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Október 6-a nemzeti gyásznap

Az aradi vértanúk

Szabadságharcunk letûnt napvilága,
Te vakító nap a század delén,
Nem pazaroltad sugarad hiába,
Bár vak sötétbe halt az égi fény,
Eszméiden nem gyõzött az
enyészet,
Örökbe hagytad halhatatlan
részed',
Fényeddel fényt hint késõ
századokra
A tizenhárom vértanú alakja.
S õk élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,
Amíg az eszmény ki nem hal e
földön,
Míg magyar szellem még magasba
tör,
Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hû utód tanulni:
Hogyan kell élni, s hogy lehet
meghalni.
Palágyi Lajos

1849-ben ezen a napon végezték ki az osztrák császári hatóságok Aradon a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, valamint Pesten az elsõ felelõs
magyar miniszterelnököt, gróf Batthyány Lajost. Az õ
emlékükre és tiszteletükre állítatott Szákszend Község
Önkormányzata kopjafát a Csillag utcában. A megemlékezésen az Öveges József Általános Iskola diákjai kis
mûsor keretében tisztelegtek az õsök elõtt, majd ünnepi beszédet mondott László Kálmán polgármester. Ezt
követõen a szákszendi egyházak képviselõi szentelték
fel, és áldották meg a kopjafát.
Kereszturi István

Rohanunk a forradalomba:
Az 1956-os magyar forradalom
és szabadságharc
Nagy Imre történelmi szerepe

Sztálin 1953. március 5-én bekövetkezett halála
után, júniusban Moszkvába rendelték a Magyar Dolgozók Pártjának a vezetõit. Magyarország számára
új irányt, egyben Nagy Imre személyében új miniszterelnököt jelöltek ki. Személye garanciának tûnt arra, hogy nem lesznek lényegi változások, és Magyarország békés hátországává válik a szovjet külpolitikai nyitásnak.

(Folytatás a következõ oldalon)
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Nagy Imre azonban nem a szovjet külpolitikának alárendelt reformokban
gondolkozott és cselekedett, hanem
egyes részletek kiigazítása helyett a
szocializmus építésének új szakaszát
kezdte és hirdette meg. Programjának
fõbb pontjai közé tartozott: szerkezetváltás a gazdaságban, vagyis a nehézipari beruházások visszafogásával lehetõvé tenni a fogyasztói ágazatok fejlesztését, ezáltal a lakosság jobb ellátását, az életszínvonal emelését, a szövetkezetesítés lassítása, sõt a kilépés
lehetõvé tétele; az amnesztia, a terror
visszafogása, valamint a kormányzati
reform. Mindezek nem a feszültség pillanatnyi enyhítését, hanem egy hosszú
távú fejlõdés megalapozását szolgálták, túlmenve ezáltal a moszkvai pártvezetés tûréshatárán.
Nagy Imre a tõle feltétlenül elvárt önkritikára sem Moszkvában, sem idehaza nem volt hajlandó. Hiába váltották le a minisztertanács elnöki tisztségébõl, hiába zárták ki a párt vezetésébõl, majd magából a pártból is, következetesen követelte politikájának párton belüli megvitatását. Egyre szélesedett Nagy Imre tábora. Ez a csoport
egyre élesebb harcot folytatott az
1953-ban meghirdetett reformok érdekében a szépirodalomban, a publicisztikában. 1956 õszére megérett a
helyzet a forradalomra. A hatalom
gyengének, jószerivel tehetetlennek
mutatkozott, a társadalom, amely már
jó ideje elviselhetetlennek tapasztalta
a rendszert, teljesen elvesztette bizalmát a hatalmon lévõkben. A diákok
mozdultak meg elõször. Radikális lépésre szánva el magukat: 1956. október 16-án, Szegeden egy régi-új diákszervezetet hoznak létre: a párttól és
annak ifjúsági szervezetétõl, a DISZtõl független MEFESZ-t (Magyar
Egyetemi és Fõiskolai Egyesületek
Szövetsége), melyhez a következõ
napokban az ország valamennyi területérõl csatlakoztak a diákok. Az alakuló gyûlések közül különösen nevezetes a Budapesti Mûszaki Egyetemen 1956. október 22-én megtartott
ülés, ahol a diákok elszántsága és követelése már feltétlenül radikálisabb
változásokat sejtettek.
A Mûegyetemen megfogalmazott határozat már nem volt tekintettel tabukra: a szovjet csapatok kivonását és
többpárti választásokat követeltek. És
nemcsak a program megfogalmazá-
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sára szánták el magukat: követeléseik
alátámasztására, valamint a lengyel
nép hasonlónak tudott törekvéseivel való szolidaritás demonstrálására tüntetõ
felvonulást hirdettek. A forradalom elsõ
napjaiban három jól elkülöníthetõ tábor
állt egymással szemben. Az elsõbe
azok tartoztak, akik vagy nem akartak
lényegi változást, vagy bármifajta korrekciótól elzárkóztak, õk általában a
konfliktus gyors, fegyveres felszámolására törekedtek. A második csoportot a
valódi reformokat akarók alkották: programadójuk és vezérük Nagy Imre, mögé
sorakoztak a pártellenzékiek, a Petõfi
Kör vezetõi. Ez a csoport sem egységes, a "petõfisták" stílusban és tartalomban is túlléptek már 1953-on. Mégis,
egy csoportba sorolja õket az, hogy artikulált programjukból hiányzott a szovjet csapatok kivonásának és a pluralizmus visszaállításának követelése, valamint az, hogy céljaikat békés politikai
eszközökkel kívánták elérni. A harmadik
csoportot alkotó felkelõk kezdettõl nyíltan követelték a nemzeti függetlenséget, amelybe a semlegesség követelményét és a többpártrendszeren alapuló parlamentáris demokráciát is beleértették.
A Nagy Imre-kör és a felkelõk között kezdetben - feltétlenül meglévõ különbséget jól szemlélteti Nagy Imre október
23-ai szereplése. Hiába hívták a tüntetõk, hogy legyen a vezérük, õ nem
ment. Minden bizonnyal félt a Gerõ-féle
vezetés provokációjától is, de nem csupán ez tartotta vissza. Ez nem az õ
módszere volt, a tüntetõk által hangoztatott követelések nem (mind) az õ
programját tükrözték. Parlament erkélyérõl elmondott beszéde nem a társadalom követeléseinek elfogadását, hanem saját politikájának összefoglalását
tartalmazta. Ki is ábrándította az órák
óta rá várakozó tömeget. De minden
különbség ellenére, kezdettõl volt egy
nagyon lényeges azonosság Nagy Imre
és a felkelõk között: nevezetesen az,
hogy mindannyian igazi változásokat,
egy új rendet akartak, szemben a másik
oldallal, amely - legföljebb részleges
korrekciókkal - a régi rendet akarja viszszaállítani.

Miben rejlett Nagy Imre
történelmi szerepe?

Október 23-án a párt hívására elfogadta a neki felkínált PB-tagságot, elfogadta a miniszterelnöki posztot. Így

2009. szeptember-október
elejét vette a felkelés szovjet katonai
erõvel történõ gyors elfojtásának.
Nagy Imre akadályozta meg a hazai
keményvonalasokat is a konfliktus
fegyveres megoldásában: neki köszönhetõ, hogy nem alkalmazták a
statáriumot az elfogott fegyveresekkel
szemben, hogy újra meg újra meghosszabbították a fegyverletétel határidejét. De október 28.-áig Nagy Imre nem csak az MDP vezetésének ortodox politikusaival küzdött. Október
23.-ától ugyanis a felkelõk kettõs küzdelmet vívtak. Egyfelõl fegyveres harcot kezdtek a szovjet hadsereg és az
azt támogató magyar államvédelmisek ellen, másfelõl újra meg újra megfogalmazott követeléseik, delegációik
révén politikai küzdelmet folytattak a
miniszterelnökkel céljaik elfogadtatása érdekében.
Baráti körének érvelése, a felkelõk
hajthatatlansága és végül az ország
megmozdulása megértették Nagy Imrével, hogy már nem lehet 1953-nál
megállni, és õ képes volt - a kommunista magatartás 180 fokos fordulatával - a tömeg irányítását felcserélni a
társadalom követeléseinek képviseletével. Ez az október 28-ai fordulat lényege: Nagy Imre, a miniszterelnök még Kádárral és az MDP vezetésével
teljes összhangban - nemzeti demokratikus mozgalomnak minõsítette az
eseményeket, tûzszünetet hirdetett,
elfogadta a forradalom számos vívmányát, bejelentette az ÁVH feloszlatását, valamint azt, hogy megállapodtak a szovjet csapatok Budapestrõl
történõ visszavonásáról, és hamarosan tárgyalásokat kezdenek az egész
országból való kivonásáról.
Bejelentette országunk semlegességét, valamint kilépését a Varsói Szerzõdésbõl. Jóllehet ezzel inkább a
szovjet agresszió jogi alapját igyekezett felszámolni, belpolitikai eredményt ért el: elhárította az utolsó akadályt a belsõ konszolidáció elõl, viszszaszerezte az ország bizalmát, és
november 5-én hétfõn megindulhatott
volna a munka. Ezt azonban a szovjet
katonai gépezet már nem várta meg.
Forrás: Szakolczai Attila: Rohanunk a
forradalomba: 1956-os magyar forradalom és szabadságharc.
In:http://www.rubicon.hu/magyar/oldal
ak/rohanunk a forradalomba az 1956os magyar forradalom és szabadsagharc/
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ÖnkormányzatiHírek

A képviselõ-testület 2009. augusztus 19- én rendkívüli ülést
tartott, amelyen az alábbi napirendi pontok szerepeltek:
1. Javaslat Bokod- KecskédSzákszend Kistérségi Általános
Mûvelõdési Központ Alapító Okiratának módosítására.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A polgármester szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a Bokod- Kecskéd- Szákszend Kistérségi Általános
Mûvelõdési Központ Alapító Okiratának módosítása vált szükségessé, mivel az oktatási-nevelési intézmények
2010. január 1. napjától hatályos
szakfeladatai kiegészülnek a sajátos
nevelési igényû gyermekek nevelésével, oktatásával és ellátásával.
A Képviselõ-testület az Alapító Okirat
módosítását elfogadta.
2./ A 2009/2010. tanévkezdéssel
kapcsolatos kérdések.
Elõterjesztõ: Hirják Gáborné Öveges József Általános Iskola intézményegység vezetõje
Deákné dr. Schiffner Márta jegyzõ
Az intézményegység vezetõ tájékoztatta a képviselõket, hogy 2009. szeptember 1.-én az iskolában 12 fõ teljes állású, 1 fõ félállású pedagógus kezdi el a
tényleges munkát. A pedagógusok kötelezõ órája heti 22 óra, az iskola kötelezõen ellátandó óraszáma: 312.9 óra.
Ez az óraszám még indokolja egy fõállású pedagógus alkalmazását.
Az ÁMK igazgató alkalmazási helyének megváltozása miatt az iskolában
megüresedett álláshelyet a Képviselõ-testület egyetértésével betöltik. Továbbiakban a Képviselõ-testület határozott a 2009/2010. nevelési- oktatási
évre vonatkozóan az Öveges József
Általános Iskolában lévõ osztályok,
csoportok számáról, valamint a Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda létszámáról és a csoport számáról, valamint hozzájárult, hogy az óvoda a
2009/2010. nevelési évben a maximális létszámát 20%-ban túllépje.
3./ Javaslat a Szákszend község
oktatási-nevelési intézményeiben,
valamint a szociális és felnõtt közétkeztetés biztosítása érdekében
készétel beszerzése tárgyában benyújtott ajánlat elbírálására.

Elõterjesztõ: Deákné dr. Schiffner
Márta jegyzõ
A jegyzõ ismertette, hogy Szákszend
Község Önkormányzata ajánlattételi
felhívást tett közzé a Közbeszerzési
értesítõben, amely 2009. július 24.-én
jelent meg. Az ajánlatok bontására
2009. augusztus 17.-én került sor.
Ajánlatot egy ajánlattevõ nyújtotta be:
M&H
Food
Hungary
Kft.(Nyírcsászári, Rákóczi u. 11.)
A Képviselõ-testület a közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárást
eredménytelennek nyilvánítja, mivel
egyetlen ajánlatot nyújtottak be. A
Testület ugyanezen napirendi pont keretében tárgyalta, hogy csatlakozik a
Nagyigmánd - Csém - Csép Kisigmánd Községi Önkormányzatok
Közoktatási és Közétkeztetési Intézményfenntartó Társuláshoz 2009.
szeptember 1.-napjával az oktatásinevelési intézményeiben, valamint a
szociális és felnõtt közétkeztetési feladatainak ellátására, melyet határozatával is megerõsített.
4./ Egyebek
E napirendi pont keretében tárgyalta a Testület a Faluház hangtechnikai rendszerének korszerûsítését.

A Képviselõ-testület 2009.
szeptember 9.-én tartotta a soron következõ ülését, melyen a
napirendek a következõk:

