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Pedagógusnapi
köszöntõ

Június elsõ vasárnapja a pedagógusok napja.
"Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó!"
Ezt a gondolatot egy arab filozófus
hagyta ránk. Ez a gondolat röviden
összefoglalja mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a tanárt tanárrá a
pedagógust pedagógussá teszik. Ebbõl is látszik, hogy milyen nehéz mesterség, milyen komoly feladat, milyen
életre szóló hivatás a pedagógusi pálya. Nagy dologra, egyesek szerint a
legnagyobbra vállalkoznak, amikor fiataljainkat tudásra, szívbéli jóságra tanítják, miközben tudásukat megosztják velük és a mindennapokban példaként állnak elõttük.
Nincs még egy munka, ahol ennyi a
kudarc, hiábavaló erõfeszítés, de
ugyanakkor oly sok siker, ajándék,
kellemetlen és kellemes meglepetés
éri az embert.
Nincs még egy munka, ahol ilyen
nagy hatása lehet egy-egy jó - vagy
jókor kimondott- szónak, esetleg
egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak.

Nincs munka, amely ennyi azonnali
sikerrel kecsegtet és nincs egyetlen
munka sem, amelynek a valódi
hasznát csak évek esetleg évtizedek
múlva láthatjuk. A pedagógusi munkát a csendes esõhöz lehet hasonlítani. A csendes esõhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a földben megbújó
magokat. Azok magukba szívják a
nedvességet és késõbb szárazság
idején is képesek termõre fordulni.
Szeretettel és megértéssel közeledni
a gyermekek felé a tanítás mellett ez
nagyon fontos feladat.
Ehhez a nemes feladathoz kívánok
erõt, egészséget, türelmet.
Köszönöm Önöknek az elmúlt évben végzett áldozatkész és magas
színvonalú munkát!
Fogadják el tõlem a virágcsokor helyett ezt a versrészletet, s nehéz
napjaikban ez adjon erõt és kitartást.
" Te már nékünk sokat adtál, de mi
néked keveset, az arcodból, a hangodból sugárzik a szeretet. Fogadd
tõlünk ezt a csokrot, mit kötött a
szeretet, hála-hála mindig hála jó tanítónk teneked."
László Kálmán
polgármester

ISKOLÁNK
ÉLETÉBÕL

Az országos kompetenciamérés eredményei

Törvényi kötelezettségünk, hogy évente nyilvánosságra hozzuk az Országos Kompetenciamérés iskolai eredményeit. A mérést olvasás-szövegértésbõl és matematikából kellett elvégeztetni a 4. a 6. és
a 8. évfolyamon. A 6. és a 8. évfolyam feladatlapjainak értékelését a minisztérium végezteti el, a 4. évfolyam feladatlapjait a minisztérium által kiadott
szempontrendszer alapján az iskola értékelte ki. A
2008. májusában elvégzett mérési eredményeket
csak az idén kaptuk meg, a 4. évfolyamos követelményszintet szintén csak ez év márciusában tette
fel honlapjára a minisztérium. Iskolánkban a 2007es eredményekhez képest a 2008.-ban végzett 8.
osztály matematika eredményeinek kivételével valamennyi eredményünk javult. A 4. évfolyam az országos átlagnál jobb, a többi pedig országos átlagnak megfelelõ teljesítményt nyújtott.

Sikereink
A 2008/2009-es tanévben több olyan sikeres
versenyrõl, vetélkedõrõl tudósítottunk már
részletesen, amelyet iskolánk tanulói "házon
kívül" értek el. Ilyen eredményeket eddig még
egyetlen évben sem sikerült elérnünk. Egy rövid összefoglalás:

(Folytatás a következõ oldalon)
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(Folytatás az elõzõ oldalról)

• Az Oroszlányban rendezett Civileké a
Ház címû programsorozat rajzpályázatán
két tanulónk - az 1. osztályos Tóth Borbála és a 4. osztályos Csupor István alkotását díjazta a zsûri.
• A tatabányai Kölcsey iskolában rendezett
megyei magyar nyelv -irodalmi versenyben döntõbe jutott: Valkó Petra 6.o., Kovács Vanessza 7.o., Müller Fanni 6. o.
• A 24 Óra címû megyei napilap által szervezett 5 fordulós "LADIK" elnevezésû médiavetélkedõjén egyik csapatunk 1. helyen jutott a döntõbe (Babai Sándor
8.o., Kempf Martina 8. o., Lõrincz Ildikó
8.o., Palotai Eszter 7.o. Kocsis
Gerogina 7.o.)
• Kemp Martina 8.o. tanuló az oroszlányi
Mûvelõdési Ház által szervezett Költészet
napi szavalóversenyen II. helyezést ért el.
• Több kistérség iskoláiból voltak versenyzõk Környén, ahol angol versenyben csapatunk (Kovács Imre 5. o., Valkó Petra 6.
o., Kovács Vanessza 7.o., Gombás Anita 8. o.) II. helyezést értek el.
• A szlovákiai Tardoskedd által hirdetett
képzõmûvészeti versenyen korosztályában I. helyezést ért el Kempf Máté 4. osztályos tanuló, II. helyezett pedig Teberi
Bianka 4. osztályos tanuló lett.
• Szintén Tardoskedd hirdetett Fotóversenyt, melyen Palotai Eszter 7. osztályos tanuló I. helyezést ért el, Valkó Máté 6. osztályos tanuló II. lett.
• Az oroszlányi Lengyel József Gimnázium
matematika versenyén korosztályában a
4. osztályos Cserpán Dániel I. helyezést ,
Müller Fanni 6. osztályos tanulónk szintén
I. helyezést ért el.
• Bokodon a kistérségi Anyanyelvi vetélkedõn iskolánk négytagú csapata I. helyezett lett (Szabó Réka 5.o., Müller Fanni
6. o., Kovács Vanessza, 7. o. Gombás
Anita 8. o.)
• Az oroszlányi Mûvelõdési Ház indította 5
hónapig tartó vetélkedõsorozatát "Hétmérföldes utazási iroda" címmel - mi csak
Európa vetélkedõnek hívtuk - , melyen
csapatunk a Jakabos Ödön követõi I. helyezést értek el. (Müller Fanni 6. o.,
Valkó Máté 6. o., Palotai Eszter 7.o.,
Lõrincz Ildikó 8. o., Kovács Karola 8.o.)

Év végi rendezvényeink

Május 22-én tartottuk hagyományos gyermeknapunkat. A délelõtti játékos vetélkedõket kora délután a Faluház parkolójában egy órás aerobic követett, melyet
Czanik Balázs országosan ismert
capoeira-aerobic edzõ vezetett. A gyerekek nagy lelkesedéssel mozogtak együtt
Balázzsal. Késõ délután a tavalyi évhez
hasonlóan Diákfesztivált rendeztünk, ahol
az iskola különbözõ csoportjai (mozgásfejlesztés, színjátszás, furulya,), valamint
az iskolai versenyeken "dobogós" helyezést elért tanulók mutatták be tudásukat
az érdeklõdõknek. A szülõi munkaközös-
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ség a nap folyamán mindenféle finomsággal látta el az éhes-szomjas gyerektársaságot.
Május 29-én, a Falunapot megelõzõ délután gyermekszínjátszó-találkozót rendeztünk a Faluházban. A nézõk öt produkciót láthattak három iskola színjátszóinak
elõadásában. Itt voltak a helyieken kívül a
bokodi Móra Ferenc Általános Iskola színjátszói, az oroszlányi József Attila Általános Iskola színjátszói is. A bemutatók végén a gyereksereget szendviccsel és üdítõvel vendégelte meg az önkormányzat,
majd gitárzenével kísért közös énekléssel
tettük vidámabbá a napot. A hangulat fergeteges volt, és mindenki úgy búcsúzott
el, hogy jövõre újra találkozunk.
Május hónapban Fodor Réka 1. osztályos
tanuló és Valkó Petra 6. osztályos tanuló
nyerte a Hónap tanulója megtisztelõ címet egész éves tanulmányi és közösségi
munkájukért és kitartó szorgalmukért.
Június 12-én Egészségnapot tartottunk
"vacsoracsatával" (ami egyébként ebéd
volt!). Az egészségnap szervezésében és
lebonyolításában nagy segítséget kaptunk a
szülõktõl, egyrészt a vetélkedõk megszervezésében, másrészt a szabadtéren alkotott finomabbnál-finomabb ételek elkészítésében,
amit aztán a gyerekek roppant jó étvággyal
rövid idõ alatt elfogyasztottak.

