmadában készült el,
az általa megtestesített eszme ezerötszáz éves. Szent Benedek olyan nagy
szerepet adott az olvasásnak a monostor életében, hogy a szerzetesek
munkája õrizte meg számunkra nemcsak az elsõ századok keresztény irodalmát, hanem a görög-római kultúra
alkotásait is, ugyanakkor megteremtette Európa és benne hazánk kultúráját is. Egy Szent László-kori (1090 körüli) oklevél tanúsága szerint a 11.
század végén Pannonhalmán már 80
kötetet (kb. 200 mûvet) tartottak nyilván. 1786-ban a feloszlatáskor már
több mint 4.000 kötetet számlált a
gyûjtemény. 1802-ben a könyvek közül csupán 757 kötetet és 27 kéziratot
szállítottak vissza a monostor könyvtárába. A könyvek elhelyezésére elegendõ volt néhány terem. A könyvek
száma azonban a 19. század elején
ugrásszerûen megnõtt. Ekkor határozták el az új könyvtárépület építését. Napjainkban körülbelül 360.000
kötetet õriznek a gyûjteményben.
Pannonhalma egyházi, társadalmi,

Meg%hí%vó!

A
Közép-dunántúli
Regionális Munkaügyi
Központ Oroszlányi
Kirendeltsége tájékoztatójára.
Elõadó: Varga Margit
mentor
Tárgy: A munkanélküliség helyzete a
kistérségben, az ellátási formák, valamint a munkanélküliséget
csökkentõ
központi programok,
tanfolyamok, képzések
Idõpont: 2009. április
20. (hétfõ), 17. 00 óra
Helyszín: Faluház
Szeretettel várjuk a téma iránt érdeklõdõket!

kulturális, oktatási központ. 1943-tól
mûködik gimnázium és nevelõotthon
a kolostor falain belül. Bár 1948-ban
államosítani próbálták, 1950-tõl egyike volt a szocializmus alatt meghagyott 8 egyházi iskolának. Ma több,
mint 300 bentlakásos diák él és tanul
itt. Ha valaki pannonhalmi bencés diák akar lenni, akkor elõször is fiúnak
kell lennie, okosnak és hajlandónak
arra, hogy 13-14 évesen elszakadjon
a családjától. A Pannonhalmi Bencés
Gimnázium ugyanis nem koedukált,
rendkívül nehéz a felvételi, és a diákok sokszor hétvégéken sem utazhatnak haza a családjukhoz. De aki elszánja magát, az csak nyer vele. Az itt
végzettek 100%-a bejut egyetemre
vagy fõiskolára. Ha valaki ismer Pannonhalmán végzett embert, jól tudhatja: itt egyesül a magas színvonalú oktatás, a nevelés, és a személyes törõdés.
Bár az oktatás a fõ profil, az apátságnak számtalan más arca van. A bencés atyák nagyon közvetlenek, az
egyik például mosolyogva mesél legújabb likõrjükrõl. Ma már a boltok polcain is találkozhatunk a bencések termékeivel. A Fõapátság kolostorkerti
gyógyászati múltjának feltárása köz-
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ben került elõ a több száz éves, kéziratos és nyomtatott könyvekbõl álló
gyûjtemény, amely több mint 600 õsi
receptet is tartalmazott. A pannonhalmi bencések ezer éves hagyománya
a gyógyhatású italok (teák, gyógynövény és keserû likõrök, tinktúrák)
készítése. A Bencés Likõrcsalád különlegessége, hogy Agárdi alma- és
cigánymeggypálinka alappal készülnek, és nincs bennük mesterséges
aroma vagy színanyag, így igazi csemege.
A monostor megtekintése után nem
szabad kihagyni a pincészet megtekintését, ahol a bencés atyák szõlészetébõl származó pannonhalmi borokból kaphatunk változatos kóstolót.
Mindannyian vendégek vagyunk ebben a világban és egymás életében.
Pannonhalma monostora — lehetõségei szerint — szívesen látja a zarándokokat, a csendre vágyókat, és azokat a turistákat is, akik a múlt tükrébe
pillantva szeretnék jobban megérteni
a jelent.
Májusi számunkban a visegrádi királyi
palotát és a Fellegvárat látogatjuk
meg. Várja Önöket a sorozat szerkesztõje:
Farkasvölgyi György

Tisztelt Gazdálkodók!