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 lejárt határidejû határozatok végrehajtása megtörtént. A polgármester
tájékoztatta a Képviselõ-testületet,
hogy az út a munkához program keretében 4 fõ került 4 hónapra alkalmazásra közcélú munkavégzés keretében a már alkalmazott 1 fõ mellé.
Munkájuk az intézmények nyári karbantartásához és a közterületek rendezéséhez kapcsolódik.
Befejezõdött és a mûszaki ellenõr javaslatára átadásra került az Öveges
József Általános Iskola folyosója bur-
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kolatának javítása. A burkolás után
nemcsak a "balesetveszélyesség"
szûnt meg, hanem világosabb is lett a
folyosó. A KDRFÜ 2009. augusztus
28-i döntése értelmében a tornaterem
komplex felújítására benyújtott pályázat nyertes lett.
2./ Javaslat a Tornaterem komplex
felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
Elõterjesztõk: László Kálmán polgármester
Deákné dr. Schiffner Márta jegyzõ
A polgármester tájékoztatta a Testület tagjait, hogy a Tornaterem komplex felújítására benyújtott pályázatot
megnyerte az önkormányzat. Az elnyert támogatás. 16.737.145.-Ft. A
beruházás tervezett bekerülési összege: 25.840.145.-Ft, tervezett befejezési határideje: 2009. december 31.
A beruházás értékhatára miatt közbeszerzési eljárást kell kiírni, melyet célszerû gyorsított eljárásban lefolytatni.
A közbeszerzés lefolytatásának hivatalos idõtartama, valamint a közelgõ
õszi-téli idõjárás miatt kérni kell a határidõ hosszabbítását. A közbeszerzési eljárás lefolytatására a kiválasztani
és elfogadni a lefolytatót.
A testület a fentiekkel egyetértett.
3./ Közbiztonság javítása térfigyelõ
rendszerrel
Elõterjesztõ: Madari Csaba rendõrkapitány
Tájékoztatta a Képviselõ-testületet,
hogy ROP pályázat keretében lehetõség nyílt a térfigyelõ rendszer kialakítására közterületen. Benyújtási határidõ: 2009. december.
Önkormányzatok nyújtják be rendõrségi konzorciummal. Közterületen
egyedül csak a Rendõrség mûködtethet térfigyelõ rendszert, az adatvédelmi szabályok miatt. Továbbá a rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény
42.§-a ad felhatalmazást arra, hogy a
Rendõrség közterületen, ahol a közbiztonsági, bûnmegelõzési, illetve
bûnüldözési célból igazolhatóan szükséges, bárki számára nyilvánvalóan
észlelhetõ módon képfelvevõt helyezhet el és felvételt készíthet.
A Képviselõ-testület elvi hozzájárulását adta a pályázat benyújtásához a
Oroszlányi többcélú Kistérségi Társulás keretein belül.
4./ Javaslat a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjérõl
szóló rendelet megalkotására.
(Folytatás a következõ oldalon)
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Elõterjesztõ: Deákné dr. Schiffner
Márta jegyzõ
A jegyzõ szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szól 2007. évi CLXXXI. törvény, továbbá a végrehajtásáról szóló
67/2008.(III.29.)
kormányrendelet
szükségessé tették a civil szervezetek
pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotását. A megváltozott törvényi elõírások miatt átalakult az államháztartás körén kívülre szánt támogatások nyújtásának módja, illetve
eljárási rendje. Az Áht. kötelezõen kimondja, hogy az államháztartás alrendszereibõl támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára
számadási kötelezettséget kell elõírni
a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerû felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenõrizni a
felhasználást és a számadást. A rendelet meghatározza a támogatásban
részesíthetõ civil szervezetek körét,
pályázati feltételeket, pályázatok elbírálásának módját, valamint a támogatások kifizetésének és felhasználásának elszámolását. A rendelet megalkotása érinti a támogatási kérelmek
formai és tartalmi követelményeit, a
beszámolási rendjét.
A Képviselõ-testület elfogadta a helyi
civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló rendeletet.
5./ Javaslat az önkormányzat 2009.
évi
költségvetésérõl
szóló
3/2009.(II.11.) rendelet módosítására.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A 2009. évi költségvetés módosítására az I. félévi központosított és átvett
elõirányzatok átcsoportosítása miatt
került sor.
A Képviselõ-testület egyetértett a költségvetési rendelet módosításával.
6./ Beszámoló az önkormányzat
2009. I. félévi pénzügyi teljesítésérõl.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A polgármester ismertette, hogy az államháztartásról szóló törvény értelmében a helyi önkormányzat gazdálkodásának elsõ félévi helyzetérõl
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szeptember 15-ig tájékoztatást kell
adni a képviselõ- testület részére. A
beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési elõirányzatainak idõarányos alakulását, a tartalék
felhasználását, a hiány (többlet) öszszegének alakulását, valamint az önkormányzati költségvetés teljesülésének alakulását. Az önkormányzatnak
2009. I. félévében nem volt likviditási
gondja. A gazdálkodás idõarányos
volt.
A Képviselõ-testület az önkormányzat
2009. évi I. félévi pénzügyi teljesítésérõl szóló beszámolót elfogadta.
7./ Beszámoló a Bokod-Szákszend
Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közmûvelõdési Intézményfenntartó Társulás 2009. I. félévi
költségvetésének végrehajtásáról.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A polgármester tájékoztatta a Képviselõ-testületet, hogy a bér és járulékain túl a dologi kiadások legnagyobb
hányadát a közüzemi díjak jelentik. A
bevételek alakulása idõarányosan teljesült.
A Képviselõ-testület javasolja a
Bokod- Kecskéd- Szákszend Községi
Önkormányzatok Közoktatási és Közmûvelõdési Intézményfenntartó Társulás 2009. évi I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.
8./ Csatlakozási javaslat a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010.
évi fordulójához.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A polgármester elõadta, hogy
Szákszend Község Önkormányzata
2001. évtõl vállalta, hogy csatlakozik
az Ösztöndíjpályázathoz, ezzel is támogatva a szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatási intézményekben való
továbbtanulását.
A képviselõ-testület támogatta a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010.
évi fordulójához való csatlakozást.
9./ Támogatási kérelmek
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A polgármester ismertette, hogy a
Száki Sportegyesület, a Szendi Sportegyesület, a Polgárõrség és a Nyugdíjas Klub támogatási kérelmet nyújtott be. A képviselõ-testület a civil
szervezetek mûködését a 2009. évi
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költségvetésben szereplõ összeggel
támogatta.
10./ Faluház hangtechnikai rendszerének korszerûsítése
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A polgármester tájékoztatta a Testületet, hogy a Zaj rendszerház Kft (Budapest, Komáromi u. 11.) megküldte a
Polgármesteri Hivatalba a Faluház
hangtechnikai rendszerének korszerûsítésére vonatkozó vállalkozási
szerzõdést, bruttó: 1.028.740.-Ft, melyet a Képviselõ-testület elfogadott.
11./ Egyebek
Az egyebek napirendi pont keretében
Magne Group Kft (Esztergom- Kertváros) igazgatója írásbeli tájékoztatója
ismertetésére került sor, amely a kórházi ápolás után az arra rászorulóknak kíván nyújtani otthoni szakápolást.

A képviselõ-testület 2009.
szeptember 30-án rendkívüli
ülést tartott, melyen a következõ napirendi pontok szerepeltek:
Az elsõ napirendi pont elõtt a Képviselõ-testület tagjai tájékoztatást hallgattak meg az Oroszlány és térsége
munkaügyi helyzetérõl az Oroszlányi
Munkaügyi Központ munkatársától.
Röviden ismertette a településen élõ
regisztrált munkanélküliek számát,
amely 70 fõ, de ez az adat állandóan
változik. A munkavállalói létszám a
Munkaügyi Központ adatai alapján a
községben 1047 fõ. Az álláskeresõk
aránya, 6.68 %. Korcsoportok szerinti
álláskeresõk közül legmagasabb a
35-40 év közöttieké. A pályakezdõ álláskeresõk aránya nem számottevõ.
1./ Javaslat a Kiskuckó Napközi
Otthonos Óvoda intézményegységvezetõi állásra beadott pályázat véleményezésére.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
Az intézményegység-vezetõi állásra
törvényes határidõn belül egy pályázat érkezett, a jelenleg is intézményegység-vezetõ személyében. A törvényes eljárások lefolytatásának eredményeként javasolja a Képviselõ-testület a Bokod-Kecskéd- Szákszend
Kistérségi Általános Mûvelõdési Köz(Folytatás a következõ oldalon)
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pont Igazgatójának, hogy a Kiskuckó
Napközi Otthonos Óvoda intézményegység-vezetõi feladatok ellátásával
Kovács Lajosnét bízza meg ötéves
idõtartamra.
2./ Javaslat a Nagyigmánd- CsémCsép - Kisigmánd - Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási
és Közétkeztetési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának elfogadására.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A polgármester elmondta, hogy a
2009. augusztus 19.-én elfogadott határozat szerint 2009. szeptember 1.
napjától a Nagyigmánd Önkormányzat
Intézményfenntartó Társulásával oldja
meg az önkormányzat a közétkeztetést. A szolgáltatást igénybevevõk elégedettek a szolgáltatással.
A képviselõ- testület egyetértett a közétkezetésre vonatkozó Társulási Megállapodás megkötésével.
3./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra vonatkozó "A" és "B"
típusú pályázati kiírás elfogadására.
Elõterjesztõ: Deákné dr. Schiffner
Márta jegyzõ
A fenti pályázati kiírás teljes terjedelemben az újság hasábjain és a község honlapján is megtekinthetõ:
www.szakszend.hu hivatal/ hirdetmények.
4./ Javaslat a Tornaterem komplex
felújítására elnyert pályázat határidejének módosítására.
Elõterjesztõ: László Kálmán polgármester
A tornaterem komplex felújítására vonatkozó pályázatot megnyerte az önkormányzat. Az eljárás közbeszerzés
köteles a beruházás értékhatára miatt.
A pályázat befejezési határideje: 2009.
december. E két körülmény szükségesé teszi a határidõ meghosszabbítását, 2010. június 30-ig. A képviselõtestület a fentiekkel egyetértett.
5./ Egyebek
Az egyebek napirend keretében az
Öveges József Általános Iskola intézményegység-vezetõje tájékoztatta a
testület tagjait a 2010. júliusában szerevezendõ "mese-fesztivál" rendezvényrõl.
Szákszend, 2009. október 5.
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyzõ
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Iskolánk életébõl

A 2009/2010-es tanévet 139 tanulóval kezdtük. A 18 elballagó diák helyett 16 csillogó szemû kis elsõs
kezdte el tanulmányait iskolánkban. A
nyáron folytatódtak a már folyamatban lévõ felújítási munkák, sõt az új
iskolarész folyosója járólapozva lett,
amely így világosabbnak, tágasabbnak, barátságosabbá tûnik. Tanévkezdésre a gyerekek étkeztetése is
megoldottá vált, az étel a nagyigmándi Általános Iskola konyhájából kerül
kiszállításra. Az étkezés költségeibõl
a szákszendi önkormányzat jelentõs
részt vállal fel. A tanévnyitó ünnepélyen, valamint az összevont szülõi értekezleten az intézményegység-vezetõ tájékoztatta a szülõket a tanév
rendjérõl, valamint a tervezett programokról. A szeptember végi tanulmányi kirándulásokról, valamint az októberi papírgyûjtésrõl hamarosan olvashatnak az újság hasábjain.

