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Szákszend Község Önkormányzatának
havonta megjelenõ információs lapja

H

Augusztus 20-a, államalapító
Szent István ünnepe

Szent Istvánban, államalapító királyunkban a magyar nemzet új életútját kijelölõ alkotó egyéniséget, minden idõk legnagyobb magyarját tiszteljük. Legnagyobb történelmi érdeme a magyarság fennmaradását biztosító döntése, a Nyugathoz, Európához történõ csatlakozás volt.
István király célja az volt, hogy a nemzetségekre tagolódó magyarságból és
az ország egyéb lakóiból - erõs központi hatalom irányítása alatt - nyugati mûveltségû, független, keresztény
államot alapítson. Mindezek megvalósításához a legfontosabb lépés a magánbirtok intézményének megteremtése volt. Fegyveres harcban végérvényesen legyõzte a régi berendezkedést fenntartani akaró utolsó ellenfeleit, és birtokába vette az ország földterületének közel kétharmadát. A többit
az egyháznak, a hozzá hûséges nemzetségfõknek és a fegyveres segítséget nyújtó német lovagoknak adomá-

Somlyó György:

Nyár (vége)

Még nyílt szemmel igazukat hazudják
Nyár hamis tanúi a dáliák
Hogy létezik e földön más világ
És másfelé is tudná venni útját

Hogy kétesebb ez mint azt lombjahullt fák
Levert dió levált birs vallanák
Lomb rozsdáját késõ alkímiák
Koholt fényei arannyal befutják
Még egy õszi szonett a Nagy Talonban
A csörömpölõ ócskavashalomban
Mit összehord a kertben a gereblye

A Nagy Perben még egy vesztes szonett De
Valljátok csak álságtok igazát
Ti nyár hamistanúi dáliák

nyozta. Ezzel István király szilárd hatalomra tett szert, s megszilárdította
az ország belsõ helyzetét. A királyi birtokokat - nyugati mintára - királyi vármegyékbe szervezte. Központjaikba
egy-egy várat építtetett, ahonnan
megbízható emberei irányították a
vármegye életét. A gazdasági élet és a
fegyveres erõk legnagyobb része így
közvetlenül a király ellenõrzése alá került.
A kereszténység felvételét német és
olasz hittérítõk segítségével hajtották
végre. Az egyházi szervezet 10 püspökség és az önálló esztergomi érsekség megalapításával valósult meg. Az
egyházszervezet mellett a szerzetesrendek is hamarosan meghonosodtak
Magyarországon. A kereszténység felvétele rövidesen számos területen
éreztette hatását. Ezek közül a legfontosabb a keresztény mûveltség rohamos térhódítása és a nyugati írásbeliség meghonosodása volt.
István király az új szervezetet és rendet törvényeivel erõsítette meg. Ezek
elsõsorban a magántulajdont, a köznyugalmat, az erkölcsöt, az egyházat
és a kereszténységet védelmezték.
1038-ban bekövetkezett halálakor Magyarország egy fiatal, életképes, a
nyugati társadalmakhoz közeli erõs és
független ország volt.
István királyt halála után néhány évtizeddel, 1083-ban szentté avatták, ettõl kezdve Szent István napján, augusztus 20-án, az akkori királyi székhelyen, Székesfehérváron a magyar
királyok törvénynapot tartottak, s ott
minden eléjük járuló alattvalójuk panaszát meghallgatva; személyesen intézkedtek és bíráskodtak. Ezt követõen évrõl évre, a nagy számban összegyûlt sokaság együtt hajtott fejet királyával a nagy király sírja és ereklyetar-
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tóban õrzött
jobb keze - a
Szent Jobb elõtt, így eml é k e z v e
Szent Istvánra. Az évszázadok múltán
a törvénynap
elvesztette
közjogi jelentõségét, a király személyes bíráskodását a királyi
kúrián való ítélkezés rendszere váltotta fel. A törvénynapi országos gyülekezet helyébe a rendi országgyûlés lépett, s az ország központja Székesfehérvár helyett Buda, majd 1873-tól Budapest lett. A nemzet azonban augusztus 20-án továbbra is eljárt tiszteletadásra az államalapító király székesfehérvári sírjához. Szent István
napja nemzeti ünnep lett, és maradt
nagyon sokáig.
A második világháború után a kommunista rendszer megszüntette Szent István napját, és augusztus 20.-át 1950tõl, a sztálini mintára létrehozott alkotmány dicsõítésére, az "Alkotmány
napjának" nevezték. Késõbb, a Kádár
rendszer évtizedeiben az "Új kenyér
ünnepének" is nevezték, s így próbálták ünnepélyessé tenni a nagy nyári
mezõgazdasági munkák befejezését,
tompítva a tömegek, mindenekelõtt a
termelõ szövetkezetekbe kényszerített parasztok ellenérzését.
Csak az állampárt bukása, az 1990. évi
szabad és demokratikus választások, és
az ezzel járó rendszerváltozás után vált
lehetõvé, hogy augusztus 20-a államalapító Szent István ünnepeként ismét nemzeti ünnepeink sorába kerüljön.
A Szent István-i életmû vizsgálata azt
mutatja, hogy az elsõ magyar király
nagy egyéniség, minden megnyilvánulásában konstruktív és reális, keresztény szellemû, reformer uralkodó volt.
Forrás: http://www.sdmagyar.org/holiday.htm#august20
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ÖnkormányzatiHírek

A képviselõ-testület 2009. július 9én rendkívüli ülést tartott, amelyen
az alábbi napirendi pontok szerepeltek:

1. Javaslat az Öveges József Általános Iskola intézményegység
vezetõi állásra beadott pályázat
véleményezésére.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
Bokod-Szákszend Kistérségi Általános Mûvelõdési Központ Öveges
József Általános Iskola
intézményegység vezetõi állásra
törvényes határidõn belül két pályázat érkezett. Mindkét pályázat a formai követelményeknek megfelelt.
Az oktatási-nevelési intézmények
mûködésérõl szóló 11/1994.(VI.8.)
MKM. rendelet 11.§.-14.§-ban foglaltak szerint zajlott a véleményezési eljárás. A szakalkalmazotti értekezlet, a diákönkormányzat és a
szülõi munkaközösség egyhangúan
Hirják Gáborné jelenlegi intézményegység-vezetõt támogatta. A Társulási Megállapodás értelmében a telephely szerinti képviselõ-testület
véleményének figyelembevételével,
valamint az ÁMK Tanács egyetértésével az intézményegység vezetõjét
az ÁMK igazgatója bízza meg. A
Képviselõ-testület javasolta 5 éves
idõtartamra Hirják Gáborné Öveges
József Általános Iskola intézményegység- vezetõi megbízását.

2./ Javaslat a Bokod-Szákszend
Kistérségi Általános Mûvelõdési
Központ Alapító Okiratának módosítására.
Elõterjesztõ: László Kálmán
polgármester
A költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvény 44§. (4)
bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívására az
Alapító Okirat módosítására került.

3./ Javaslat a Polgármesteri hivatal Alapító Okiratának módosítására.
Elõterjesztõ: Deákné dr. Schiffner
Márta jegyzõ
A Magyar Államkincstár hiánypótlásának eleget téve a Képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának módosítását elfogadta.
4./ Javaslat a 2009/2010. tanévkezdéshez tankönyvtámogatás
megállapítására.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A 2009/2010. tanévben a tankönyv
bekerülési értéke: 1.515.500.-Ft. A
Képviselõ-testület a saját pénzeszköze terhére az általános iskolai
tankönyvek térítési díjához 70 %-os
támogatást nyújt, míg a középiskolai
tanulók, valamint a fõiskolai- és
egyetemi hallgatók részére iskolalá-

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Állampolgárokat az elmúlt
idõszakban megjelent jogszabályokról:

A 136/2009.(VI. 24.) kormányrendelet rendelkezik a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról. A jogszabály lényege: Az állami szociális
rendszer keretében a Regionális
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által
nyújtott szociális segély - krízishelyzetbe került személyek támogatásaegyszeri, vissza nem térítendõ támogatás, amely a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy

tartózkodási hellyel rendelkezõ
nagykorú személyek részére állapítható meg.
A rendelet alapján ez a szociális segély abban az esetben állapítható
meg, ha:
- a kérelmezõ családjában a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban az egy fõre jutó havi jövedelem
a minimálbér nettó összegét (2009ben: 57. 815.-Ft) nem haladta meg,
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togatási igazolás alapján, kérelemre
8000.-Ft tankönyvtámogatást biztosít. A kérelem beadási határideje:
2009. szeptember 15.
5./ Beruházásokkal kapcsolatos
kérdések
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A polgármester tájékoztatta a Képviselõ- testületet a benyújtott pályázatokról. A polgármester javaslatot tett
a közeljövõben megvalósítandó beruházásokról. A Képviselõ-testület
az alábbi beruházásokat támogatja:
- Faluház hangosítása
- Szendi emlékmû környékének
rendbetétele
- Kopjafa felállítása,
- Buszöblök kialakítása.
6./ Közétkeztetéssel kapcsolatos
kérdések
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A polgármester tájékoztatta a Képviselõ-testületet, hogy célszerûnek
tartja a közétkeztetésre vonatkozóan a közbeszerzés kiírását, továbbá
javasolja, hogy ennek ellenére az
önkormányzat ne zárja ki a
Nagyigmánd Nagyközségi Önkormányzattal az együttmûködést a
közétkeztetés tárgyában. A képviselõ-testület elfogadta a fentieket.
Szákszend, 2009. július 31.
Deákné dr Schiffner Márta
jegyzõ
- a kérelmezõ észére a "társadalombiztosítási nyugellátásról "szóló
1997. évi LXXXI. törvény 6.§-a alapján nem folyósítanak nyugdíjat és
- a gazdasági válsághoz kapcsolódó, elõre nem látható esemény következtében a családja mindennapi
életvitelének fenntartását súlyosan
veszélyeztetõ krízishelyzetbe került.
Mi minõsül krízishelyzetnek?
A család mindennapi életvitelének
fenntartását súlyosan veszélyeztetõ
krízishelyzetnek minõsül különösen,
ha a kérelmezõ
- a munkahelyét 2008. szeptember30-át követõen elvesztette,
(Folytatás a következõ oldalon)
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(Folytatás azz elõzõ oldalról

- jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest 20%-ot eltérõ mértékben csökkent.
- lakáscélú kölcsönszerzõdésébõl
eredõ fizetési kötelezettsége a törlesztõ-részlet 2008. szeptember havi összegéhez képest 20%-ot elérõ
mértékben emelkedett, vagy
- egészségi állapota indokolja.
Ki nem jogosult a támogatásra?
Nem jogosult a támogatásra az a
személy,
- akinek a 2009. év folyamán 15.
000.- forintot meghaladó összegben
átmeneti segélyt állapítottak meg,
- akinek esetében átmeneti segély
megállapítása iránt eljárás van folyamatban, a kérelem elbírálásának
idõpontjáig, vagy
- aki a támogatás megállapítására
irányuló kérelmének benyújtását
megelõzõ 90 napon belül átmeneti
segély megállapítására kérelmet
még nem nyújtott be, kivéve, ha a
helyi önkormányzat rendeletében
elõírt feltételek az átmeneti segélyre
való jogosultságát egyébként kizárják.
Hol kell igényelni a támogatást?
A támogatás megállapítása iránti kérelmet 2009. augusztus 1. és 2009.
november 30. között formanyomtatványon, a kérelmezõ lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjéhez kell benyújtani.
Milyen iratokat kell a kérelemhez
mellékelni?
A kérelemhez mellékelni kell:
- a jövedelem összegének igazolására alkalmas iratot vagy annak másolatát, valamint
- a törlesztõ-részlet emelkedése setén a havi törlesztõ-részlet emelkedését igazoló iratot.
A kérelem benyújtását követen a
jegyzõ megvizsgálja, hogy a kérelmezõ esetében a támogatásra való
jogosultság feltételei fennállnak- e.
Ha a kérelmet hiányosan nyújtották
be, a jegyzõ a kérelmezõt 3 munkanapos határidõvel hiánypótlásra
szólítja fel.
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Milyen esetben utasítja el a jegyzõ a kérelmet?
Ha a kérelmezõ
- a hiánypótlási felhívásnak a meghatározott határidõben nem tett eleget, vagy
- a támogatásra való jogosultság feltételeinek nem felel meg.
Ha a jegyzõ a kérelmet nem utasítja el, mit igazol a formanyomtatványon?
A jegyzõ igazolja, hogy a kérelmezõ
- a támogatásra való jogosultság feltételeinek megfelel,
- átmeneti segély megállapítása
iránti kérelmét a támogatási kérelem
benyújtását megelõzõ 90 napon belül elutasították, vagy nem utasították el, és
- a kérelemben foglaltak szerint különös méltánylást érdemlõ ok fennáll vagy nem áll fenn.
Ezzel a jegyzõ eljárása befejezõdött.
Ki dönt a támogatás odaítélésérõl?
A jegyzõ a kérelmet 8 munkanapon
belül továbbítja a döntés céljából a
székhelye szerint illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnak.
A támogatás odaítélésérõl mennyi idõn belül dönt az Igazgatóság?
Az Igazgatóság a támogatásról, illetõleg annak összegérõl a kérelem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 10
munkanapon belül dönt. 5 munkanapon belül dönt olyan személy támogatási kérelmérõl, akinek az átmeneti segély megállapítása iránti
kérelmét a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ 90 napon belül
jogerõsen elutasították.
Milyen szempontok alapján dönt
az Igazgatóság a támogatás odaítélésérõl?
- az egy fõre jutó havi jövedelem
összegének,
Az Igazgatóság a kérelemrõl.
- a családban élõ gyermekek számának,
- a különös méltánylásra okot adó
körülménynek és
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- a kérelem elbírálásakor rendelkezésre álló forrás keretösszegének
mérlegelésével dönt.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye
nincs.
Mi vehetõ figyelembe különös
méltánylást érdemlõ körülményként?
Az Igazgatóság a támogatási öszszeg megállapításakor különös méltánylásra okot adó körülményként
veheti figyelembe, hogy a kérelmezõ:
- havi jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest 30 %ot meghaladó mértékben csökkent,
- lakáscélú kölcsönszerzõdésébõl
eredõ fizetési kötelezettsége a törlesztõ részlet 2008. szeptember havi összegéhez képest 30 %-ot meghaladó mértékben emelkedett, vagy
- a családjában legalább három 18.
életévét be nem töltött gyermek eltartásáról gondoskodik.
Ki folyósítja a támogatást?
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, a
támogatás megállapításáról szóló
határozat beérkezésétõl számított 5
munkanapon belül.
A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára állapítható
meg. Összege legalább húszezer
forint, legfeljebb ötvenezer - különös
méltánylásra okot adó körülmény
fennállása esetén legfeljebb százezer forint. Ezen különös méltánylást érdemlõ körülmények fennállását a jegyzõnek a formanyomtatványon szintén igazolnia kell.
Bõvebb tájékoztatás és a kérelem- nyomtatvány Deákné dr.
Schiffner Márta jegyzõtõl és Takács Gyöngyi családgondozótól
kérhetõ.
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyzõ
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TÁJÉKOZTATÁS
az óvodáztatási támogatásról

Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket,
a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 20/C., illetve 160/A. §-ok rendelkeznek
az óvodáztatási támogatásról.
A támogatás benyújtásának
feltételei:
- a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülõ a három, illetve
négyéves életkorú gyermekét
2009. január 1. napja után íratta
be az óvodába, és
- a szülõ a gyermeke rendszeres
óvodába járatásáról gondoskodik, továbbá
- a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága fennáll, valamint
- a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülõknek a nyilatkozata arról, hogy a gyermek három éves korának betöltéséig az
iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. A szülõ az óvodáztatási
támogatáshoz kacsolódó kérelmét bármikor benyújthatja, hiszen a törvény értelmében a
gyermek óvodai beíratását követõ elsõ alkalommal akkor jogosult a támogatásra, ha a gyermek beíratása megtörtént és
legalább három hónap eltelt az
óvodai nevelésben való részvétele óta. Az óvodáztatási támo-

gatás jogosultsági feltétele, hogy
a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát
az óvodában kell tartózkodnia. A
jogosultság mindaddig fennáll,
amíg a gyermek óvodai ellátásban részesül. A közoktatási törvény 24§-a értelmében a gyermek három éves korától a tankötelezettség megkezdéséig óvodai nevelésben részesülhet. A
gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési
évet, amelyben a hetedik életévét betölti.
A gyermeknevelési támogatásban részesülõ szülõ a hatályos
szabályok szerint idõkorlát nélkül
veheti igénybe az óvodai ellátást, így jogosult lehet az óvodáztatási támogatásra, amennyiben a jogosultság feltételei fennállnak.
Az óvodáztatási támogatás öszszege a 2009. évben gyermealkalommal
elsõ
kenként
20.000.-Ft, ezt követõen és
gyermekenként 10.000.-Ft Elsõ
alkalommal a támogatás az önkormányzati rendelet értelmében
természetben nyújtandó.
Bõvebb felvilágosítás Deákné dr
Schiffner Márta jegyzõtõl kérhetõ.
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyzõ

FELHÍVÁS!

Ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy

BÁNYATÓBAN A FÜRDÉS TILOS !!!

Kérjük a szülõket, figyeljenek gyermekeikre!
Tatabánya-Pápa vasútvonalon a Szákszendlaktanyai elágazás közötti

vasútátjáró fénysorompós biztosítása
megszûnt.