Elindult a területalapú támogatások igénylésének
idõszaka, mely során 2008-hoz hasonlóan igénybe vehetik a Magyar Agrárkamara ingyenes segítségét. A kihelyezett tanácsadó Cserényi József
2009. április 8-ától, minden hétfõn, szerdán, pénteken 9. 30 órától 18 óráig várja Önöket a Faluházban.
A kérelmek leadásának határideje: 2009. május 15.
Az esetleges várakozás elkerülése ill. a minél
gyorsabb ügyintézés érdekében kifejezetten
szükséges az idõpont egyeztetés, melyet a
20/5677259-es telefonszámon tehetnek meg. A
kérelmek kitöltése során a MHV részére regisztráció módosító lap kitöltése is kötelezõ.
Kérem, hozzák magukkal a borítékban kapott tájékoztatót, amelyen a területalapú támogatás igényléséhez szükséges kód található. Adószámot, adóazonosítót, bankszámlaszámot, és egyéb igazoló
okmányokat.
Cserényi József
Agrárkamarai tanácsadó

FELHÍVÁS!

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

2009. április

SZÁKSZENDI
dó

A szákszendi Hímzõkör
kiállítása Oroszlányon

„XIII. Civileké a Ház” Oroszlány és kistérsége

civil szervezeteinek találkozója 2009. március

15-22. között került megrendezésre. A 2005-

ben alakult szákszendi Hímzõkör Somogyi

Istvánné vezetésével, már második alkalommal állította ki tagjai szebbnél szebb kézimun-

káit ezen a rendezvényen.

Most a tagok közül: Ifj. Kosztolánszky

Istvánné, Rév Zoltánné, Somogyi Istvánné,
Szabó Ferencné, Timár Lászlóné, - drávaszögi

hímzés, kalocsai risseliõs hímzés, úri hímzés,

kalotaszegi vagdalásos, keresztszemes párna,
matyó jellegû hímzés, frivolitás(hajócsipke)

technikával készített alkotásait csodálhatták

meg Oroszlányon a Mûvelõdési Központban.

Takács Gyöngyi

Hírmon d

Kirándulás
az Õrségbe
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Idõpont: 2009. május 21-23. (2 éj)
Utazás: légkondicionált autóbusszal
Elhelyezés: Hegyhátszentjakab Vadása Camping faházaiban (2x2 ágyas hálószoba, felszerelt konyha hûtõvel,
fürdõszoba, WC)
Ellátás: 2 x reggeli, 1 x ebéd, 1x borkóstoló, 2 x vacsora
Csoportkísérõ idegenvezetõ
Belépõk a részvételi díjban.
Program:
1.nap: Zalaegerszeg-Göcsej-Kehidakustány
Indulás 6:00 órakor Szákszendrõl. Utazás Zalaegerszegre.
Érkezés után séta az
Azáleák völgyében. Látogatás a Göcseji Falumúzeumban
mely a göcseji népi építészet és lakókultúra emlékeit mutatja
be. Továbbutazás Kehidakustányba fürdési lehetõség.
Szállás Hegyhátszentjakab
2. nap: Õrség
Reggeli után ismerkedés az Õrség legfõbb nevezetességeivel.
Szentgyörgyvölgy (Református Mûemlék templom) Õriszentpéter ( Templomszer nevû részén a Szent Péter apostol plébánia-templom felkeresése), Pankasz (a Református faharangláb az Õrség talán legszebb és legrégebbi, 1755-ben
tölgyfából készült építménye) Szalafõ (az Õrség utolsó fennmaradt szeres települése, a hét dombon épült hét szer közül
a legjelentõsebb Pityerszer).
Ebéd Bajánsenyén a Malom Csárdában , tájjelegû menü: leves, vasi pecsenye dödöllével, saláta. Magyarszombatfa
(Fazekasház, Sárga liliom tanösvény) Velemér ( Árpádkori
Szentháromság – templom kb. 900 m séta, különleges látnivaló
Szállás Hegyhátszentjakabon.
3. nap: Jeli Arborétum , Somló-hegy
Reggeli után látogatás a Jeli Arborétumban, a Vasi Hegyhát
gyöngyszemét a tavaszi havasszépe (rhododendron) tömeges virágzása tette Európán is túljutó hírûvé. Az arborétum
megtekintése után, utazás a somlói borvidékre. Hazánk legkisebb borvidéke a Somló hegyet
öleli körbe. A majdnem teljesen szabályos csonka kúp alakú,
csodálatos szépségû alvó vulkán körös-körül be van ültetve
szõlõvel. Borkóstoló egy helyi pincészetben.
Hazautazás, hazaérkezés az esti órákban.
Részvételi díj: 22.500 Ft/fõ
A részvételi díj tartalmazza: szállás (Vadása Camping), autóbusz cca 600 km, ebéd Bajánsenye, 2x reggeli Vadása
Camping, borkóstoló Somló-hegy, idegenvezetõ,
Belépõk: Göcseji Falumúzeum, Kehidakustány fürdõ,
Õriszentpéter templom, Szalafõ Szabadtéri Múzeum,
Velemér templom, Magyarszombatfa Fazekas ház, Jeli Arborétum