Pedagógusaink fogadóórái:
Csonka Zoltán
csütörtök
10,00-10,45
Gottfried Nikoletta
hétfõ
11,00-11,45
Gulyás Adrienn
szerda
12,00-12,45
Havasiné Orbán Ildikó
kedd
9,00-9,45
Hirják Gáborné
hétfõ
10,00-10,45
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Kereszturi István
kedd
10,00-10,45
Lázár Anikó
csütörtök
12,00-12,45
Letenyeiné Bagó Orsolya
kedd
13,00-13,45
Palotainé Papp Éva
péntek
9,00-9,45
Szadeczki Tünde
kedd
11,00-11,45
Szilágyi Lajosné
kedd
12,00-12,45
Valkóné Papp Éva
kedd
11,00-11,45
Varga Józsefné
kedd
12,00-12,45

Ebben a tanévben a következõ délutáni foglalkozásokon vehetnek tanulóink részt:
o
természetbúvár szakkör
o
boszorkánykonyha (kémia)
o
sakk szakkör
o
média szakkör
o
természetjáró szakkör
o
alsós és felsõ tömegsport
o
szertorna/atlétika
Iskolánk valamennyi tanulójának nagyon jó tanévet, kollégáimnak pedig
csillogó szemû tanítványokat, egészséget és örömet kívánok az elkövetkezõ évre.
Palotainé Papp Éva

Táboroztunk

2009. június 22-26-ig ismét megrendezésre került a médiatábor,
amely idén is sokaknak felkeltette
az érdeklõdését. A tábor témája
"Felnõtt világ gyerekszemmel".
Iskolánk igazgatója, Hirják Gáborné
és táborvezetõnk Palotainé Papp
Éva, valamint Horváth Csabáné az
ÁMK igazgatója és falunk jegyzõje
Deákné dr. Schiffner Márta köszöntött bennünket.
Elõször Erzsi nénivel csapatokat alakítottunk. Ezt követõen Éva nénivel
és Zoli bácsival csapatnevet választottunk és logót készítettünk, amit
egész héten viseltünk. Aznap még
Bordi András látogatott közénk. Sok
játékos feladattal készült számunkra,
és egy jót is énekeltünk. Az idõjárás

nem volt kegyes hozzánk, hisz a tábor legizgalmasabb részét a sátorozást elmosta az esõ. Másnap az
Oroszlányi Televízióba látogattunk,
ahol Forgács József kalauzolt minket
a televízió világába. A nap hátralevõ
részében ehhez kapcsolódó feladatokat kaptunk, mint például a kamerázás.
Szerdán Szilágyi Árpád volt a vendégünk, aki a Petõfi Rádió munkatársa
és a Netidõk címû rádiómûsor szerkesztõje. A csapatoknak egy rádiós
beszélgetést kellett megoldani. Következõ tábornapunkon Müllner Helga a 24 Óra újságírója vendégeskedett nálunk. A 24 Óra aznapi számát
elemezte velünk. Délutánunkat a 24
(Folytatás a következõ oldalon)
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Óra szerkesztõségében töltöttük. Aztán következett a hét számunkra legizgalmasabb feladványa: emberekre
"vadásztunk" természetesen fényképezõgépekkel.
Utolsó napunkat a tatai Víz - ZeneVirág fesztiválon töltöttük. Hazatérésünket az eredményhirdetés követte. A
nyertesek mozijegyet és egy élõ adáson való részvételt nyertek az Oroszlányi Televízióban.
A programok segítségével ismét közelebb kerültünk a médiához.
Szeretnénk ezúton is megköszönni pedagógusainknak és mindazoknak, akik
lehetõvé tették, hogy a tábor immáron
negyedik alkalommal megrendezésre
kerüljön! Köszönjük!
Valkó Petra
Palotai Eszter

Felhívás
Almavásárlási
lehetõség:

Mindazoknak akiknek almára
lenne szüksége, Nyírségi alma
vásárlására lenne lehetõsége
70 Ft/kg áron.
Fajta: Golden, Idared, Jonatán
Igényét kérjük jelezze a
Községházán
Önkormányzat
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30 ÉVE HUNYT EL
ISKOLÁNK NÉVADÓJA

Találkozásom Öveges Józseffel

Szeptember 4-én volt 30 éve, hogy
községünk iskolájának névadója, piarista szerzetes-tanár, a fizika professzora befejezte földi pályafutását.
Élete közel 84 évét már sokan sokféleképp bemutatták, szellemi nagyságát, tudását talán soha nem fogjuk
hétköznapi ésszel felérni. Szinte
mindenki fel tudja idézni a televízióban látott mûsoraiból, sokakkal Õ
szerettette meg a fizikát, amikor a
felfoghatatlan fizikai kísérleteket pofon egyszerûen magyarázta meg a
mindennapi ember számára. Gyerekként ott ültem a készülék elõtt,
vártam a ma már elképzelhetetlen fekete-fehér adást, a professzor játékosságát és zsenialitását mindig
csodáltam.
Elsõs gimnazistaként egy hosszú hét
tanórás nap után a szokásos rendben vonultunk le osztályfõnökünkkel
az igazgatói-folyosón, amikor hirtelen egy csoda történt, a folyosó végén lévõ ajtónál egy öregembert pil-

percig csodáltuk a legendát, akit idáig csak tévében láttunk, akirõl annyi
mindent hallottunk, most itt áll, egy
törékeny öregember, mégis hatalmas, utolérhetetlen nagyságával.
Ahogy érkezett, el is tûnt az irodában, mi pedig egy életre szóló élménnyel lettünk gazdagabbak: személyesen találkoztunk Öveges Józseffel.
Két év múlva elment örökre. Halála
után nem sokkal egy Róla készült
festmény került fel a rendház falára,
amikor a pesti gimnáziumban járok,
nem mulasztom el megnézni. Szelleme belengi a folyosókat, úgy érzem
ma is ott van, tanít, oktat, mint évtizedeken át.
Hagyatékának felleltározásával Kovács Mihályt, akkori fizikatanárunkat
bízták meg. A professzor lakásában
rengeteg kísérleti eszközt talált, míg
egyszer csak elõkerült egy ólombetétes doboz. Tanárunk sejtése rövid
idõ alatt beigazolódott, több mint fél

Õszi kirándulás

Hasonlóan az elmúlt idõszak kirándulásaihoz, ezúttal SzákszendCsesznek-Zirc-Bakonybél-PápaSzákszend útvonalon kirándulást tervezünk szervezni kellõ jelentkezõ esetén (30-40 fõ).
Kirándulás programja:
1. nap: Cseszneki vár, Zirc nevezetességei (arborétum, könyvtár,
múzeum), Bakonybél nevezetességei (Szentkút, múzeum) Vacsora,
szállás: Bakonybél
2. nap: Pápa (fürdés illetve városnézés)
Kirándulás költsége: kb. 12.000 Ft
Jelentkezés: 2009. október 15.
Községháza
Idõpont: 2009. október 21-22.
Önkormányzat

A professzor könyvei közt és a szobra Tatán

lantottunk meg, amint felénk tartott.
Azonnal felismertük. Az egész osztály hirtelen egy emberként megállt.
Tanárunk vezényelt, 40 diák harsogta a minden piarista tanárnak kijáró
katolikus latin köszönést: "Laudetur
Jesus Christus!"
In aeternum, szervusztok! - válaszolta szokott könnyedséggel. Megdermedt körülötte a levegõ, pár másod-

kiló urán volt benne. A fizikai kutatóintézetbe vitte, ahol átadta a tudósoknak, de az akkori politikai vezetõk
is jelen voltak. Öveges professzor
feladta utolsó feladványát: Hogyan
magyarázzák meg az oroszoknak a
fél kiló uránt, ugyanis akkoriban
grammonként számoltak el a
Szovjetunióval….
Farkasvölgyi György

2009. szeptember-október
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Tájak, várak, kolostorok

Mai számunkban egyszerre látogatjuk
meg Magyarország tájegységeinek
nagy részét, Szentendre határában. A
várost átszelõ úton táblák jelzik az ide
vezetõ utat, elsõsorban autóval érdemes idejönni (a
parkolási lehetõség
szinte
korlátlan), vagy
a hév állomástól autóbusszal.
Gyalog
elég
messze van.
Hazánk legnagyobb skanzenjét
1967-ben
kezdték építeni,
1974-re készült
el az elsõ, a
Fel sõ-Ti sza vi déket bemutató
rész, jelenleg 7 tájegység épületeivel
hazánkban páratlanul, szinte az
egész ország minden településformáját bemutatja, a 18. századtól napjainkig. A látogatás nem csak földrajzi és
történelmi ismereteinket bõvíti, hanem irodalmi és népmûvészeti tudásunkat is gyarapítja. Hiszen hogyan is