Kérjük a közlekedési szabályok fokozott betartását az érintett területen.
László Kálmán
polgármester
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Óvodai hírek:

Szülõi értekezlet az óvodában
2009. augusztus 28-án, 17 órakor szülõi értekezletet tartunk, melyre szeretettel várjuk a régi és az új szülõket a Kiskuckó Óvodába!
Kovács Lajosné
intézményegység-vezetõ

"Õsz fele van az Idõ"

Szeretettel
várunk
mindenkit
2009. október
10.-én 20 órára,
a FALUHÁZBA,

az immár 13. alkalommal megrendezésre
kerülõ

ÓVODAI JÓTÉKONYSÁGI
BÁLUNKRA.

Aki szereti a jó ételt, a jó hangulatot, ott a helye.
Az idei évben is szeretnénk kedveskedni meglepetéssel.

SZTÁR VENDÉGÜNK
ZOLTÁN ERIKA

A BELÉPÕJEGYEK ÁRA: 3500 Ft, ami a vacsorát és egy aperitívet tartalmaz. Jegyek elõvételben megvásárolhatók,
Müllerné Marcsinál (Tel: 371-513 vagy
70/3346704), vagy Szabóné Áginál,
(Tel: 30/361 6837).
Aki nem tudja megtisztelni rendezvényünket
‚PÁRTOLÓ JEGY megvásárlásával, szintén
támogathatja óvodásainkat. (Megvásárolható
a két hölgynél, ára: l500Ft).

A jó hangulatról a
JÁZMIN DUÓ gondoskodik.

Tombola szelvény vásárolható (100Ft)‚és ha
Fortuna is úgy akarja, értékes nyereményekkel térhetnek haza.
Minden kedves vendégünknek jó szórakozást
kívánunk!

Az óvoda szülõi szervezete és dolgozói

SZÁKSZENDI
ondó

2009. augusztus

Iskolai hírek:

Hír m o

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

Tanévkezdés
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Katolikus egyházi
hírek:

Nagyboldogasszony napja
2009. augusztus 15-én, 17 órakor a szendi katolikus
templomban Nagyboldogasszony napi szent mise
lesz.

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 tankönyv2009. augusztus 20.-án, délelõtt 8. 30 órakor
árak az iskola bejáratánál lesznek kifüggesztve.
István király napi ünnepi szent mise lesz,
Szent
Továbbá kérem, szíveskedjenek behozni a technika óra és kéztõen kenyérszentelésre kerül sor.
ve
kö
ezt
mûves foglalkozás költségeire 300,- Ft-ot (2-8. o.), illetve ellenõrzõre 100 Ft-ot.
A tankönyvosztással egy idõben nyílik lehetõség a napközis, ilÍró Sándor
letve tanulószobai beiratkozásra, és az étkezési lehetõség kiváplébános
lasztására.
A 70 %-kal csökkentett tankönyvárak a következõk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

osztály
osztály
osztály
osztály
osztály
osztály
osztály
osztály

1.573,1.791,2.667,3.214,3.744,3.321,4.032,3.035,-

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

Kenyér megáldása
Szent István ünnepén

Könyvtári
hírek

A könyvtár
augusztus 24-ig,
és augusztus 27-28-29-én
zárva lesz!

Tisztelt Szákszendi Lakosok!

Korábban már esett szó a Szákszendi Hírmondó hasábjain arról, hogy lehetõség nyílik

ingyenes vastagbélrák-szûrésre a faluban.

Augusztus hónaptól folyamatosan kézbesítjük az érintett korosztály tagjai számára a felhívó levelet, mellyel a rendelõben át lehet venni a vizsgálathoz szükséges tartályokat, fel lehet tenni a szûréssel kapcsolatos
kérdéseket.

Reméljük, minél többen gondolják úgy, hogy saját egészségük érdekében
élnek a lehetõséggel!

Találkozás reményében üdvözlettel:
dr. Takács Ilona és dr. Tóth Csaba

Takács Gyöngyi
könyvtáros

SZÁKSZENDI
nd ó
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Hírmo

2009. augusztus

Anyakönyvi hírek
Született:

Bihari Pál és Szabó Zsuzsanna fia László, Pál
Farkasvölgyi György és Nagy Mónika leánya Éva
Budai Norbert és Árki Alexandra leánya Laura

Házasságot kötött:

Durgula László és Bölcskei Gabriella

Elhalálozott:

Müller István
Kovács Lajos Száki u.
Müller Tiborné sz. Horváth Borbála
id. Hajós Albert
Pólya Imréné sz. Gruber Anna

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