Jelentkezés: 2009. április 20.-ig a Polgármesteri
Hivatalban

SZÁKSZENDI
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Egészségrõl betegségrõl
A méhnyakrák gyakoriságáról,
kezelésérõl, megelõzésérõl

A méhnyakrák leggyakrabban a 40 év
feletti nõknél alakul ki, de a 25-40 év
között a leggyakoribb rosszindulatú
megbetegedés, tehát nagyon fiatal
korosztályt is érint. Magyarországon
évente több mint 1000 új beteget fedeznek fel és kezelnek. A méhnyakrák
korai felismerésére jó módszerek állnak rendelkezésre, a kezelés lehetõségei a sebészi, a sugaras és a
gyógyszeres terápia oldaláról maradéktalanul biztosítottak. Hazánkban a
méhnyakrák szûrése megoldott, de
sajnos még mindig a nõk tekintélyes
hányada nem él ezzel a lehetõséggel.
Részben ezért nem ismerik fel korai
állapotban a betegséget.
A méhnyakrák szûrése szempontjából a legfontosabb a rendszeres,
évente végzett nõgyógyászati vizsgálat! A 0. stádiumban felfedezett
méhnyakrák túlélési aránya a kezelés után 100%!
A vizsgálatok kezdetének ajánlott idõpontja: a 18. életév, illetve a nemi élet
megkezdésének idõpontja. A szakma
ajánlása, hogy a nemi élet megkezdésétõl évente el kell végezni a vizsgálatokat!

A HPV-vel való megfertõzõdés esélyét növeli:
1. A szexuális élet megkezdése 18
éves kor elõtt.
2. A szexuális partnerek gyakori váltogatása.
3. Szexuális kapcsolat létesítése
olyan férfiakkal, akiknek több szexuális partnerük volt/van, illetve akik korán kezdtek nemi életet.
4. Szexuális kapcsolat létesítése
olyan férfivel, akinek szexuális partnere méhnyakrákos volt.

A méhnyakrák kialakulásának okai
között több tényezõ szerepel.
A kockázati tényezõk közül messze a
legjelentõsebb a humán (emberi)
papillomavírussal (HPV) való fertõzöttség, amely az összes méhnyakrákos eset legalább 82%-ában
megtalálható. (A ma már létezõ, HPV
ellen védettséget biztosító oltóanyagról bõvebben a cikk végén olvashatnak.) A szexuális úton terjedõ HPV
valójában egy kiterjedt, mintegy 75 féle vírust magába foglaló víruscsalád,
s közülük 13-ról tudható, hogy köze
van a méhnyakrák kialakulásához. A
vírusfertõzés ugyanis kóros sejtek növekedését idézheti elõ a méhnyakon.
Fontos azonban tudni, hogy a legtöbb
HPV-fertõzött nõben nem alakul ki
méhnyakrák. A HPV-vel való fertõzöttség igen gyakori, de számos nõ soha
nem szerez errõl tudomást, mivel nem
mindig alakulnak ki tünetek. A legfõbb
tünet egyébként szemölcsök megjelenése.