érthetnénk meg Arany János Családi
körét, ha nem látjuk a 19. század falusi emberének otthonát. Honnan tudja
meg a mai, számítógépen szocializálódott gyermek, milyen a Toldiban em-
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szerszámait, állatait, egy külön területen teljes "falusi állatkert" fogadja az
érdeklõdõket.
Fõ látványosság a majdnem középen
álló szélmalom, de az igazi fatornyos,
fazsindelyes református templomba is
bemehetünk, ne hagyjuk ki a domb tetején álló mándoki görög-katolikus
templom felkeresését sem, melyet ugyan kisebb túra után - maradandó
élményként vihetünk haza magunkkal
emlékeinkben.
A hatalmas területen jól elkülönítve találjuk az egyes épületcsoportokat, közöttük gyalog, illetve idén tavasztól
skanzen-vonattal is utazhatunk. Erre

Szobabelsõ és utcarészlet

legetett "ösztövér kútágas, hórihorgas
gémmel", kinek legfeljebb csak az angol "játék" szó ugrik be a gém hallatán, gémes kútról még hírbõl sem hallott. Még a falusi gyerekek sem sokan
láttak malomkövet, de még kemencét
sem nagyon. A legtöbb házba be lehet
menni, közelrõl megszemlélni a mindennapi emberek használati tárgyait,

Szélmalom és a fatornyos református templom

egész napra érvényes jegy váltható,
mellyel bejárhatjuk az egész területet,
többszöri felszállással. Lehetõség van
lovaskocsi bérlésére is.
Egy nap alatt nem lehet mindent megnézni. Ide többször el kell jönni, de
már egy egynapos látogatás alkalmával is képet kapunk az elmúlt 200 év
teljes falusi Magyarországáról.
Lá to ga tá sunk idõ pont ját több szempontból is
meg vá laszt hat juk. Na gyobb ünnepekkor, pl.
Húsvétkor felélednek a
házak, különféle bemutatókkal várják az érdek lõ dõ ket. Egy sze rû
hétköznapokon viszont
nyugalmasabban élvezhetjük hazánk kultúrájának eme gyöngyszemét. A területen több üz(Folytatás a következõ
oldalon)
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let található, többek között eredeti
péküzem kínálja a friss péksüteményeket, ennek illata messzirõl mutatja
az odavezetõ utat. Étterem is található innen nem messze, bár tapasztalataink szerint nem a legolcsóbb az itteni ebédelési lehetõség.
A Skanzen folyamatosan fejlõdik. Jövõre nyílik meg a jelenleg építés alatt
álló Észak-magyarországot bemutató
falurész, a jövõ tervei közt még 4 újabb
tájegység szerepel, köztük az Erdélyi
falu, valamint a 20. század magyar faluját bemutató terület, feltehetõen elsõsorban megrögzött városlakók számára.
A skanzen idén október 31-ig látogatható, a belépõjegy felnõtteknek 1200,Ft, gyerekjegy 600,- Ft, de két vagy
több gyerek már fejenként 300,- forintért bemehet. Az október 23-i ünnepen
a belépés ingyenes.
Jövõ hónapban ismét templomlátogatást szervezünk. A gyõri székesegyházba vár mindenkit a sorozat szerkesztõje.
Farkasvölgyi György

2009. szeptember-október

TÖBB MINT NÉGY MÁZSA HAL......

Bizony több mint négy
mázsa, egész pontosan
401, 54kg hal került kifogásra az augusztus 22.én megrendezett 24
órás horgászversenyen!
A helyszín a szákszendi
horgásztó volt. Reggel 6
óra körül elkezdtek gyülekezni a vállalkozó kedvû pecások, és 7 órakor
40 felnõtt, 5 ifjúsági, és
11 gyerek résztvevõvel
megkezdõdött a verseny. Míg a gyerekek inkább a törpeharcsákat, a
felnõttek a nagyobb halakat célozták
meg. Akadt is mindegyikbõl bõven. A
nap folyamán az egyesület egy finom
bográcsban fõtt babgulyással kedveskedett a horgászoknak. A megmérettetés másnap reggel 7 órakor
ért véget.
Az eredmények:
Felnõtt kategória:
1. hely Bereczki Imre 43,69kg
2. hely Szamper Mihály 38,84kg
3. hely Pásztor Bence 38,55kg
Ifjúsági kategória:
1. hely Varga Valentin 12,94kg
2. hely Palotai Bence 5,14kg
3. hely Bognár Károly 4,9 kg

Beszámoló

"Mert jó az Úr, örökkévaló az õ kegyelme, és
nemzedékrõl nemzedékre való az õ hûsége" /
Zsolt. 100, 5./

Gyermek kategória:
1. hely Kaluha Tamás 4,65kg
2. hely Bognár Gergely 2,8 kg
3. hely Teberi Marcell 2,6 kg
4. hely Timár Dániel
2,1 kg
Gyermek kategóriában tárgynyeremény, ifjúsági és felnõtt kategóriában, vásárlási utalvány volt a kitartás
jutalma. Ezúton is szeretnénk megköszönni Barabás Józsefnek a felajánlott tárgynyereményeket és köszönjük mindenkinek, aki részt vett
az esemény lebonyolításában, elõ és
utómunkálataiban!
További eredményes horgászatot kívánunk mindenkinek!
Szákszendi Horgászegyesület
A Szákszendi Református Egyházközség 2009. szeptember 26-án, ünnepi hálaadó istentisztelet keretében
adta át használatra új gyülekezeti termét, amelyet az egyházközség tagjai,
nem kis adományozással, közös, lelkes
munkával
építettek
fel.
Szákszend a Tatai Egyházmegyének
egyik kis gyülekezete alig több mint
száz egyházfenntartóval. A lelkészi
szolgálatot beszolgáló lelkészek látják
el több évtizede. A gyülekezetnek a
nyolcvanas évektõl nincs helyben lakó lelkésze, ezért a gyülekezet sorsát
szívükön viselõ, templomba járó egyháztagokban különösen is benne van
az igyekezet, élni és tenni akarás, a
felzárkózásnak a készsége a nagyobb gyülekezetekhez.
Éppen ezért igen nagy eseménynek
számított a gyülekezet életében a
nagy munka után a megérdemelt ünneplés, amikor a tele templom mellett
a gyülekezeti ház is megtelt a meghí(Folytatás a következõ oldalon)

2009. szeptember-október
(Folytatás az elõzõ oldalról)

vottakkal. A falu elöljárói, a helybeli és
vidéki cégek képviselõi mellett, természetesen eljöttek egyházi képviselõink
is, hogy kifejezzék együttérzésüket,
osztozzanak örömünkben. Igét hirdetett Fõtiszteletû Steinbach József a
Dunántúli Református Egyházkerület
Püspöke, a házat hálaadó imádsággal
felszentelte Nagytiszteletû Máté László
a Tatai Református Egyházmegye Esperese, áldásukat adták a gyülekezetben szolgált lelkészek. A Nagyigmándi
kórus és a Szákszendi hittanosok szereplése tette színesebbé istentiszteletünket. Az Egyházkerület részérõl Köntös László Lelkészi Fõjegyzõ Úr, az
Egyházmegye részérõl, pedig Máté
László Esperes Úr köszöntötte a gyülekezetet, valamint köszöntést és áldást mondtak a helybeli evangélikus
és katolikus lelkész szolgatársak. Az
istentisztelet után a szeretetvendégségen mindenkinek alkalma volt a beszélgetésre az élmények megosztására.
Hálát adunk az Úrnak, hogy olyannyira
velünk volt az építkezés folyamán,
hogy nemcsak hogy adósság nélkül
építhettünk, de maradt tartalék is a
gyülekezet tovább mûködésére és reméljük erõ is, a lelki építésre.
Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki
mindazoknak, akik imádságaikkal,
anyagiakkal és munkájukkal segítettek
bennünket, gondolva mindazokra a
gyülekezetekre, akik építkeznek, vagy
szeretnének építeni, hogy az Úr hasonlóképpen áldja meg munkálkodásukat, mint ahogy velünk tette és adjon
erõt , kitartást mindnyájunknak Anyaszentegyházunk lelki építésére, a növekedésre.
Az Úr legyen mindnyájunkkal!
Sugárné Damó Márta
Református lelkész
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"Húsz éve már, hogy
kiléptünk az iskola kapuján"