2009. június-július
Kovács Imre 5.o.
Müller Fanni 6.o.
Valkó Petra 6.o.
Jeles tanulmányi eredményéért:
Palotai Eszter 7.o.
Gombás Anita 8.o.
Kempf Martina 8.o.
Tárgyjutalmat kapott éves munkájáért és
versenyeken való eredményességéért:
Gombás Anita 8.o.
Kempf Martina 8.o.
Szintén tárgyjutalmat kapott informatikai
munkájáért Valkó Máté 6.o. tanuló
Az éves versenyeken való 1. helyezettek jutalomtáborban vehetnek részt július
6-8-ig Környebányán.
A 2. helyezettek éjszakai bulin vehettek
részt az iskolában június 19-én 19 órától,
ami a tavalyihoz hasonlóan remekül sikerült.
A 3. helyezetteknek egy szabadnap járt.
Táborainkról (médiatábor, napközis tábor,
jutalomtábor) a szeptemberi számban
számolunk be.
Kívánok minden tanulónak és minden pedagógusnak a nyárra jó pihenést és alapos feltöltõdést a következõ tanévre!

Hirják Gáborné
intézményegység-vezetõ

Iskolánkban
a
nyári szünet ideje
alatt hétfõi napokon tartunk ügyeletet 8 - 15, 30-ig.

Tanévkezdés

Június 13-án elbúcsúztak 8. osztályosaink. A
kedves és megható ballagási ünnepéllyel
számukra véget értek az általános iskolai
évek, szeptembertõl már valamennyien középiskolában folytatják tovább tanulmányaikat. Sok sikert kívánunk nekik!
Június 19-én tartottuk a tanévzáró ünnepélyt, ahol örömmel adtunk át nagyon sok
tanulónknak osztályfõnöki, szaktanári és
igazgatói dicséretet. Nevelõtestületi dicséretben részesültek:
Kempf Martina 8.o.
Palotai Eszter 7.o.
Müller Fanni 6.o.
Valkó Petra 6.o.
egész éves tanulmányi és közösségi munkájukért, példamutató magatartásukért.
Könyvjutalmat kapott kitûnõ tanulmányi
eredményéért:
Cserpán Dániel 4.o.

Értesítjük a kedves
szülõket, hogy iskolánkban a tankönyvosztás 2009. augusztus
28-án 9-15 óráig lesz.
Ingyenes tankönyvre jogosult az a tanuló, aki
ez év január 31.-ig benyújtotta a jogosultságról szóló nyilatkozatot. Õk a könyvtár
állományából kapják egy éves használatra a tankönyveket, abban az
esetben, ha tartozásuk nincs a könyvtár felé. A tankönyvárak az iskola bejáratánál lesznek kifüggesztve.
Továbbá kérem, szíveskedjenek behozni a technika óra és kézmûves
foglalkozás költségeire 300,- Ft-ot (28. o.), illetve ellenõrzõre 100 Ft-ot.
A tankönyvosztással egy idõben nyílik
lehetõség a napközis, illetve tanulószobai beiratkozásra, és az étkezési
lehetõség kiválasztására.
A tanévkezdésre kérjük, szíveskedjenek az alábbi tanszereket beszerezni a tanulók részére:
(Folytatás a következõ oldalon)
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2. osztály

16-32. vonalas füzet
6 db
27-32. matematika füzet
2 db
36-16. hangjegy füzet
1 db
rajzlap
40 db
technika csomag
1 csomag
színes papír
1 csomag
rajztömb
2 db
írólap
1 csomag
ragasztórúd
1 db
(nem folyékony)
vonalzó
játékóra
piros-kék ceruza
ecset 2-es, 6-os, 10-es
vízfesték (köralakú)
olló
gyurma
zsírkréta
tisztasági csomag ( pohár, kéztörlõ,
szappan)
tornazsák

3. osztály

12-32. vonalas füzet
27-32. matematika füzet
rajzlap
technika csomag
piros-kék ceruza
ecset 2-es, 6-os, 10-es
színes papír
rajztömb fehér

7 db
3 db
40 db
1 csomag
1 db
2 db
1 csomag
2 db

írólap
ragasztórúd

Hír m o

2 csomag
1 db
(nem folyékony)
vízfesték 12-es 1 db

olló
gyurma
zsírkréta
cipõs doboz, amibe tárolják.
tisztasági csomag

4. osztály

21-32. vonalas füzet
6 db
27-32. matematika füzet
3 db
36-16. hangjegy füzet
1 db
31-32. szótár füzet
1 db
technika csomag
1 csomag
színes papír készlet
1 csomag
fûzõlap
1 csomag
zsírkréta
1 doboz
gyurma
1 csomag
rajzlap
40 db
rajztömb
2 db
írólap
1 csomag
vízfesték
1 doboz
favonalzó 30 cm
1 db
hurkapálca
10 db
körzõ
1 db
ragasztórúd
1 db
ecset 2-es, 6-os, 10-es
vonalzó
olló
cipõs doboz, amibe tároljuk
tisztasági csomag

OVI KRÓNIKA

Gyermeknapi élmények

" A mese, a felnõtt szívbõl jövõ
ajándéka!"
/Bruno Bettelheim/

Hagyományainkhoz híven május 23án a gyermekek napját ünnepeltük a
Kiskuckó Óvodában. Eme jeles nap a
mese jegyében telt el.
A mese rámutat arra, hogy ember és
ember, ember és természet szorosan
összetartozik. A csend szigete. Pihentet, szórakoztat, táplálja a képzeletet,
segít az élmények feldolgozásában
és teljes világképet, világmagyarázatot ad. A meglevõ szorongást oldja a
gyermekben. Erõs, tartós önkéntelen
figyelmet vált ki. Anyanyelvi nevelõ
hatása, hogy ráfigyelteti a kisgyereket
az emberi beszéd érdekességére, és
mind emellett gyarapszik a szókincse.
Az óvó nénik sok-sok meglepetéssel
készültek. Az óvoda dolgozói és a

szülõi munkaközösség tagjai közösen
az óvoda udvarát, mese parkká varázsolták. Ebben a parkban 5 mese jelenet elevenedett meg mind illusztráció, és mind cselekmény formájában
is.
Délután folyamán több ajándékot is
összegyûjthettek a kalandra vágyó
gyermekek. Az elsõ ajándék egy-egy
mese tarisznya volt, amelybe 5 féle
kincset kellett gyûjteniük. Ezúton lettek a mese parkba varázsolva a Kiskuckósok. Majd a Kincsesláda bábszínház elõadását nézhettük végig.
Két színdarab elevenedett meg elõttünk: A só és A kiskakas gyémánt
félkrajcárja. A jó bábszínház a látvány,
a zene, a széles, jellemzõ gesztusokkal kivitelezett cselekvés és a furcsa
hangokkal átszõtt drámai beszéd egymást erõsítõ hatásával bilincseli le a
figyelmet. Mesehallgatás közben a
gyermek egy másik tudatszintre lép.
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5. osztály - 8. osztály
21-32. vonalas füzet
27-32. matematika füzet
20-32. sima füzet
36-16. hangjegyfüzet
31-32. szótár füzet
rajzlap
rajztömb
írólap
csomag
HB ceruza
3B ceruza
ragasztórúd
háromszögletû vonalzó
2 db (pótlása)
körzõ
szögmérõ
rajzfelszerelés:
színes papír készlet
csomag
vízfesték 12-es
zsírkréta 12-es
ecset 2-es
ecset 4-es
ecset 6-os
olló

5 db
8 db
7 db
1 db
1 db
20 db
2 db
2
1 db
1 db
1 db

1
1 doboz
1 doboz
1 db
1 db
1 db
1 db

Tanévnyitó ünnepélyt 2009.
szeptember 1.-én 8 órakor
tartjuk, amely egyben az elsõ
tanítási nap is lesz.

Hirják Gáborné
intézményegység-vezetõ

Az átélés kettõsségét éli át: egyszerre
hallgatója és résztvevõje is a történetnek. A parkban 5 próbatételt kellett kiállniuk a kis lurkóknak. Hogy mely
mesérõl volt szó az illusztrációról ráismertek a kíváncsi gyerekek. Próbatétel a mese fõbb mozzanata volt.
1. állomás: A kiskakas gyémánt
félkrajcárja - Erika néninél
- Szemét dombon a gyémánt félkrajcár megtalálása
- Innivalót kellett szívószállal a kútból
felszívni
- Gyertyát elfújni, a tûzet oltották el
- Méhek bedobálása a kaptárba
2. állomás: Az állatok nyelvén tudó
juhász - Hajni néninél
- A tûzbõl ki kellett szabadítani a kígyót, amely felruházta a próbatevõt
azzal a képességgel, hogy amely állatot kihúzta annak a hangján /nyelvén/
tudjon megszólalni! beszélni/
3. állomás: A három kismalac - Gizi
néninél
- Téglából kellett a malackák házát
(Folytatás a következõ oldalon)
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megépíteni, hogy a farkas elõl el tudjanak menekülni
4. állomás: A három kiscica - Irénke
néninél
- Kiscicákká alakultak és egy kályhacsövön kellett átmászni, hogy a békát
el tudják kapni, amely elugrott elõlük
5. állomás: Hamupipõke - Vera és a
Lívi néninél
- Borsó és a lencse közül kellett a
gyöngyszemeket kiválogatni
Akik az állomásokat végig járták és az
5 kincset a tarisznyába összegyûjtöt-

ték, a végén a szülõi munkaközösségtõl kapott ajándékba egy-egy mese
könyvet.
Testmozgás sem maradhatott el. Az
ugrálóvárban kisebb nagyobb bukfenceket és piruetteket figyelhettünk
meg. A büfé körül is nagy volt a
nyüzsgés. A tombolahúzás iránt is
óriási volt az érdeklõdés. A fõnyeremény egy hintaágy volt. Senki sem
tért haza üres kézzel, mert aki a
tombolán nem nyert, az húzhatott
zsákba macskát.
Ez a nap is élmény dúsan telt el. Soksok ajándékkal gazdagította a résztvevõ Kiskuckósokat.
Zách Gizella