Hormonális fogamzásgátlók és a
méhnyakrák
Felmerült, hogy a hormonális fogamzásgátló tablettát szedõk körében magasabb a méhnyakrák kialakulásának
aránya, ugyanakkor nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a tabletta
közvetlenül méhnyakrákot okozna. Az
összefüggést nehéz igazolni, mert a
méhnyakrák két fõ kockázati tényezõje - a korai életkorban kezdett nemi
élet és a szexuális partnerek váltogatása - szintén gyakoribb lehet a tablettát szedõ nõk között, mint azok között,
akik nem szednek hormonális fogamzásgátló készítményt. A fogamzásgátló tabletták dobozában található betegtájékoztató mégis feltünteti ezt a
lehetséges kockázatot, és azt tanácsolja a tablettát szedõ asszonyoknak, hogy évente vegyenek részt nõgyógyászati rákszûrésen. A fogamzásgátló tablettát szedõk rendszerint
nem használnak óvszert, a magasabb
kockázatban ez is szerepet játszhat.

Egyéb méhnyakrákot okozó tényezõ:
A méhnyakrákos nõk nem mindegyike HPV-fertõzött, tehát a betegség kialakulásában más okok is szerepet
játszanak. A méhnyakrák kialakulásának kockázatát növeli:
1. ha valakinek egyéb, szexuális úton
terjedõ betegsége van (például
clamidia, herpesz)
2. a magasabb életkor
3. a dohányzás
4. a tartósan legyengült immunrendszer,
mivel a szervezet ilyenkor kevésbé képes megküzdeni a vírusfertõzéssel.

2009. április
Mik a méhnyakrák tünetei?
Sajnos a legtöbb ráktípushoz hasonlóan a betegség korai formájában a
méhnyakrák sem okoz tüneteket!
Ezért nagyon fontos a szûrõvizsgálatokon való rendszeres megjelenés!
A tünetek rendszerint akkor jelennek
meg, ha a rák behatol a méhnyak
izomállományába, és/vagy ráterjed a
környezõ szövetekre is. A leggyakoribb tünet abnormális vérzés a menstruációs idõszakok között, vagy közösülés után. Egy másik gyakori tünet a
szokatlan hüvelyfolyás.
Mit tehet Ön a méhnyakrák megelõzése érdekében?
A legfontosabb a rendszeres nõgyógyászati vizsgálat rákszûréssel
egybekötve. A méhnyakrák megelõzésének leghatékonyabb módja, ha a
rákmegelõzõ állapotokat vagy a rák
legkorábbi stádiumát idõben észreveszik és kezelik. A 0. stádiumban felfedezett méhnyakrák túlélési aránya a
kezelés után 100%! A nõgyógyászati
rákszûrési vizsgálatok kezdetének
ajánlott idõpontja: a 18. életév, vagy a
nemi élet megkezdésének idõpontja,
amennyiben az a 18. életév elõtt kezdõdött.
A citológiai vizsgálat megbízhatóságának javítása érdekében:
1. Ne a menstruáció idején menjen
szûrésre!
2. Ne végezzen hüvelyöblítést a vizsgálat elõtti 48 órában!
3. Ne éljen házaséletet a vizsgálat
elõtti 48 órában!
4. Ne használjon tampont, fogamzásgátló habot, zselét, hüvelykrémet
vagy más hüvelyi gyógyszert a vizsgálat elõtti 48 órában!
További tényezõk, mellyel csökkentheti a méhnyakrák kialakulásának
kockázatát:
1. a szexuális partnerek számának
mérséklése
2. gumióvszer használata
3. a dohányzás kerülése
A „méhnyakrák” elleni oltóanyagról
Úgy gondolom az oltóanyag köztudatban elterjedt neve megtévesztõ lehet.
A fentiekben részletesen leírtam,
hogy a méhnyakrákot sok minden
okozhatja. A felsorolt összes ok ellen
nem véd az oltóanyag, csak a HPV vírus bizonyos típusai okozta méhnyakrák ellen!
(Folytatás a következõ oldalon)

2009. április
(Folytatás az elõzõ oldalról)