Szeptember 12-én, kellemes õszi
délutánon fiatalok gyülekezetek a
Faluház udvarán. Õk azok, akik 20
évvel ezelõtt, itt az általános iskolában végeztek. Klestenitzné Beke Ildikó szervezte a találkozót. Szervezett,
telefonált, a helyieket pedig személyesen kereste fel. A nagylétszámú

fõnöki óra". Mindenki beszélt magáról, pályájáról, munkájáról, magánéletérõl, ill. családjáról. Megnyugtató
volt hallani, hogy a nagybetûs
ÉLTET-ben mindegyikük boldogul.
Majd visszatértünk a Faluházba,
ahol "svédasztalnál" finom ételeket,
italokat fogyasztottunk. Közben a

osztályból 20-an tudtak eljönni. Meghívták még a felsõs és alsós osztályfõnököt is (Feketéné Erzsi nénit,
Szendreyné Terike nénit), valamint
Nyáriné Magdi nénit, aki az iskola akkori igazgatója volt. Sajnos egészségügyi okok miatt õ távol maradt.
Délután 5 órakor mindnyájan átmentünk az iskolába. Nézelõdtünk
az egyik épületben meg a másikban
is. Sokan meglepõdtek a változásokon és elismeréssel szóltak a szép,
új és igényes berendezésekrõl. Ezek
után kezdõdött a "rendkívüli osztály-

meghitt beszélgetés folytatódott.
Szóba kerültek régi történetek, kirándulások élményei. Fényképeket is
nézegettünk. Késõ éjszakába nyúlt
az együttlét. Örömteli érzés, hogy
ezek a fiatalok 20 év elteltével is kíváncsiak voltak egymásra, fáradtak
azért hogy találkozhassanak.
Szívbõl kívánom, hogy a 25 éves
találkozón (már most is emlegették)
mindnyájan ott lehessünk, sõt még
azok is, akik most nem tudtak eljönni.
Szendery Lászlóné

Köszönet nyilvánítás:

2009. október 6.-án az Aradi vértanúk emlékére megemlékezésre került sor, melynek keretében a
kivégzés 160. évfordulójára kopjafa került felállításra a Gyõri utca és a Csillag utca
keresztezõdésében lévõ területen.
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, élükön Klestenitz Miklósnak és feleségének
akik virágosították, gondozták, ápolták a területet, valamint öntözték a virágokat és a
kivégzettek emlékére tavasszal ültetett 13+1 gömbjuhar fát.
László Kálmán
polgármester
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EGÉSZSÉGRÕL BETEGSÉGRÕL
Tájékoztató a fejtetvességrõl

A fejtetvesség évrõl évre visszatérõ
jelenség a gyermekközösségekben,
elsõsorban általános iskolákban, óvodákban. A leginkább érintett korosztály a 5-11 évesek.
A betegséget egy 3-4 mm nagyságú
rovar, a fejtetû okozza, mely színét a
haj színének megfelelõen változtatja.
Ovális alakú petéit, a serkéket cementtel szorosan a hajszálak tövéhez
ragasztja. Ártalmuk elsõsorban viszketésben és vakarózásban jelentkezik. Ha bõr megsérül, másodlagos
bõrgyulladás alakulhat ki.
A fejtetû közvetlen érintkezés útján
terjed, leggyakrabban úgy, hogy játék
közben a gyerekek feje egymáshoz
ér. Közös használati tárgyakkal (pl.:
sapka, fésû) is átvihetõ egyik személyrõl a másikra.
A fejtetvesség leggyakrabban a rendszeres védõnõi szûrõvizsgálatok alkalmával derül ki, de a szülõknek sem
okozhat nehézséget a "felderítésük".
Elsõsorban a fülek melletti területet ill.
a tarkótájat kell tüzetesen átvizsgálni.
Gyanú esetén a hajat lazán szét kell
választani. A tetvek ugyan gyorsan elmenekülnek a fény elõl, de a helyhez
kötött serkéket könnyen meg lehet találni. Sötét hajszálon szabad szemmel is jól láthatók, világos hajúaknál
fokozottabb figyelem szükséges,

esetleg kézi nagyítót lehet használni.
A korpától úgy lehet elkülöníteni a serkét, hogy az utóbbi két köröm között
összenyomva pattanó hangot ad.
Megelõzésének
leghatékonyabb
módja a szülõi gondoskodás. Ha arra
leszünk figyelmesek, hogy gyermekünk elsõsorban a füle körül gyakran
vakarja fejbõrét, érdemes ellenõrizni,
nem fejtetvesség okozza-e. Gondot
kell fordítani a rendszeres hajápolásra
(hajmosás, fésülés).
Mindezek ellenére, a leggondosabb
ápolás dacára is elõfordulhat gyermekközösségben a fejtetvesség!
Nem szégyen vagy megbélyegzés, hiszen a gyermekek összebújva játszanak, így egyikrõl másikra könnyen átjuthat a kórokozó.
Gyógyszertárakban sokféle tetûirtószer beszerezhetõ (Nittyfor, Pedex,
Nix, Rausch Tetû-stop), vény nélkül
kaphatóak. Mindig olvassuk el a használati utasításukat! Általánosságban
annyi leírható róluk, hogy a hajas fejbõrt és a hajat gondosan át kell nedvesíteni a szerrel, majd be kell dörzsölni. Ezután meg kell várni a szükséges idõt, míg hat (általában 5-15
perc). Arra ügyelni kell, hogy az irtószer szembe ne kerüljön. Ezt a csukott szemre helyezett vattapamaccsal
meg lehet elõzni. A szerek a hatásu-

Tisztelt Szülõk!

Tájékoztatom Önöket, hogy a védõnõi
tanácsadás ideje az alábbiak szerint
változik.
Várandós és nõvédelmi
tanácsadás
Csütörtök: 8:30-10:30

Csecsemõ és kisgyermek
tanácsadás
Csütörtök: 10:30-12:30

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

MINDENSZENTEKI
KOSZORÚ VÁSÁR!

2009. október 22-én, kedden,
és október 26-án hétfõn
a Faluház parkolójában.

Orvosi tanácsadás
Csütörtök 13:00-14:00
Rendel: Dr Tóth Csaba háziorvos
Telefon: 34/371-269

kat a következõ hajmosásig mindenképpen, de akár néhány hétig is megõrizhetik. A hajszálakról a serkéket is
el kell távolítani. Sûrû fésûvel, vagy a
körmünk, esetleg csipesz közé fogva
lehet lehúzni, de gyakran a hajszálat
is le kell vágni. A közös használati tárgyakat (fésû-forró vízbe mártás, sapka-mosás) is mentesíteni kell a kórokozóktól.
A fejtetvességgel kapcsolatos rendszeres szûrõvizsgálatot a védõnõk
végzik az óvodákban, iskolákban.
Amennyiben fertõzõtt gyermeket találnak, haladéktalanul értesítik a szülõket, és a gyermeket hazaküldik. Közösségbe csak akkor mehet, ha szakszerû hajkezelés megtörtént, haját tetûirtószerrel kezelték és a benne lévõ
tetût és serkét gondosan eltávolították. Ekkor a gyermek védõnõi igazolást kap, amit az iskolában, óvodában
át kell adni a pedagógusnak.
A fejtetvesség elleni védekezés és hatékony kezelés mindannyiunk közös
érdeke, ezért kérünk mindenkit, hogy
tetvesség észlelésekor értesítsen
bennünket és gondoskodjon a kezelésrõl.
Kérdéseikkel, aggodalmaikkal forduljanak hozzánk bizalommal!
Borbélyné Gál Gabriella védõnõ
dr. Takács Ilona háziorvos

Tobozkoszorúk nagy választékban, urna, kicsi, nagy
méteretekben. Természetes anyagokkal és selyemvirággal díszítve kaphatók.
Borbélyné Gál Gabriella Szolid árakkal, szeretettel várunk minden kedves vásárlót!
védõnõ

2009. szeptember-október
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Szákszend Község Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve
a 2010. évre ezennel kiírja a

Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára
a 2009/2010. tanév II. és a 2010/2011. tanév I. félévére vonatkozóan

Szákszend Község Önkormányzata a
88/2009. (IX.9.) önk. számú határozatával csatlakozási szándékát fejezte ki
a "Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat" 2010.
évi fordulójához.