SZÁKSZENDI
o n dó

Hír m o
"Billegünk-ballagunk
jó itt körbejárni "

Bizony jó itt körbejárni, mivel június 9én elérkezett a nagycsoportosok búcsúja az óvodától. Ezen a napon mindenki fájó szívvel gondol az itt eltöltött
3-4 évre. Sok-sok élményre, tudásra
tettek szert, nagyon jó barátságok
szövõdtek, a barátságok remélhetõleg továbbra is megmaradnak. Mindenki nagyon meghatódott mikor a
vállukra került a ballagó tarisznya, kezükbe a virág. A búcsú versek, dalok
alatt fel lehetett fedezni a
gyerekek és a szülõk szemében a könnyeket, de
mi óvónõk is elérzékenyültünk, mivel nagyon a
szívünkhöz nõtt ez a ballagó 17 kisgyerek.
A tarisznyában ballagó
könyv, névsor lapult emlékeztetve az óvodai életre
õket.
Az SZMK-tól hagyományosan Betûvetõ és
Számvetõ munkafüzeteket kapták, melyet a tanulás során hasznosan forgathatnak. A búcsúzás a
csoportszobában kezdõdött, elbúcsúztak a csoportszobától, az itt maradt
társaktól, ezt követõen a
Maci csoport pajtásaitól,
majd csatlakozva a Maci
csoporthoz és így már
együtt búcsúztunk a Só
szobától, ahol sokat tornáztunk, mozogtunk. A
konyhán Joli nénitõl, akitõl sok finomságot kaptunk mindig. Ezt követõen
kedvenc udvari játékainktól. Végezetül minden jót kívánunk az életben és
szorgalmat, kitartást az iskolai munkában.
A Pillangó csoport hagyományosan ezen a napon délután tartja az
évzáró mûsorát az óvodában. Mivel
jó idõ volt az udvaron voltunk. Itt az
óvodában éljük mindennapjainkat,
ezért mindenki bátran, jó kedvvel vesz
részt a mûsor lebonyolításában. Mikor
készülni kezdtünk számba vettük azt
a sok-sok verset, éneket, körjátékot,
amit egész évben tanultunk. Ezekbõl
válogatunk és mindig egy téma köré
építjük fel a mûsort. A mostani évzárón huszárok, katonák bõrébe búj-
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tunk. A gyerekek is, de fõleg a fiúk nagyon örültek ennek a választásnak,
mert õk nagyon szeretik a bátor, erõs
katonákat, akik védik a hazát. Nagyon
tudnak velük azonosulni, de a lányok
is. Mindenki megkapta a csákóját és
így már igazi huszár katona lett, aki
elment, mint János úr Bécsbe lovakat
venni. Kossuth verbunkra beállt a sorba, a csatában p1: "Gábor Áron ágyúival"- ,,Megy az úton"- karddal harcolt.
Szabadság alatt a kedvesével mulatott. "Elvesztettem zsebkendõmet,
Kiskece", stb, stb. Az évzáró mûsor
anyagában benne volt a hazaszeretet, szerelem, vidámság. Úgy érzem,
mindenki jól érezte magát. Minden
óvodásnak jó vakációt kívánnak az
óvó nénik.
Krihó Ferencné

"Úgy várom a vakációt,
Úsztatok majd papírhajót,
Felmászok a körtefára,
Fütyülök az óvodára."

A Faluházban sok izgatottan készülõdõ gyermek várta a vendégeket, különbözõ állatok bõrébe bújva, jó kedvûen, vidáman. Az éves tudományunkból szerettünk volna ízelítõt adni. A közösen kiválasztott versek, dalok, játékok mindenki arcára mosolyt
csaltak. A legapróbbak is bátran hallatták a hangjukat. Az évzáró végeztével még volt egy kicsi dolgunk, hiszen
a másnapi kiránduláshoz a nyersanyagot elõ kellett készítenünk.
Kovács Lajosné
intézményegység-vezetõ

Kirándulás a Bakonyba
Hagyományainkhoz híven az idén is
egy csodálatos kirándulással zártuk le
nevelési évünket az óvodában.
Reggel 9 órakor kelt útra kicsinek
nem mondható csapatunk, hiszen az
ovisokkal eljöttek a tesók, a szülõk is,
hogy egy kellemes napot töltsünk el
együtt.
Elsõ úti célunk a Cseszneki vár elfoglalása volt. A várrom minden szegletét, minden helységét "bevettük "többször végigjártunk, végig rohamoztuk.
Közben természetesen megcsodáltuk
az elénk táruló gyönyörû tájat. Számlálgattuk, hogy a zöld színnek hány
árnyalata jelenik meg szemünk elõtt.
(Folytatás a következõ oldalon)
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Megszámlálhatatlanul sok! Várvédõ
katonákból átváltoztunk hátizsákos,
vándorbotos túrázókká, hiszen következõ állomásunk Porvacsesznek
festõi tája volt.
Az autóbuszokat otthagytuk a faluban, majd gyalog indultunk felfedezõ
utunkra. 2 km-es kalandos út után a
szimatunkat segítségül híva találtuk
meg a táborhelyet, hiszen a bográcsokban már rotyogott az apukák által készített finom paprikás krumpli.
Jóízû falatozás után végre meghódítottuk a sziklás, köves hegyeket, mezítláb átkeltünk, átgázoltunk a patakon, járkáltunk a vizes köveken.
Bebarangoltuk a táborhely környékét. A kihívásokat a kicsik is nagyon
jól bírták, sikeresen vették az akadályokat.
Jó érzéssel tértünk haza, bízva abban, hogy a sok öröm mellet a természet szeretetét, megbecsülését is sikerült erõsítenünk gyermekeinkben.
Veréb Mártonné
Aki elmulasztotta az óvodai beíratást, szeretettel várjuk a Kiskuckóban. Kérjük a kedves szülõket, hogy
az óvodában hagyott ruhákat és
egyéb felszereléseket vigyék haza!
Köszönjük.

Pedagógusnap alkalmából
szeretettel köszönjük az
Óvónõket, és a Dajkákat!
Óvoda
Szülõi Munkaközössége
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Önkormányzati Hírek

A képviselõ-testület 2009.
május 18-án munkaterv szerinti ülést tartott, amelyen az
alábbi napirendi pontok szerepeltek:

1. Javaslat a kitüntetõ díj alapításáról és adományozásáról szóló rendelet elfogadására.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A jegyzõ tájékoztatta a Testületet,
hogy a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény
2008. november 26-án hatályba lépett
módosítása felhatalmazást tartalmaz
a helyi önkormányzatok számára,
hogy rendeletben szabályozzák az elismerés alapítását és adományozását. Az önkormányzat a kitüntetõ címek adományozásával lehetõséget
teremt azon személyek és közösségek munkásságának elismerésére,
akik tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek a település fejlõdésében. A képviselõ-testület a rendelet elfogadásának elnapolásáról döntött, azzal, hogy a helyi címer és zászló jelképek megalkotásáról szóló rendelettel együtt kívánja megalkotni.
2./ Javaslat Szákszend Község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának megtárgyalására és elfogadására.
Elõterjesztõ: Deákné dr. Schiffner
Márta jegyzõ
A jegyzõ ismertette, hogy a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény rendelkezései értelmében az önkormányzatnak 2009. május 15-ig át kell tekintenie a feladatellátás szervezeti kereteit.
2009. június 1.-ig a törvényben foglaltaknak megfelelõen módosítani kell a
költségvetési szervnek az alapító okiratát, mely alapján a jövõben mûködik. A
fenti jogszabály taxatíve felsorolja, hogy
melyek a kötelezõ tartalmi elemei a lapító okiratnak. A képviselõ-testület a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát
az elõterjesztés szerint elfogadta.
3./ Javaslat a Bokod-Szákszend
Kistérségi Általános Mûvelõdési
Központ Alapító Okiratának elfogadására.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A polgármester ismertette az ÁMK
Alapító Okirata módosításának szük-
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ségességét a törvény erejénél fogva.
Az Alapító Okiratban a változások a
következõk:
- mûködési terület kifejezés helyett a
mûködési kör kifejezés lép,
- felügyeleti szerv helyébe irányító
szerv kerül,
- intézmény típus szerinti besorolás
ponttal egészül ki az okirat,
- bõvül a foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony meghatározásával,
A képviselõ-testület egyetértett a
Bokod-Szákszend Kistérségi Általános Mûvelõdési Központ Alapító Okiratának módosításával a vonatkozó
törvényben foglaltaknak megfelelõen.
4./ Javaslat a Bokod- KecskédSzákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közmûvelõdési
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának elfogadására.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A polgármester tájékoztatta a Testületet, hogy az érintett három település
jegyzõje elkészítette a Társulási Megállapodás
tervezetét,
mivel
a
Kecskédi Önkormányzat 2009. augusztus 1. napjával csatlakozik a már
mûködõ Társuláshoz. A folyamatos és
zavartalan mûködéshez elengedhetetlen a jogi keretek megteremtése.
A képviselõ-testület a Társulási Megállapodást elfogadta.
5./ Egyebek
A polgármester ismertette, hogy megjelent a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács (Székesfehérvár)
RFT/CÉDE 2009 pályázata a helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó
önkormányzati tulajdonra vonatkozó
fejlesztések támogatására. Az önkormányzat a Tornaterem tetõszerkezetének felújítására, a padozat, valamint
a nyílászárók cseréjére nyújtja be a
pályázatát. Az alaptámogatás mértéke: 65%.
A képviselõ-testület támogatta a
CÉDE pályázat benyújtását.
Ugyanezen napirendi pont keretében
a testület döntött a 2009. június 22-26.
között megrendezésre kerülõ hittantábor költségeihez való hozzájárulásról,
valamint a közelgõ EU parlamenti
képviselõ választás zavartalan lebo(Folytatás a következõ oldalon)
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(Folytatás az elõzõ oldalról)

nyolításához a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról.
Ezt követõen a képviselõ-testület zárt
ülés keretében megválasztott a
Szákszend Községért Alapítvány
tisztségviselõit.
A kuratórium elnöki tisztséget
Mohosné Akóts Irén nyerte el, a kuratórium tagjának Pintér Lászlónét választotta a testület.
Szákszend, 2009. május 18.
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyzõ

Önkormányzati Hírek

A képviselõ-testület 2009. június 24.én munkaterv szerinti ülést tartott,
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 fontosabbeseményekrõl és a polgármesteri intézkedésekrõl.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A korábbi testületi ülésen hozott határozatok végrehajtása megtörtént. A
polgármester a két ülés közötti idõszak eseményei kapcsán elmondta,
hogy folyamatosan rendezésre kerültek közterületeink, a lakosság, a közhasznú és közcélú munkaerõ által.
Önerõvel elkészült és benyújtásra került a CÉDE keretében a tornaterem
felújítására a pályázat.
VÉRT Zrt-tõl történõ közétkeztetési
szolgáltatás VÉRT Zrt. általi felmondás miatt többszöri egyeztetésre került sor az érintett Önkormányzatok
vezetõivel. A VÉRT Zrt telephelyén lévõ konyhát több vállalkozó is megtekintette üzemeltetés végett, azonban
a vállalkozók nagynak találták az épületet és magasnak a rezsiköltséget. A
szolgáltatás biztosításával kapcsolatos feladatok tárgyalása külön napirendi pontban történik.
2009. május 30.-án lezajlott a 13. falunap, melyen a "zord" idõjárás ellenére
is számosan vettek részt.
2009. június 2-án Bokodon került sor
az OTKT Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság ülésére, melynek
napirendi pontjai a bokodi Polgárõr
Egyesület tevékenységérõl szóló tájékoztató és beszámoló a Körzeti Megbízotti Csoport mûködésérõl.
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A polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a játszótér pályázat hiánypótlását teljesítettük, befogadó nyilatkozatot megkapta az Önkormányzat, ezután várható a döntés.
A mai nap folyamán a Oroszlányi
Munkaügyi Kirendeltségen volt, ahol
tájékozódott a regisztrált munkanélküliek számáról és a lehetõségekrõl. Az
adatok megdöbbentõek, ugyanis
mintegy 60 -os növekedést mutat a
regisztrált munkanélküliek száma a
márciusi adatokhoz képest.
A Képviselõ-testület a beszámolót elfogadta.
2./ Javaslat az önkormányzat 2009.
évi költségvetésérõl szóló rendelet
módosítására.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A polgármester tájékoztatta a képviselõket, hogy a Tornaterem komplex
felújítására és új tetõszerkezete építésére benyújtott CÉDE pályázatunkra
a Magyar Államkincstártól hiánypótlás
érkezett. Hiánypótlás teljesítése, valamint a jogszabályváltozások szükségessé teszik a költségvetési rendelet
módosítását. A Testület a rendeletmódosítással egyet értett.
3./ Beszámoló a nevelési-oktatási
intézmények 2008/2009. évi munkájáról.
Elõterjesztõ: intézményvezetõk
A Kiskuckó Óvoda tagintézmény-egység vezetõje tájékoztatta a Képviselõtestületet, hogy a 2009/2010-es tanév
várható gyermek létszáma: 57 fõ.
Személyi, a tárgyi feltételek biztosítottak az intézményben. További ismertette az évközben lezajlott rendezvényeket és az óvodások részére szervezett programokat, kirándulásokat.
A Képviselõ-testület a beszámolót elfogadta.
Az Öveges József Általános Iskola intézmény-egység vezetõje elmondta,
hogy az iskolában a szakos ellátottság jónak mondható. A tárgyi feltételek megfelelõek. Sikerként könyvelte
el, hogy a versenyeken (térségi, megyei) kiemelkedõ eredményeket értek
elõ a tanulók.
A Képviselõ-testület és a polgármester gratulációját fejezte ki az elért tanulmányi sikerekért, mind a felkészítõ
pedagógusoknak, mint a résztvevõ
gyerekeknek.
A Testület a beszámolót elfogadta.
Bokod - Szákszend Kistérségi Általános Mûvelõdési Központ igazgatója

2009. június-július
kiemelte, hogy fõ szempont az intézményegységek szakmai önállóságának tiszteletben tartása volt.
A beszámolót a Képviselõ-testület elfogadta.
4./ Javaslat az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat elfogadására.
Elõterjesztõ: Deákné dr. Schiffner
Márta jegyzõ
A közbeszerzésekrõl szóló törvény jelentõs mértékben módosult, így a változó jogszabályi környezet szükségessé teszi az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának hatályon kívül helyezését és új Szabályzat elfogadását.
A közbeszerzések egyszerûsítését
segíti az a szabály, miszerint az eddig
három értékhatár szerint megkülönböztetett eljárási rend kettõre csökken, általános egyszerû közbeszerzési, valamint a közösségi eljárásra.
Az értékhatárok: árubeszerzés és a
szolgáltatás értéke általános forgalmi
adó nélkül eléri 8 millió forint, építési
beruházás esetén 15 millió forint.
Jelentõs változás, hogy megszûnt, illetve igen szûk beszerzési körre korlátozódott a hirdetmény nélküli eljárások lefolytatásának lehetõsége. Fõ
szabály az, hogy valamennyi eljárást
megindító hirdetményt a Közbeszerzési Értesítõben közzé kell tenni. Új
szabály, hogy a hirdetmény közzététele csak abban az esetben lehetséges, ha azt kijelölt személy ellenjegyzésével ellátta. A módosítás fõ célja a
közbeszerzések nyilvánosságának
növelése. Ennek érdekében 2009. április 1-jétõl az ajánlatkérõ köteles eljárásonként csoportosítva honlapján
közzétenni a közbeszerzési eljárás
során készített dokumentumokat. Lényeges változás az is, hogy a közbeszerzési eljárás lezárásaként kötött
szerzõdés nyilvános.
A Képviselõ-testület az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát elfogadta.
5./ Közétkeztetéssel kapcsolatos
feladatok
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A polgármester tájékoztatta a Képviselõ-testületet, hogy Vértes Erõmû
Zrt. 2009. augusztus 31-i hatállyal felmondja a közétkeztetési szolgáltatási
szerzõdést, nehéz gazdasági helyzetére való hivatkozással.
(Folytatás a következõ oldalon)

2009. június-július
(Folytatás az elõzõ oldalról)