Az alábbiakból tömören összefoglalnám az oltóanyaggal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
A jelenleg kifejlesztett vakcina a humán papillomavírus (HPV) 6-os, 11es, 16-os és 18-as típusai által okozott megbetegedések ellen nyújt védelmet. Ezen megbetegedések közé
tartozik a méhnyakrák, a nõi nemi
szervek (méhnyak és szeméremtest)
rákmegelõzõ állapotai és a nemi szervek szemölcsei. A HPV 16-os és 18as típusai felelõsek a méhnyakrákos
megbetegedések 70%-áért és a HPV
6-os és 11-es típusai a genitális szemölcs megbetegedések kb. 90%-áért
Az oltóanyaggal a 9-15 éves gyermekek és serdülõk már olthatók és megfelelõ védettség alakul ki szervezetükben ezek ellen a vírustípusok ellen. A
16-26 éves korosztálynak is nyújthat
védettséget, ha még nem fertõzõdtek
a fenti HPV típusokkal. Azonban a
napjainkban tapasztalható igencsak
korán megkezdett és túlontúl szabados szexuális életet figyelembe véve,
javasolt az oltóanyag minél korábbi
beadása.
Tehát ez az oltás csak a HPV vírus
fenti altípusai által okozott betegsé-

2009. március 22.-én megrendezett
borversenyen 23 fehér és 18 vörösbor, valamint 6 ezerjó került az est folyamán az asztalokra, melyeket Katona Ferenc, a Balatonboglári szõlészet
borásza, Boros Zoltán, a Hilltop borásza, Vörös Sándor, az ászári körzet
hegyközségi alelnöke, Németh Tibor
bokodi alpolgármester és Kiss Bertalan ászári borász értékelt. Pánczél
Miklós, a Farmcenter Kft. képviselõje
a szõlõ- és kertészeti kultúrákban is
kiválóan alkalmazható újdonságokat
mutatott be a gazdáknak, amelyek alkalmazásával fõként a termelési
költségek csökkentése, a hangsúlyosabb környezetvédelem valósítható meg. A minõsítettek
ajándékot és oklevelet kaptak a
borverseny emlékéül. Az eredményhirdetést követõen került
sor a vacsorára, melyet Hanzli
Lajos készített el. Ezt követte a
versenyen indulók borának kóstolása, a zenét Nyári Imre szolgáltatta cimbalommal és hegedûvel.
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gek ellen nyújt védelmet!! A többi nemi betegség ugyanúgy elkapható, sõt
rák is kialakulhat!! Ezért javasolt a
rendszeres, évenkénti rákszûrésen
való részvétel a nemi élet elkezdése
után, valamint a szexuális életre vonatkozó, fent már részletezett tanácsok betartása.
Mivel a méhnyakrák kialakulásában
jelentõs szerepe van a HPV fertõzésnek, mindenképpen javasolható az oltás beadása!
A vakcina három adagból áll, ami azt
jelenti, hogy általában:
1. injekció: egy kiválasztott idõpontban
2. injekció: lehetõleg az elsõ injekció
beadása után 2 hónappal
3. injekció: lehetõleg az elsõ injekció
beadása után 6 hónappal
Az oltási séma ettõl eltérõ is lehet.
A lehetséges mellékhatások hasonlóak bármely oltás beadásakor jelentkezõ mellékhatásokhoz.
1. Az injekció beadásának helyén fájdalom, duzzanat és bevörösödés. Láz
nagyon ritka.
2. A fentinél sokkal ritkábban jelentkezõ mellékhatások: injekció beadásának helyén vérzés, viszketés, légzési
nehézség, csalánkiütés.

Borverseny
2009

A rendezvény támogatói: Pannon Takarék,
Polgármesteri
Hivatal
(Szákszend), IKR, Kostyál Gazdabolt
(fõdíj), Pánczél Miklós
Minõsítések:
Arany(7): Samu Norbert-Szabó Attila
(Vegyes-fehér), Nagy Károly (Vegyes-
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A fentiek közül mindegyik múlandó, és
a rendelõi körülmények között beadott
oltások esetében kezelhetõk, problémát nem jelentenek. A vakcinával létrehozott védettség, véleményem szerint több haszonnal jár, mint fenti mellékhatások okozta panasz.
Köszönöm érdeklõdésüket!
dr. Takács Ilona

Felhívás
nõgyógyászati
rákszûrésre

Május 7-én (csütörtökön) és
12-én (kedden) délelõtt 9-12
óra között nõgyógyászati
rákszûrés lesz a háziorvosi
rendelõben.