A pályázatra azok a Szákszend közigazgatási területén állandó lakóhelylyel rendelkezõ, hátrányos szociális
helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó
keretidõn belül teljes idejû (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Figyelem!

- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet
a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl 1.§.(2)
bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a
katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt vevõ hallgatói.
- A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben résztvevõ tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
- Doktori (PhD) képzésben résztvevõk nem felelnek meg a pályázati
kiírás feltételeinek.
- Külföldi intézménnyel hallgatói
jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

tézményben a pályázás idõpontjában
szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a hallgató a 2009/2010.
tanév második félévére már beiratkozzon a felsõoktatási intézménybe.

Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (2009/2010 tanév második, illetve
a 2010/2011. tanév elsõ féléve).

Az ösztöndíj folyósításának
kezdete: 2010 március.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele,
hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2009/2010. tanév
második félévében megfeleljen a
pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya nem felel
meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati
fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója
a felsõoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben
a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása
nélkül - teljes egészében szünetel.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2009.
szeptemberében tanulmányaik utolsó
évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2010 õszén már nem áll fenn, úgy
a 2010/2011. tanév elsõ félévére esõ
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adóés TB járulékfizetési kötelezettség
nem terheli, azonban az adóalapot
növelõ jövedelemnek számít. (Az
adóterhet nem viselõ járandóságokról
lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s)
pontját.)

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak
be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási in-

A pályázó pályázata benyújtásával
hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról

az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelõ Igazgatóságának,
illetve Szákszend Község Önkormányzatának tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázat benyújtásával
hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a
pályázatot kiíró Szákszend Község
Önkormányzata nyilvántartásba vegye és azokat a Fejér Megyei Önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére - kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából - átadja, illetõleg az ösztöndíj
idõtartama alatt kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával
hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága személyes adatait
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és
a támogatás jogosultság ellenõrzése
céljából az ösztöndíj idõtartama alatt
kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával
hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak
az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalban (Szákszend, Száki u. 91.) írásban, az arra rendszeresített pályázati
ûrlapon - személyesen, vagy postai
úton - kell benyújtani, a pályázó által
aláírva, egy példányban. A pályázati
ûrlapokat a Polgármesteri Hivatalban
lehet átvenni. A pályázati adatlapok a
honlapján
község
www.szakszend.hu letölthetõk.

A pályázat benyújtási
határideje:
2009. október 30.
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Szákszend Község Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve
a 2010. évre ezennel kiírja a

Bursa Hungarica

Felsõoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára
a 2009/2010. tanév II. és a 2010/2011. tanév I. félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a.) a 2009/2010. tanévben utolsó
éves, érettségi elõtt álló középiskolások, vagy
b.) felsõfokú diplomával nem rendelke zõ, fel sõ ok ta tá si in téz mény be
még felvételt nem nyert érettségizettek,
és a 2010/2011. tanévtõl kezdõdõen
felsõoktatási intézmény keretében
teljes idejû(nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, egysé ges, osz tat lan vagy fel sõ fo kú
szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik.

Figyelem!

- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet
a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl 1.§.(2)
bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a
katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt vevõ hallgatói.
- A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben résztvevõ tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj idõtartama 3x 10 hónap,
azaz hat egymást követõ tanulmányi
félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2010/2011. tanév elsõ féléve,
keresztféléves képzés esetén a
2010/2011. tanév második féléve.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele,
hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév
elsõ félévében, illetve keresztféléve
képzés esetén 2010/2011. tanév
második félévében megfeleljen a
pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya nem felel
meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

töndíjpályázat lebonyolítása és a tá-

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója
a felsõoktatási intézménynek.

a támogatás jogosultság ellenõrzése

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya
szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a
folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adóés TB járulékfizetési kötelezettség
nem terheli, azonban az adóalapot
növelõ jövedelemnek számít. (Az
adóterhet nem viselõ járandóságokról
lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s)
pontját.)
A pályázó pályázata benyújtásával
hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról
az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelõ Igazgatóságának,
illetve Szákszend Község Önkormányzatának tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázat benyújtásával
hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a
pályázatot kiíró Szákszend Község
Önkormányzata nyilvántartásba vegye és azokat a Fejér Megyei Önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére - kizárólag az ösz-

mogatás jogosultság ellenõrzése céljából - átadja, illetõleg az ösztöndíj
idõtartama alatt kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával
hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és

Kulturális Minisztérium Támogatáske-

zelõ Igazgatósága személyes adatait

az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és

céljából az ösztöndíj idõtartama alatt

kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával
hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak

az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ kezelésé-

hez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalban (Szákszend, Száki u. 91.)

írásban, az arra rendszeresített pályázati ûrlapon - személyesen, vagy

postai úton - kell benyújtani, a pályázó által aláírva, egy példányban.

A pályázati ûrlapokat a Polgármesteri Hivatalban lehet átvenni. A pá-

lyázati adatlapok a község honlapján www.szakszend.hu letölthetõk.

A pályázat benyújtási
határideje:
2009. október 30.

2009. szeptember-október
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A pályázatok kötelezõ mellékletei:

1. A felsõoktatási intézmény által
kitöltött hallgatói jogviszony-igazolás, amelyen a felsõoktatási intézmény igazolja, hogy a pályázó a pályázati kiírásnak megfelelõ képzésben vesz részt.
Amennyiben a pályázó egy idõben
több felsõoktatási intézménnyel is
hallgatói jogviszonyban áll, a pályázatában csak azt a felsõoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsõként létesített hallgatói jogviszonyt.
A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a
másik szakon hitoktató, illetve hittanár- két szakos képzés esetében a
hallgató az állami felsõoktatási intézményt köteles megnevezni.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy
háztartásban élõk kérelem benyújtását megelõzõ egy fõre jutó havi
nettó jövedelemrõl.

3. A szociális rászorultsága igazolására szolgáló dokumentumok:
- jövedelemigazolás
- vállalkozásból származó jövedelem esetén az elõzõ évrõl szóló
APEH igazolás
- 16. életévét betöltött gyermek esetén tanulói jogviszony igazolás
- válás és egyéb esetekben bírósági, gyámhatóság határozatokat
(gyermekelhelyezés és gyámrendelés tárgyában hozottakat)
- igazolás a tartásdíj összegérõl.

A pályázónak szociális rászorultsága igazolására további kötelezõen
csatolandó mellékleteket kell benyújtania, amely mellékletek listáját a pályázati ûrlap tartalmazza. A
pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel
együttesen érvényes, valamely
melléklet hiányában, vagy az ûrlap
hiányos kitöltése esetén a pályázat
formai hibásnak minõsül.
Egy háztartásban élõk: a pályázó állandó lakcíme szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó,ott bejelentett
vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ
személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

4.§.(1) bekezdés a.) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetésekkel csökkentett
- személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl
származó- megszerzett- vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és
az adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az
egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint
adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a
bevétel 40 %-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl
származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak
a folyósított támogatással növelt öszszegénél) akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá
a bevétel 40%-ának megfelelõ öszszeggel, vagy a bevétel 85 %-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%ának megfelelõ összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minõsül a
személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjbiztosítási tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minõsül jövedelemnek:
1. a temetési segély, az alkalmanként
adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt.20/A.§.-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt.
20/B.§-ának (4)-(5) bekezdése sze-

rinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és
külön ellátmány
3. az anyasági támogatás
4. a 13. havi nyugdíj és a szép korúak
jubileumi juttatása
5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás
7. annak az alkalmi munkavállalói
könyvvel történõ foglalkoztatásnak a
havi ellenértéke, amely a teljes
munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezõ legkisebb munkabérének
(minimálbér) 50%-át nem haladja
meg.
8. a házi segítségnyújtás keretében
társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj
9. energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás

A pályázat elbírálásának szempontjai:
Elsõsorban azok a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló és felsõoktatási tanulmányokat megkezdõ /folytató hallgatók kapnak támogatást,
akik családjában az egy fõre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át, azaz 71.250.Ft-ot. Továbbá, ha a szülõ öregségi,
vagy rokkant nyugdíjas, munkanélküli, vagy egyedülálló és az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270%-át, azaz
76.950.-Ft-ot.
További szempontok:
A pályázó:
- árva vagy félárva
- szülei különváltak
- állami nevelt, gyámolt,
- fogyatékossággal élõ
- a családjában tartósan beteg, vagy
rokkant van
- családjában munkanélküli van,
- családjában lévõ eltartottak száma
(Folytatás a következõ oldalon)
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három vagy annál több
- állandó lakóhelyén kívüli intézményben tanul
- kollégiumi ellátásban részesül
- ingázik a lakóhelye és felsõoktatási
intézménye között.
A települési önkormányzat 2009. november 23-ig maga bírálja el a beérkezett pályázatokat; továbbá
- a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a
bírálatból kizárja.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétõl függetlenül
történik.