A közértekezetés, mint szolgáltatás
nettó értéke 8. millió forintot meghaladja, ezért közbeszerzési eljárás le
kell folytatni. Az Önkormányzat keresi
a legjobb megoldást az étkeztetés
biztosítására, mivel azt szeptember
1.-ével biztosítani kell az oktatási-nevelési intézményekben, valamint a
szociális étkezõk számára.
A Képviselõ-testület felhatalmazta a
polgármestert és a jegyzõt, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye
meg.
6./ Szákszend Községért Alapítvány Alapító Okiratának módosítása.
Elõterjesztõ: Deákné dr. Schiffner
Márta jegyzõ
Az Alapító Okirat módosítását, az abban foglaltak pontosítása, másrészt a
tisztségviselõk személyében bekövetkezett változások indokolták.
A Képviselõ-testület egyet értett az
Okirat módosításával.
7./ Javaslat az ÁMK igazgatói állásra beadott pályázat véleményezésére.
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Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A Bokod-Szákszend Kistérségi Általános Mûvelõdési Központ igazgatói állásának betöltésére pályázat került kiírásra. Törvényes határidõn belül két
pályázat érkezett. Egy fõ visszalépett.
A Képviselõ-testület javasolja BokodSzákszend Községi Önkormányzatok
Közoktatási és Közmûvelõdési Intézményfenntartó Társulása Társulási
Tanácsának, hogy Horváth Csabánét
nevezze ki Bokod-Szákszend ÁMK
igazgatójának 5 éves idõtartamra.
8./ Javaslat a Közoktatási Megállapodás megkötésére.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
Dad Község Önkormányzatának
2009. július 31.-ig érvényes közoktatási megállapodása volt KecskédKömlõd Intézményfenntartó Társulással, amely megszûnik ezen idõpontig.
Ezért Dad Község Önkormányzata
kötelezõ közoktatási feladat ellátására 2009. augusztus 1.-tõl csatlakozni
kíván a kibõvült Bokod-KecskédSzákszend Intézményfenntartó Táru-

láshoz. A Képviselõ-testület egyetértett a Dad Község Önkormányzatával
kötendõ Közoktatási Együttmûködési
Megállapodás megkötésével.
9./ Egyebek
E napirendi pont keretében került sor
a támogatási kérelmek elbírálására,
valamint beruházási kérdések tárgyalására.
Szákszend, 2009. június 26.
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyzõ

a tekintetben is, hogy esetenként egyegy nyugdíjas rendezvényünkön kis
mûsorral, vagy szavazattal színesítsék
összejövetelünket. Tevékenységünket
és pénzgazdálkodásunkat minden
esetben az alapszabályzatunknak
megfelelõen kívánjuk végezni.
Programtervünket az alábbiak szerint
tervezzük végezni:

Részvétel a Föld napja alkalmából
szervezett "falutakarításon".

FELHÍVÁS
CÍMER
TERVEZÉSÉRE

A Képviselõ-testület május 18.-i ülésén napirendre került helyi címerrõl
szóló rendelet megalkotásának kérdése.
Felkérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
javaslataikat, terveiket 2009. július
31.-ig nyújtsák be a Polgármesteri
Hivatalba.
Szákszend Község
Képviselõ-testülete

A szákszendi nyugdíjas klub 2009. évi programterve

A klub célja, feladata és
tevékenysége:
Célja:

- A nyugdíjas korosztály összefogása,
érdekeinek képviselete, a község társadalmi életének szervezésében való
részvétel. A közelmúltban nyugdíjba
vonult idõs társaink beszervezése
tagjaink sorába.

Feladata:

- A falu hagyományinak ápolása.
- A kialakult kapcsolat ápolása az önkormányzattal, óvodával, iskolával,
más település nyugdíjasklubjaival és
egyéb civil szervezetekkel.
- Évente rendszeresen (havonta) öszszejövetel tartása, igény szerint a téli
hónapokban (októbertõl - márciusig)
havonta két alkalommal.
A klub megalakulása óta minden hónap
második keddjén az összejöveteleinket
megtartottuk, és megtartjuk a jövõben
is. Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben
az évben is részt kívánunk venni az önkormányzat által szervezett a települést
érintõ feladatokban. (Föld Napja, parkosítás, falunap stb.). Kapcsolatot bõvítése az óvodával és az iskolával abban

Január:

Beszámoló a 2008. évben végzett
munkáról és pénzügyi helyzetrõl. Pótszilveszter megtartása.

Február:

Egészség megõrzéssel kapcsolatos
orvosi elõadás (filmvetítés). Egyebek.

Március:

Nemzetközi Nõnap megtartása. (Nõi
klubtagjaink köszöntése)
Március 15.-érõl való megemlékezés.
Részvétel a település által rendezett
ünnepségen.
Tea est és beszélgetés aktuális dolgainkról.

Április:

Közös programmal készülés a költészet napjára. (Vers, próza felolvasás)
Parkosításban, virágosításban való
részvétel.

Május:

Anyák napi köszöntõ.
Megbeszélés a falunapi feladatokról,
a klubtól kért munkák tagok közötti elosztásáról.
Falunapon való részvétel.

Június:

Fürdéssel egybekötött kirándulás Pápára klubtagjaink igénye alapján.

Július:

Hagyományunkhoz hûen közös programot rendezünk a Faluház "udvarán".

Augusztus:

Családi klubest.

Szeptember:

Kirándulás Budapestre a Mûvészetek
palotájába és a Camponába.

Október:

Megemlékezés az Aradi vértanúkról
és október 23.-áról. Idõsek napi megemlékezés.

November:

Összevont névnap és születésnap
megtartása.
Színházlátogatás

(Folytatás a következõ oldalon)
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December:

Mikulás ünnepség
Falukarácsony és klubkarácsony.
Programjainkban leírtakat ismételten
ajánljuk a település vezetésének:
- Faluszépítés, virágültetési program,
szemétgyûjtés és a falunapi feladatokban való részvétel.
Röviden bemutattuk a nyugdíjas klubunk éves programtervét.
Minden hónap 2. keddjén van összejövetelünk. Áprilistól - októberig este
7 órától, novembertõl - március végéig este 6 órától.
Akit érdekel a nyugdíjas klub tevékenysége, vagy úgy érzi, hogy tagjaink közé jönne, szeretettel várjuk!
Klubvezetõség

Barangolás
az Õrségben

2009. május 21.-tõl 23.-ig egy kiránduláson vettünk részt, melyet községünk önkormányzata szervezett. Sokaknak felkeltette érdeklõdését ez a kirándulás, hiszen a busz megtelt. Fõként idõsek jelentkeztek, csak mi voltunk kakukktojások.
Utunk egyenest Zalaegerszegre: a
Göcseji Falumúzeumba vezetett. Ott a
régi paraszti élet mindennapjaiba kukkanthattunk be. Azután az Azáleásvölgyben, a szivárvány színeiben pompázó virágok között sétáltunk. Fáradtan
tértünk
szállásunkra,
Hegyhátszentjakabra. Mindenki elfoglalta a saját kis faházát, "kuckóját".
Hosszas pihenés után voltak, akik fürdeni mentek Zalaegerszegre, voltak
akik a vacsorát tették fel rotyogni a
bográcsba. A marhapörkölt csak fõtt…
és fõtt… és fõtt… és megfõtt! A hangulat eközben a tetõfokára hágott. Minden száj dicsérte a szakácsokat az ízletes falatokért.
Második napunk egy kellemes, finom
reggelivel kezdõdött a közeli Vadása
étteremben. Kirándulásunk következõ
állomása a szentgyörgyvölgyi református templom volt. Megtekintettük a régi,
ám de még mindig szép belsejét. Ezután a veleméri Árpád-kori templomhoz utaztunk. Érdekes legendákat,
mondákat hallottunk idegenvezetõnktõl. Ebben a kis templomban a mai napig zajlanak istentiszteletek, házasságkötések, keresztelõk. E templom érdekessége, hogy falait a Biblia történeteit
ábrázoló
freskók
díszítik.
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Vendégeink voltak
a tardoskeddi nyugdíjasok

2008 õszén a
szákszendi nyugdíjas klub tagjai látogatóban voltak a
tardoskeddi csoportnál. A fogadtatás és az egész
napos program viszonzására 2009.
június 9-én került
sor. A vendégek
meg ér ke zé se kor
László Kálmán polgármester és Nagy
Béláné klubvezetõ
köszöntötte õket. A
rövid fogadás után vendégeink megtekintették templomainkat, Fekete
József tanár úr vezetésével. Glázer
Imréné verset mondott vendégeinknek a hõsi emlékmûveknél. Ezután
elmentek Oroszlányra, és megtekintették a Bányászati Múzeumot, ahová néhány klubtársunk is elkísérte
õket.
Magyarszombatfán fazekas házakat néztünk meg.
Sokan szuvenírt vásároltak. A Határcsárdában
ebédeltünk, majd a szalafõi Pityerszer falumúzeumát jártuk körbe. Hazatértünk a kempingbe. Akik
szerettek volna ismét
megmártózni Zalaegerszegen, azok ismét megtehették. Közben vacsoránk ismét fõtt volna… ha
nem kezd el zuhogni az
esõ. Igaz a májusi esõ
aranyat ér, mi csak az idõzítéssel nem
voltunk megelégedve. A félkész vacsorát az egyik faházba mentették be. Miután elállt az esõ, hatalmas dupla szivárvány ragyogta be az eget. Csodálatos volt! Vacsi után mindannyian behúzódtunk "vackunkba".
Harmadik nap fájó szívvel búcsúztunk a Vadása Kempingtõl. Reggeli
után ismét hangulatos séta várt ránk a
Jeli Arborétumban. Lenyûgözõ látvány
volt látni a virágszirmokon felfedezhetõ
vízcseppecskéket és a nektárt gyûjtögetõ méhecskéket. Somlóra buszoztunk. Amíg a felnõttek borkóstolón vet-