A vizsgálatot végzi dr. Jánoska Éva
szülész-nõgyógyász szakorvos.
Jelentkezni a rendelõ telefonszámán
(371-568) lehet rendelési idõben.
Azon hölgyek jelentkezését, akik
egy évnél régebben voltak szûrésen
mindenképpen várjuk.
dr. Takács Ilona
fehér, Chardonnay), Takács György
(Vegyes-fehér),
Szabó
István
(Szákszend) (Ezerjó 2007), Németh
Tibor (Bokod) (Olaszrizling), Nagy
Gyula (Otelló)
Ezüst(10): Valkó Miklós (2), Bátki
Zsolt (Kocs), Bencsik István (2),
Menyhárt György, Schaffhauzer József, Szabó István (Szákszend),
Valkó Jenõ, Zona József,
Bronz(21): Kovács Gábor (2), Tímár
Tibor, Horváth József, Szabó
Imre(2), Simon Árpád, Ifj.
Zona
József,
Menyhárt
György, Szabó István (Császár), Tímár Miklós, Valkó
Miklós, Akóts István (Bokod),
Mayer József (Bokod), Németh Tibor (Bokod), Horváth
József, Schaffhauzer József,
Juhász István, Kosárszki
Józsefné, Szabó István,
Glázer János
Hartmann Imre
alpolgármester
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Véradás

2009. április 28-án, 15 - 18
óráig, véradást tartunk a Faluházban, melyre minden 18
életévét betöltött személyt hívunk, és várunk!
Kérjük a Társadalombiztosítási Igazolványt, hozzák a
vérvételre!
Minden véradónknak ajándék,
és 500 Ft-os vásárlási utalvány.
A vér életet ment!
Vérellátó Szolgálat
és Magyar Vöröskereszt
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A 2009. január 26-án, Szákszenden részt vett
véradók névsora

1. Molnár László
2. Bereczki Sándor
3. Pál Miklós Béla
4. Klestenitz Miklós
5. Berta Jánosné
6. Kosztolánszky Istvánné
7. Kosztolánszky Anett
8. Volkár György
9. Zsitvai Hajnalka
10. Vinkóczi Zoltán
11. Baranya Imréné
12. Baranya Imre
13. Szamper Gábor
14. Osgyán Tibor
15. Huttinger Lászlõ
16. Becsák István
17. Csonka Zoltán
18. Molnár Lajos
19. Pál Miklós

20. Fekete József
21. Sütõ Antal
22. Hanzli István
23. Veiner László
24. Veinerné F. Mónika
25. Német Csaba
26. Kerekes Emil
27. Reitzer József
28. Mucsi István
29. Macieszko Zbigniew
30. Takács Györgyné
31. Dobrova József
32. Valkóné Papp Éva
33. Farkas László
34. Becsák József
35. Timár Gábor
36. Timár Gáborné
37. Takács Tímea
38. Takács József

„Itt a Húsvét, jön a nyúl,
Magyar-Málta 3:0”

A fenti, hamarjában összetákolt kétsoros versike talán kifejezi a jókedvet,
amely jellemzett bennünket a hazavetõ úton. Minden okunk megvolt a vidámságra, hiszen igazán kellemes
órákat töltöttünk április 1.-én, délután
Budapesten és szerencsére nem váltunk április tréfa áldozatává sem.
Hogyan is kezdõdött ez a kirándulás?
A Gyermek Labdarúgó Szövetség segítségével az IMI Szuse Szákszend ifjú focistái - ugyanúgy, mint több ezer
gyermek sportoló az országban - lehetõséget kaptak arra, hogy a helyszínen nézhessék végig a Magyarország-Málta világbajnoki selejtezõ
mérkõzést. Hetekkel a meccs elõtt
kezdtük szervezni az utazást, hiszen
a gyerekek jegyén kívül mindent nekünk szülõknek kellett biztosítanunk.
Buszt kerestünk és foglaltunk, támogatást kértünk és kaptunk az önkormányzattól, amit ezúton szeretnénk
megköszönni. A támogatás a gyerekek útiköltségére vonatkozott, a felnõttek jegy- és buszköltségét mindenki saját maga fizette. Szerveztük
a társaságot, kerestük az útitársakat,
ki az, akit ma még érdekel a magyar
foci. A gyerekekkel számoltuk a napokat, mennyi van még hátra a nagy
napig.
Ezen a szerdán délután aztán útra