A pályázó az elbíráló szerv
döntése ellen
fellebbezéssel nem élhet.

Szákszend Község Önkormányzata
döntésérõl és annak indokáról
2009. december 4-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága 2010. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által

Hírmon d

támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj
teljes összegérõl és az ösztöndíjfolyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülõ hallgató
köteles az ösztöndíj folyósításának
idõszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon
belül) írásban értesíteni a folyósító
felsõoktatási intézményt, és az
OKM Támogatáskezelõt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon
belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar,
szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend,
képzési forma) változása;
- személyes adatainak (név, állandó
lakcím) változása.

szére visszafizetni.
A felsõoktatási hallgatók számára
megítélt támogatást Szákszend Köz-

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI II. o.
FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG
DÉLI CSOPORT ÕSZI SORSOLÁSA
2009-2010 ÉVI

2. Forduló
2009. 08.23. 15. 00 és 17. 00 óra
Császár SE - Szend SE 0 : 1
Gól: Fülöp Márk
IFI: 3 : 1
Gól: Kiss Zoltán (2), Müller Tibor

3. Forduló
2009.08. 30. 15. 00 és 17. 00 óra
Szend SE - Bokod SE 4 : 2

ség Önkormányzata visszavonhatja,
ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területérõl. Az
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a
meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy
a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek
egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az
esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez
vette.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi
hátteréül a felsõoktatásban
részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ
egyes térítésekrõl szóló
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles
51/2007. (III.26.) Korm. rendea jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a
szolgál.
let
folyósító felsõoktatási intézmény ré-

LABDARÚGÁS

Lejátszott mérkõzések:
1. Forduló
2009. 08.16. 15. 00 és 17. 00 óra
Szend SE - Dad KSE 0 : 1
IFI: 3 : 2
Gól: Müller Csaba, Ravasz György,
Samu Zsolt

2009. szeptember-okóber

Gól: Cseh Zsolt, Kaluha István, Kiss
László, Mayer Péter
4. Forduló
2009. 09. 06. 14.30 és 16.30 óra
Mocsa KSE - Szend SE 2 : 0
IFI: 1 : 1
Gól: Menyhárt László

5. Forduló
2009. 09. 13. 14. 30 és 16. 30 óra
Szend SE - Bársonyos SK 9 : 0
Gól: Cseh Zsolt, Kaluha István (5),
Kiss László (3)
IFI: 2 : 2
Gól: Müller Tibor, Pongrácz Roland

Deákné dr. Schiffner Márta
jegyzõ

6. Forduló
2009. 09. 20. 14. 00 és 16.00 óra
B. szombathely KSE - Szend SE 2 : 3
Gól: Bagó László, Cseh Nándor,
Kaluha István
IFI: 3 : 3
Gól: Müller Tibor, Mezõfi Attila
7. Forduló
2009. 09. 27. 14. 00 és 16. 00 óra
Szend SE - Környe SE II. 6 : 3
Gól: Cseh Zsolt, Kaluha István, Kiss
László (4)
8. Forduló
2009. 10. 04. 13. 30 és 15. 30 óra
Szend SE - Tárkány KSE 3 : 1
9. Forduló
2009. 10. 11. 13.00 és 15.00 óra
Ete SE II. -Kisbér SE ifi - Szend SE

2009. szeptember-október
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KISBÉRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
BAKONYALJA LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

2009/2010 évi Õszi szezon
Felnõtt bajnokság sorsolása

1. Forduló 2009. 08. 23. 17 óra
Kerékteleki - Szák 1 : 2
Gól: Kiss József
2. Forduló 2009.08.30. 17 óra
Szák - Kisigmánd 1 : 0
Gól: Kocsis Richárd

3. Forduló 2009. 09. 06.
Szák - Vérteskethely 10 : 1
Gól: Bazsó Viktor (2), Csupor László
(2), Kiss József (4), Kocsis Richárd,
Nyári Gábor
4. Forduló 2009. 09. 13. 16. 30 óra
Súr I. - Szák 6 : 3
Gól: Bazsó Viktor, Kis József, Hajós
Albert
5. Forduló 2009. 09.20. 16 óra
Súr II. - Szák 2 : 9
Gól: Hajós Albert, Kiss József (6),
Kocsis Richárd, Palotai Bence

6. Forduló 2009. 09. 27. 16 óra
Szák - Réde I. 3 : 0
Gól: Kiss József (3)

7. Forduló 2009. 10. 04. 15 óra
Szák - Réde II.
8. Forduló 2009. 10. 11. 15 óra
Kisbér - Szák
9. Forduló 2009. 10. 18. 14. 30
Szák - Bakonysárkány
10. Forduló 2009. 10. 25. 14. 30
óra
Szák - Kerékteleki
11. Forduló 2009. 11. 01. 14. 30 óra
Kisigmánd - Szák
12. Forduló 2009. 11. 08. 14. 30 óra
Vérteskethely - Szák

ELSÕ SZÁKSZENDI
CSERE-BERE
ELADOM-MEGVESZEM BÖRZE

HASZNÁLT FELNÕTT, GYERMEK, BABA RUHÁK,
CIPÕK, KIEGÉSZÍTÕK, JÁTÉKOK STB.
FALUHÁZ
2009. OKTÓBER 17. SZOMBAT 14:00-18:00

HA VAN OTTHON HOZZÁTOK EL, ADJÁTOK TOVÁBB VAGY ADJÁTOK EL!

ÉRDEKLÕDNI A SZERVEZÕKNÉL:

TEL: 30/5532-314, 30/4748-755
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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI LSZ
U14 BAJNOKSÁG

2009 - 2010 ÉVI DÉLI CSOP. ÕSZI SORSOLÁSA

1. Ford 2009.09.05. U14 11.00
Ácsi KNIZSI U16 szab.
U-14 Szend 9.00 óra
2. Ford 2009.09.12. U14 11.00
U-14 Szend 9.00 óra
Oroszlányi SZE
3. Ford 2009.09.19. U14 11.00
U-14 Szend 9.00 óra
N.igmánd 9,00 óra
4. Ford 2009.09.26. U14 11.00
U-14 Szend 9.00 óra
Naszály SE 5. Ford 2009.10.03. U14 11.00
U-14 Szend 9.00 óra
Tatai HAC U16 szab.
6. Ford 2009.10.10. U14 11.00
Kecskéd Túra T U16szab
U-14 Szend 9.00 óra
7. Ford 2009.10.17. U14 11.00
U14 Szend 9.00 óra
Bábolna SE U16 szabad
8. Ford 2009.10.24. U14 11.00
Ete SE U16 szab.
U-14 Szend 9.00 óra
9. Ford 2009.10.31. U14 11.00
U14 Szend 9.00 óra
Bana KSE U16 szab
10. Ford 2009.11.07. U14 11.00
Környe SE U16 szab.
U-14 Szend 9.00 óra
11. Ford 2009.11.14. U14 11.00
U-14 Szend 9.00 óra
Vértesi Erõmû U16 szab

Mûszaki Cikk Zálog
Azonnali készpénz!

Mobiltelefon,
digitális fényképezõgép,
laptop, láncfûrész, fûkasza, stb.
Használt cikk adás-vétel.
Müller Szabolcs
06-70/582-4545
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Hír m

2009. szeptember-október

Anyakönyvi hírek
Született:

Kovács Mónika és Válint Géza
fia Géza
Dr. Takács Ilona és Dr. Tóth Csaba
leánya Julianna

Házasságot kötött:

Szabó Zsanett és Balassa Csaba
Árki Alexandra és Budai Norbert

Elhalálozott:

Orbán Lászlóné sz. Szabó Emma
Mayer Ferenc Móra F. u. 23.
Bencsik István
Baranya Ferenc
Timár Tibor Száki u. 52.

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.

Felnõtt ügyelet: - Minden hét-

köznap 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