Az ebéd után vendégeink kedves,
humoros mûsorral, és többnyelvû nótákkal kedveskedtek nekünk. Ezután
közös beszélgetéssel, nótázással telt
el a délután. Megbeszéltük, hogy ezt
a kedves baráti találkozót folytatni
szeretnénk, megfogalmazódott: jó
lenne rendszeressé tenni az évenkénti találkozókat!
Nagy Béláné klubvezetõ

tek részt, mi a táj szépségében gyönyörködtünk, sétáltunk a hegyen, sokat
fotóztunk. Mikor visszaértünk finom
pörkölt illat csapta meg az orrunkat. A
friss levegõn eltöltött ebéd után indultunk haza. A hazafelé út gyorsan elröpült, mire észbe kaptunk, itthon szállhattunk le a buszról.
Gyula bácsinak, a sofõrünknek integetve véget ért a várva várt kirándulásunk. Nagyon-nagyon jól éreztünk magunkat!!! Sokat nevettünk, érdekes történeteket hallottunk, nagyon szép tájakat láttunk. Szívesen fogunk visszaemlékezni erre a boldog három napra!!!
Palotai Eszter, Valkó Petra

2009. június-július
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Tájak, várak, kolostorok

Ebben a hónapban Székesfehérvár
egyik idegenforgalmi látványosságába, Bory Jenõ várába látogatunk. A
város "Öreg-hegy" nevû részében található vár különlegessége, hogy az
építész-szobrász-festõ egész életének munkásságát tekinthetjük itt meg,
a Bory házaspár lakóhelye ma kedvelt
kirándulóhely és múzeum, több száz
szobor, festmény, képzõmûvészeti alkotást találunk a vár falai között. A kb.
1,5 holdnyi területet 1912-ben vásárolta meg az építész a hozzá tartozó
présházzal és borospincével, a kis
épületet lakássá bõvítette, az emeleten mûtermet rendezett be. A parkot
folyamatosan díszítette, a vár építése
1923-ban kezdõdött és a mûvész
1959-ben bekövetkezett haláláig tartott. "Lassan megy a munka, mert
nem csak pénzbõl épül, hanem lélekbõl, buzgóságból".- írta az építkezésrõl a kortárs Lyka Károly. A Bory vár
csak felerészben látványosság és
mûvészi alkotás, elsõsorban egyedülálló mûszaki teljesítmény, melyben a
fõszerepet a beton és a vasbeton
játssza. A második világháború során
a német és szovjet csapatok környékbeli harcai a várat sem kímélték. A
helyreállítások Bory Jenõ haláláig tartottak.
A vár homlokzati részének bal oldalán
a galambos tornyok emelkednek, az
elsõ terasz a domboldalba épített
támfalaknál végzõdik. A második terasz az "Elefánt-udvar", mely nevét az
oszlopos boltíves folyosón álló elefántszoborról kapta, mely jelképesen
az épületet tartja. A fõépület bejáratán

át a kb. 100
négyzetméteres lovagterembe
érünk, itt állt
egykor
a
min tá zó asz tal, amelyen
a mester dolgozott. A vár
hátsó traktusát az ún.
"száz osz lo pos várudvar"
zárja
be, igen jó
arányú íveivel és történelmi szoborgalériájával talán az
épület legfestõibb része. Belsõ oldalon kilátótornyok csatlakoznak az épülethez, melyekbõl csodálatos a kilátás a városra,
a Sárrét egész vidékére és napfényes
idõben megszemlélhetjük a Bakony
és a Vértes nyúlványait is.

Bory Jenõ
1879-1959

Bory Jenõ
1879-ben
született Székes fe hér vá ron egy hétgyermekes
családban.
Épí tész mér nökként dipl o m á z i k
1903-ban a
Mûegyetemen,
majd
egy éves bécsi katonáskodás után,
ahol
a

Kunsthistorisches Múzeum szorgalmas látogatója, a Képzõmûvészeti
Fõiskola hallgatója lett. Szobrászatot
Stróbl Alajostól, festészetet Székely
Bertalantól tanul. Késõbb ösztöndíjjal
tanulmányúton vesz részt Németországban, majd Carrarában a márványt és a márványszobor készítés
technikáját tanulmányozza. 1911-tõl
szobrászatot tanít a Képzõmûvészeti
Fõiskolán,
késõbb rektora is lesz,
1921-tõl a
Mûegyetemen is oktat
egészen
1944-ig. Végig har col ja
az elsõ világháborút, utána Szarajevóba kerül,
ahol
a
trónörököspár
gránit
em lék mû vé re kap megbízást, majd
A vár udvara
a fogadalmi
Az udvar körbefutó, árkádos folyosó- templom építészeti terveit készíti el.
ján 103 oszlopon 24 kupola emelke- Élete során több száz szobrot, kisdik, az árkádok alatt Bory Jenõ szo- plasztikát készít, mûvészetét díjak sobormûveinek eredeti gipszmodelljeit rozatával ismerik el.
helyezte el, melyek bronzba öntve Feleségével festészeti tanulmányai
vagy márványba faragva szerte az or- során ismerkedik meg, aki szintén
szágban - fõleg Budapesten - vannak mûvész. Boryné Komócsin Ilona
felállítva. A várudvar hátsó részén van (1885-1974) élethû portrékat és mûa várkápolna, a "Hitvesi szeretet" cí- vészi virágcsendéleteket festett.
mû, feleségérõl mintázott ülõalakos A házaspári szeretet mintaképe volt
szobrával és más mûalkotásokkal. A kettejük élete, errõl tanúskodik munszobor hátterében a mûvész falfest- kásságuk, mûalkotásaik. Bory Jenõ a
(Folytatás a következõ oldalon)
ménye látható.
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költészet területén is megmutatta tehetségét, példaként álljon itt élete alkonyán feleségéhez írt versébõl egy
részlet:
"Ne dícsérgess - szól az Édes, Vén
vagyok én lelkem.
Ezer õsz haj,
meg ezer ránc Öregít már engem.
Mit öregít? én nem látom. Nem, csak
pápaszemmel, Azt meg, mikor Téged nézlek, Sohasem teszem fel."
A mûvészt 80 éves korában érte a
halál, kívánságára a Fehérvári Csutora temetõben helyezték örök nyugalomra a saját maga által készített
sírboltba.
A vár minden nap 9-17 óráig, a képtár szombaton és vasárnap 10-12 és
15-17 óráig látogatható. Belépõdíj
felnõtteknek 600,- Ft, diákoknak,
nyugdíjasoknak 300,- Ft, 6 éves kor
alatt díjtalan.
Következõ számunkban, a közelmúltban
kibõvített
Szentendrei
Skanzenba látogatunk. Ide várja
Önöket a sorozat szerkesztõje
Farkasvölgyi György

Amiért
a harang
szólt…..

A kölcsönvett, átalakított idézet
arra utal, hogy 1920. június 4én, magyar idõ szerint 16:32-kor
írták alá a trianoni békediktátumot, amelynek eredményeként
a 325 411 km? összterületû Magyar Királyság elveszítette területének több mint kétharmadát,
lakóinak száma pedig 20 886
487-rõl 7 615 117-re esett vissza. Ezért szólaltak meg mind
az öt templomunkban 2009. június 4-én a harangok.
Valkóné Papp Éva

2009. június-július

Magyar Hõsök Emlékünnepe
2009. május 31.