keltünk és kisebb nehézségek után
már a Puskás Ferenc Stadion lépcsõin kaptattunk felfelé, hogy minél elõbb
láthassuk a válogatottat. A lépcsõsor
tetején aztán elénk tárult a hatalmas
stadion zöld gyepe és szinte mellbevágott bennünket a zaj, amit a több
tízezer szurkoló keltett.
Nem hiszem, hogy egyedül vagyok az
élménnyel, én ennyi embert együtt
még sosem láttam és nem hallottam.
Élmény volt látni a hullámzó, szurkoló
tömeget, ahogy egy emberként buzdította a játékosokat. Beszélhetnek nekünk a szakértõk gyenge játékról és
botladozó egyéni teljesítményrõl. Élõben láttunk három magyar gólt és
nem kellett vendég gól miatt szomorkodnunk. A legendás Gera-szaltó sem

39. Dobroczki Bernadett
40. Lõrincz Józsefné
41. Pogár János
42. Katona László
43. Sirokmán József
44. Horváth István
45. Kovács Zoltánné
46. Glázer Ferenc
47. Simon Zoltán
48. Nagy Gyula
49. Lõrincz József
50. Kolonics József
Tisztelettel köszönjük a
Kedves Véradók önzetlen segítségnyújtását a
rászoruló betegek nevében!
Bencze Sándorné
Helyi vöröskereszt

maradt el, jött, amikor jönnie kellett. A
hullámzás és ollézás, dudálás és
zászlólengetés, a magyar csapat ünneplése a mérkõzés végén, még sokáig eszébe jut a gyerekeknek és felnõtteknek. A stadionba be és a buszhoz visszavezetõ úton sem láttunk agresszív vagy látványosan jókedvû
szurkolókat, annál inkább zászlót lengetõ, kifestett arcú vidám embereket,
fiatalokat, családokat. Jó érzés volt
látni, hogy ennyien haladunk egy
irányba.
Gyerekeink másnap már arról érdeklõdtek, elmegyünk-e az õszi meccsekre is?
Ezúton szeretnénk felhívni a Hírmondó tisztelt Olvasóinak figyelmét, hogy
gyermekeink számára április 4.-tõl elkezdõdik a bajnokság. A tavaszi fordulóban a meccsek többségét hazai
pályán játsszák a fiúk. A mérkõzésekre általában szombat délelõttönként
kerül sor, de pontos idõpontot mindig
csak az aktuális héten tudunk mondani. Kérjük,
akit érdekel a gyerekek játéka és szeretné õket látni, a pontos idõpontokról
érdeklõdjön nálunk és jöjjön, buzdítsa õket, hisz
láthattuk, a felnõtt játékosoknak is sokat segít a
szurkolás, segítsék hát a
gyerekeket buzdításukkal!
Köszönjük!
Simon Zoltánné
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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 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
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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
2008-2009 ÉVI M III.”D” csop.
FELNÕTT- ÉS IFJÚSÁGI
BAJNOKSÁG
Lejátszott mérkõzések
12. Forduló 2009.03.15.

Szendi KSE-Mocsa KSE 2:2

Gól: Kiss László, Cseh Nándor
IFI: 1-1
Gól: Müller Tibor
13. Forduló 2009.03.22.

Koppánymonostori SESzendi KSE 1:3

Gól: Kiss László(2), Kaluha István
IFI: 2:2
Gól: Samu István, Kocsis Richárd
14. Forduló 2009.03.29.

Szendi KSE - Környe SE II
2:1
Gól: Kiss László, Samu István

Kisbéri Többcélú Kistérségi
Társulás Bakonyalja Kupa
Labdarúgó tavaszi bajnokság
Lejátszott mérkõzések
14. Forduló, 2009.03.29.

Szák — Kisigmánd

4:1

Gól: Bazsó Viktor(3), Kodela József

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
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Anyakönyvi hírek
Elhalálozott:

Kovács Imréné sz. Lantai Jolán

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

Helye: Oroszlány,
Alkotmány út 2.
Szakorvosi rendelõintézet

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

berendezések javítása garanciával

KÁBEL TV- HIBAELHÁRÍTÁS:

Egyéni antenna rendszerek telepítése

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

Régi rossz távirányítók pótlása
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

06/20 938-4399

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