"Gyökér nélkül semmit sem érek
Gyökér nélkül nem szól az ének
Gyökér nélkül múltam rekesztem
Gyökér nélkül jövõm elvesztem
Gyökér nélkül kidõl a fa
Gyökér nélkül nincs korona"
Május utolsó vasárnapja a Magyar Hõsök Emléknapja. A magyar hõsök napja 1925-tõl 1944-ig volt nemzeti ünnep,
ám a II. világháború
után sokáig nem, vagy
csak titokban ünnepelték meg. Az Országgyûlés 2001-ben iktatta törvénybe a Magyar
Hõsök Emlékünnepét.
Településünkön idén a
Magyarok Szövetsége
felhívására, egy héttel
május 31-e elõtt kezdtem el a szervezést,
melyet azért is vállaltam fel, mert gyermekeim dédnagypapája
a második világháborúban halt meg és így
is szerettem volna
tisztelegni az õ emléke elõtt. Meglepõ volt
számomra, hogy sorra nyúlnak felém
segítõ kezek. Azoké az embereké, akiket megkerestem, hogy segítsenek abban, hogy újra hagyományt teremtsünk
elfeledett ünnepünknek. A történelmi
egyházak helyi képviselõi azonnal
igent mondtak megkeresésemre,
ugyanígy tett polgármesterünk is.
Pordán Erzsi néni - gyermekkori emlékei közt kutatva talált rá egy versre, s
adta közre, hogy aztán Glázer Imréné
- Marika néni - tolmácsolásában
meghallgathassuk.. Letenyei Miklósné
- Évi néni - egy régi ének-emlékét vette
elõ, és esténként öten, (Évi néni,
Mayerné Orgon Melinda, Orgon Pálné,
Mayer Tiborné, és jómagam) mint "alkalmi kórus", együtt gyakoroltunk, beszélgettünk, keresgéltünk a régi értékek közt.
Amikor elérkezett május utolsó vasárnapja, gyülekeztek a felhõk a reggeli
égen, aztán zuhogni kezdett az esõ.
Esett, esett szinte egész nap, majd,
ahogy négy órához közeledtünk, lassan tisztulni kezdett az ég. A szemerkélõ esõ ellenére mindkét településrészen kb. 50-50 ember jött el, hogy
együtt emlékezzünk az elesett hõsökre.

A Himnusz eléneklése után elhangzott
a régi vers, majd néhány szóban öszszefoglaltam a Magyar Hõsök Emléknapjának eredetét. Beszéltem arról,
hogy vajon az õ példájuk, hogyan adhat erõt nekünk; hogyan lehetünk méltók az õ örökségükre, hogyan tudunk
hittel a szívünkben, újra és újra talpra
állni; és tetteinkkel hogyan nyerhet értelmet õseink áldozata. Végül köszönetet
mondtam a családoknak fiaikért.
Majd a Kárpátia feldolgozásában ismert
"Kimegyek a doberdói harctérre" kezdetû dal furulya-betétjére két iskolás gyermek felolvasta az a
harcokban elesettek
neveit, miközben egy
harmadik társuk mécseseket gyújtott meg
az emlékmû talapzatánál. (Valkó Petra,
Valkó Máté, Müller
Fanni, Mayer Ferenc)
Ezt követte a három
történelmi egyház megemlékezése:
Csonkáné Szabó Magda, evangélikus
lelkész egy, az összefogást és megbocsátást hirdetõ igét olvasott fel, majd
Sugárné Damó Márta református lelkész
következett egy, a háború áldozataira
emlékezõ ének szövegének tolmácsolásával. Író Sándor katolikus plébános vezetésével pedig, a könyörgés után közösen elmondtuk a Miatyánkot és az Üdvözlégyet. Az "Emléketek oltárára virágokat hoztunk" kezdetû ének alatt a történelmi egyházak; a település önkormányzata nevében a László Kálmán polgármester úr és Hartmann Imre alpolgármester úr; és a jelenlévõk helyezték el az
emlékezés koszorúit és virágait.
A Szózat eléneklésével fejeztük be
Szákon az ünnepet, Szenden pedig a
résztvevõk elkezdték énekelni a Székely Himnuszt, amelyet aztán közösen
folytattunk és fejeztünk be. Megható és
lélekemelõ volt látni, hogy a jelenlévõk
"egy szívvé és egy akarattá" váltak
azokban a percekben.
Hála és köszönet mindazoknak, akik
hozzájárultak ahhoz, hogy így emlékezhettünk dédapákra, nagyapákra,
apákra, fiakra, férjekre.

2009. június-július

SZÁKSZENDI
dó
Hírmon d

Egészségrõl, betegségrõl
"Végre itt a nyár
és meleg az idõ..."

Megérkezett megint a nyár. Igaz az
idén meglehetõsen hûvös volt a
kezdet, de valószínû, hogy nem
maradnak el a szokásos forró napok, hetek sem. Mit tehetünk, hogy
elkerüljük a kánikula okozta rosszullétet (esetleg ennek súlyosabb
fokát a hõgutát), a napsugarak
okozta leégést, napszúrást?
Úgy gondoljuk, hogy a számtalanszor elhangzott jó tanácsokat nem
lehet elégszer hangsúlyozni. Az orvosi munka során minden évben
visszatérõ problémák a fentiek.
Elõször is kik a legveszélyeztetettebbek? Természetes a kisgyermekek, idõsek, krónikus szív-és érrendszeri betegek. Ez nem azt jelenti, hogy fiatal, egészséges emberek nem betegedhetnek meg napon
ill. hõségben. Sõt!! Valószínû úgy
gondolják, hogy õket semmi baj
nem érheti: lehet délben, tûzõ napon füvet nyírni, nyaralás idején
egész nap, legmelegebb órákban is
napfürdõzni. A jól megérdemelt,
nyári pihenésünket alaposan meg
tudja keseríteni pirosra égett bõrünk, vagy a meleg okozta fejfájás,
szédülés, hányinger. Ha egy kicsit
haloványabb bõrszínnel érkezünk
haza, de jól kipihentük magunkat és
még a közérzetünk is rendben,
megérte az árnyékba, hûvösbe vonulni a legmelegebb, déli órákban.
Mit tehetünk napégés ellen?
A tüneteket feltehetõen mindenki ismeri. A bõr (fõleg a vállak, az orr,
homlok) napozás után vörös színû
lesz, tapintásra, késõbb anélkül is
fájdalmas. Fel is hólyagosodhat,
majd pár nap elteltével a bõr felsõ
rétege lehámlik. Ha már "sikerült"
leégni, a bõrt hûteni kell ugyanazzal
a módszerrel, mintha forró tárggyal
égettük volna meg a bõrünket. Hûvös zuhany jót tesz, súlyosabb
esetben erre a célra alkalmazhatók
spray-k is (Irix, Pantenol). És a legfontosabb: ezután kerülni a tûzõ napot, bármily "fájdalmas" is ez, fõleg
nyaralás idején!! Még egy fontos

tudnivaló: bõrünk nagyon jól emlékszik minden egyes leégésre. Minél
többször fordul elõ, annál valószínûbb bõrbetegség, pl.: bõrrák kialakulása is. Mindenkinek más a bõrszíne. Nem kellene, hogy a szépséget csak a kreol bõr jelentse!
Megelõzésre természetes nagyon
hasznosak a fényvédõ krémek.
Használjuk õket, mindenki a bõrtípusának megfelelõt. De a leégés ellen még ez sem véd a legmelegebb
órákban, nem is beszélve a hõgutáról (bõvebben lejjebb), melyet egyáltalán nem lehet elkerülni vele.
Mindenképpen célszerû jól szellõzõ
kalapot, sapkát hordani, mely az arcunknak is árnyékot tart. Ugyanúgy,
ahogy a kisgyermekek fejére ez kerül nyári melegben, nekünk is fel
kellene tenni.
A szemünk is ki van téve az UV sugárzás okozta károsodásnak. Akiket munkája, teendõi a legnaposabb órákban is a szabadba szólítják (pl. napsütéssel szemben vezetnek), célszerû megfelelõ UVszûrõjû lencsével ellátott szemüveget hordani.
Mit tehetünk a napszúrás elkerülése érdekében?
A napszúrás tünetei is igen kellemetlenek. Ha a legmelegebb órákban hosszabb ideig közvetlenül napon voltunk, pár óra múlva jelentkezhetnek a napszúrás jelei: fejfájás, hányinger, esetleg hányás, szédülés, hõemelkedés/láz.
Ha megjelennek a fenti tünetek, lázat kell csillapítani, nemcsak gyógyszerrel, hanem a már jól ismert hûtõfürdõvel, zuhanyzással (hajas fejbõrt is beleértve). Megfelelõ mennyiségû, nem túl hideg (csapvíz hõmérsékletû, nem jégbe hûtött) folyadék: tea, víz fogyasztása célszerû.
Ha hányinger is fellép, csak apránként keveset kortyoljunk, elkerülhetõ a hányás. Természetesen, ha nagyon súlyosak a tünetek (nem múló
hányinger, erõs hányás, szûnni
nem akaró szédülés), orvos segít-
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ségét kell kérni. Ha a tünetek kezdenek javulni, akkor sem célszerû
a legmelegebb órákban 4-5 napig
kimenni, mert az állapot újból súlyosbodhat.
A fentiek elkerülése érdekében ebben az esetben is az a célszerû,
hogy a legmelegebb napszakban
(déli 11-15 óra között) árnyékba,
hûvösbe vonulunk. A teendõinket a
kora délelõtti ill. a késõ délutáni
órákban végezzük el. Ha feltétlenül
ilyen tájban kell napra mennünk,
célszerû kalapot, sapkát hordani, jól
szellõzõ, természetes anyagból készült, lehetõleg bõvebb, nem testhez simuló, világos színû ruhát viselni, kinnt tartózkodás során a folyadékpótlásról gondoskodni.
Hogyan lehet elkerülni a hõgutát
vagy másképpen hõkimerülést?
Mi is az a hõkimerülés? A fenti napszúrástól abban tér el, hogy nem
kell tûzõ napon tartózkodni a tünetek kialakulásához. Elegendõ nagy
melegben lenni, megerõltetõ fizikai
munkát végezni, mindehhez kevés
folyadékot fogyasztani, nem megfelelõen öltözködni. Ekkor már a szervezetünk nem tud megfelelõen alkalmazkodni a körülményekhez:
nem tud elég hõt leadni (izzadni),
hogy fenntartsa szervezetünk belsõ
egyensúlyát, megfelelõ belsõ hõmérsékletét. Hõguta esetén bõrünk
sápadt, verejtékes, pulzusunk szapora, légzésünk felületes. Ehhez
társulhat fejfájás, szédülés, émelygés is. A fenti tünetek sokkal hamarabb kialakulhatnak idõs embereknél, keringési betegségben (magas
vérnyomás, szívbetegség) szenvedõknél. Életveszélyes állapot is
könnyen kialakulhat náluk, így az
alábbi tanácsokat mindenképpen
célszerû betartani nagy nyári melegben.
Az elsõ és legfontosabb a megfelelõ mennyiségû és minõségû folyadékfogyasztás! A folyadékszükséglet ilyenkor lényegesen
több mint télen, elérheti a 3-3 és ?
litert is. Ez nagyon soknak tûnik, de
nem mindet egyszerre, hanem egyegy pohárral kell egy alkalommal
meginni. Többféle ital (lehetõleg
(Folytatás a következõ oldalon)
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(Folytatás az elõzõ oldalról)

nem alkoholtartalmú) teheti ki ezt a
mennyiséget. Nemcsak vizet veszít
ilyenkor a szervezetünk, hanem ásványi anyagokat is. Ezért mindenképpen
hasznos nem jégbe hûtött, de hûvös
csapvíz, ásványvíz, tea (borsmenta,
kakukkfû, citromfû, bojtorján), gyümölcslevek (pl.: paradicsomlé, narancslé) fogyasztása. Ne feledkezzünk
meg a jól bevált limonádéról sem. Célszerû ilyenkor étkezésünkre is jobban
figyelni. Nem a téli disznótoros lefagyasztott részét kell elfogyasztani, hanem könnyû, zöldségekbõl, gyümölcsökbõl, sovány húsokból, halból, kevés zsiradékkal készült, könnyen
emészthetõ ételeket kell fogyasztani.
Reggel ill. az esti órákban célszerû jóllakni, délben csak kevesebbet fogyasztani.
Nagy melegben a fentiekben már részletezett öltözködés a célszerû. Ha nagy
magasságokba szökik a hõmérséklet
napközben, többször le lehet zuhanyozni langyos vízzel. Lehet ventillátort
is használni, de ne irányítsuk közvetlenül magunkra. Huzatban ilyenkor se
tartózkodjunk! A légkondicionálók
használatával pedig legyünk óvatosak.
Nem tanácsos a kinti hõmérsékletnél 5
fokkal kevesebbre hûteni a lakás, autó
hõmérsékletét. Egyrészt a ránk irányuló hideg levegõtõl meg lehet fázni,
másrészt a kinti melegbe lépve könynyen rosszul lehetünk. Sokkal kellemesebb és természetesebb hûtést biztosítanak nemcsak nekünk, hanem lakásunk, házunk számára is a lombos fák.
Ezek telepítésével nemcsak szebb
lesz környezetünk, hanem egészségesebb is.
Végezetül: tanulhatunk a mediterrán
népektõl, õk már évszázadok óta sziesztáznak a déli órákban. Jól bevált
módszer! Persze az élet nem áll meg,
a munkahelyen dolgozni kell. Azonban
aki megteheti (gyermekek, idõsek, betegek) pihenjenek a meleg órákban.
Munkahelyünkön pedig figyeljünk oda
a megfelelõ mennyiségû folyadékfogyasztásra, öltözködésünkre, környezetünk lehetõség szerinti hûtésére.
Köszönjük érdeklõdésüket!
Kellemes nyarat, jó hûsölést kívánunk!
dr. Takács Ilona és dr. Tóth Csaba

SZÁKSZENDI
ondó
Hírm o

2009. június-július

FIGYELEM!

A nõgyógyászati rákszûrés eredményei megjöttek, rendelési idõben átvehetõk az orvosi rendelõben.

TiszteltSzülõk!

Tájékoztatom önöket, hogy 2009. augusztus 14.-tõl ismét én látom el a védõnõi feladatokat a községben.
A tanácsadás rendje az alábbiak szerint változik:
• Védõnõi várandós tanácsadás:
kedd: 8. 30 - 10. 30
• Védõnõi csecsemõ és kisgyermek tanácsadás:
kedd: 10. 30 - 12. 30
• Orvosi tanácsadás:
csütörtök: 12.30-14.00
Személyes megbeszélés alapján a fenti idõpontokon kívül is állok rendelkezésükre.
Borbélyné Gál Gabriella
védõnõ

VÁSÁR!

Minden csütörtökön 8. 00-tól 12. 00 óráig férfi, nõi, gyermek
ruházat és divatáru árusítása a Faluház mellett.
Minden érdeklõdõt szeretettel várok!
Barabás József Császár

KÖRZETI MEGBÍZOTT
FOGADÓÓRÁJA

Minden hónap utolsó péntek: 14-17 óráig a Faluházban, az
irodahelyiségben.
Fehér István
rendõrzászlós

Tisztelt Földtulajdonosok!
A Szákszendi Mg.Zrt. termõföldet bérelne,
irányár 50. 000, -Ft/ha/év.

Érdeklõdés a 34/571-523 és a 30/97773-278 sz. telefonokon.
Szákszendi Mg.Zrt.

2009. június-július

SZÁKSZENDI
dó

FALUNAP 2009
Köszönetnyilvánítás

2009. május 29-30-án került megrendezésre az idei
immár 13. Falunap. Ezúton is megköszönöm mindazoknak, akik civilszervezetek tagjaként, hivatali dolgozóként, képviselõként és magánszemélyként önzetlenül segítették a falunap lebonyolítását.
László Kálmán
polgármester

Hírmon d
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Hírmon d

Könyvtári hírek

"5lett"

Június 11. - 25. között az "5lett" címû
Európai Uniós vándorkiállítást tekinthették meg a könyvtárban az érdeklõdõk, a
kiállításhoz kapcsolódóan totót is tölthettek ki a vállalkozó szellemûek.
Szintén a könyvtárban került elhelyezésre a "KISTÉRSÉGI EURÓPA VETÉLKEDÕ" gyõztes csapatának munkái kiállítás, amely nyitvatartási idõben megtekinthetõ.
Kérem, hogy az ingyenes tankönyvre jogosultak a nyár folyamán, de legkésõbb
szeptember 30.-ig hozzák vissza a tavalyi könyveket, a könyvtár nyitvatartási
idejében!
Jó olvasást, szép nyarat kívánok!
Takács Gyöngyi
könyvtáros

2009. június-július

Családi ház eladó!

Családi ház eladó Szákszend Fõ u. 6. szám alatt.

Érdeklõdni: 20/264-47-03; 371-147 telefonszámon lehet!
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. június-július
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Hír m o
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI LABDARÚGÓ
SZÖVETSÉG
2008-2009 ÉVI M III."D" csop. FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI
TAVASZI BAJNOKSÁG
Lejátszott mérkõzések Gól: Bagó László (2), Cseh Zsolt,

20. Forduló 2009. 05. 10.

Bakonyszombathely KSE Szendi KSE
2-7

Gól: Mezõfi Norbert, Müller Tibor,
Samu Gábor (3), Samu István (2)
IFI:
5-1
Gól: Kiss Zoltán
21. Forduló 2009. 05. 17.

Szendi KSE - Ete SE II.
8-1

Kaluha István, Kerner László, Kiss
László (2), Mayer Péter
22. Forduló 2009. 05. 24.

Bokod ESE - Szendi KSE
2-5

Gól: Cseh Nándor (2), Cseh Zsolt,
Kiss László, Kiss Zoltán.
IFI: 4 - 0
A bajnokságban a felnõtt csapat 2.
helyezést, az ifjúsági csapat 5. helyezést ért el.

Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Bakonyalja Kupa
Labdarúgó tavaszi bajnokság
Lejátszott mérkõzések 22. Forduló, 2009. 05. 24.
20. Forduló, 2009. 05. 10

Szák - Súr 1 : 0

Gól: Kiss József

21. Forduló, 2009. 05. 17.

Szák - Kisbér 2 : 2

Gól: Kiss József (2)

2009. június-július

Súr - Szák

5:2

Gól: Bazsó Viktor, László Gergõ
23. Forduló, 2009. 05. 31.

Réde - Szák

4:1

Gól: Csupor László
A bajnokságban 3. helyezést ért el
a száki csapat, így bronzérmes
lett. Megkapták a "legsportszerûbb" csapat díját is.

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

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.

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

